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Varrella on Kirkkokadun, kartano kuin vanhan sadun…
Lukuvuoden toisessa jaksossa juhlimme 125-vuotiasta Lahden yhteiskoulua.
Koronan jättöpyörteen vielä heilutellessa meitä pyrimme järjestämään juhlat perinteiseen tapaan tanssien
ja koulun pitkään historiaan tutustuen; saamme iloita arvokkaasti vanhenevasta koulustamme, jonka tarinaa
täydennämme itse joka päivä.
Viime kevään vanhat, nyt jo tosivanhat abiturientit pääsevät järjestämään tanssinsa vihdoin 19.10. Koronarajoitusten purkaminen sallinee myös vanhempien läsnäolon koululla.
Jaksotiedote sisältää tällä kertaa melkoisesti luettavaksi tarkoitettua asiaa – pysy jyvällä tapahtumista!

LYK 125 -juhlaviikon ohjelma lukiolaisille
Koulu juhlii merkkivuottaan tällä kertaa ”perhepiirissä”; juhlaohjelmaa järjestetään lähinnä oman koulun
väelle ja Elli tarjoaa viikon aikana juhlavaa kouluruokaa. Toivomme, että jokainen lukiolainen noudattaisi
koulun perinnettä pukeutumalla juhlaviikon tapahtumiin tilaisuudet huomioiden. Pukukauppaan ei tarvitse
lähteä, mutta arkivaatetusta juhlavampi pukeutuminen lisää juhlan tunnelmaa.
Tiistai 9.11. Lukion tanssiaiset
− Abit klo 13.00-13.45
− Kakkoset klo 13.45-14.30
− Ykköset klo 14.30-15.15
Oman vuosiluokan tanssien jälkeen nautitaan juhlakahvit Ellissä
Keskiviikko 10.11. Yhteiskoulun päivä
− 1. tunti normaalin lukujärjestyksen mukaan
− 2. tunnilla laaditaan oman ohjausryhmän tervehdys koululle
− 3. tunti normaalin lukujärjestyksen mukaan
− 4. tunti: Seniorien ohjelmaa juhlasalissa:
Senioriyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Liisa Starckjohann haastattelee Vuoden lykkiläistä
− 5. tunti normaalin lukujärjestyksen mukaan
− Illalla klo 17.30 koulun pihalla valoshow, jota voi tulla seuraamaan vaikka vanhempien kanssa
− Konsertti-ilta LYK & Concis go Classic, Felix Krohn -Salissa, Lahden Konservatoriolla klo 18.00
Perjantai 12.11. Lahden yhteiskoulun historia
− klo 9.30-10.15 juhlasalissa: FT Jari Salminen kertoo Lahden yhteiskoulun historiasta torstaina 11.11.
julkistetun historiateoksen pohjalta.

SUPPORT YOUR LOCAL X LYK125!!
Koulu juhlii juhlavuotta ja sehän tarkoittaa myös sitä, että myyntiin tulee juhlavuoden huppari. Lahtelaisen SUPPORT
YOUR LOCAL -merkin takana häärivällä Tonilla on omat juurensa LYKissä, ja hän ideoi koulun kanssa hupparin, jonka
jokainen lykkiläinen voi ostaa omakseen. Paidat tulevat koululla myyntiin ennen juhlaviikkoa.
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Ellistä kerrotaan,
− että välipalatoiminta on tauolla vielä 2. jakson ajan.
− että kouluravintolatoimikunta kokoontuu marraskuussa – anna palautetta tai kerro ideoitasi opiskelijakunnan hallitukselle

Hei Yo!
Syksyn ylioppilastutkintokerta on päättynyt ja onnistuimme yhdessä välttämään koetilaisuuksia uhanneet
koronatartunnat – kiitos huolellisuudesta ja kuuliaisesta sääntöjen seuraamisesta. Lähes kaikki koevastaukset ovat jo edenneet alustavan arvioinnin kautta YTL:n sensorien käsiin. Tutkintokerran kokeiden tulokset
valmistuvat viikolla 46, marraskuun lopulla. Yo-tutkintonsa sekä lukion oppimäärän valmiiksi saavia ylioppilaitamme juhlitaan 3. joulukuuta klo 15.30 järjestettävässä lakkiaisjuhlassa. Tämä juhla järjestetään yhdessä
aikuislukiomme kanssa.
Abiurienttien yo-urakka jatkuu keväällä ja mukaan yo-tutkinnon suorittajiksi liittyy jo osa kakkosista.
Kevään 2022 ylioppilastutkintokerran kokeisiin ilmoittaudutaan opojen kautta porrastetusti:
− kakkoset 8.-12.11. (viikolla 45) opon luona
− abit 15.-19.11. (viikolla 46) opon luona
− yo-tutkinnon suorittaneet 19.11. mennessä koulun toimistossa
Yo-kokeen uusijat voivat ilmoittautua kokeen uusijoiksi vielä syksyn tulosten saapumisen jälkeen, mutta viimeistään perjantaina 19.11.

Korona-tehosterokotukset alle 16-vuotiaille opiskelijoille
Alle 16-vuotiaat opiskelijat saavat myös toisen koronarokotteen kouluterveydenhuollon kautta. Rokotteen
voi hakea maanantaina 11.10. klo 8.30 – 15.30. Rokotuspiste on koulun alasalissa, kuten ensimmäisellä rokotekerralla. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä.
Päivän aikana voi saada myös ensimmäisen rokotteen, jos sitä ei ole vielä saanut.

Yhteiskunta- ja talouslinjan alkavan jakson tapahtumia
II YT:n opiskelijat tekevät yhteistyöprojektin Päijät-Hämeen Osuuspankin kanssa Aktiivinen kansalainen kurssilla. Kurssin aikana yt-linjan opiskelijat opettavat sijoittamista alakoulujen oppilaille sekä selittävät talouden käsitteitä Osuuspankin Somessa.
YT-linjan opiskelijoita on myös mukana joulukuun Slush-tapahtumassa. Slush on kansainvälinen vuodesta
2008 järjestetty teknologia- ja kasvuyritystapahtuma. Opiskelijat valmistelevat Slushia jo 2. jakson aikana ja
pääsevät näkemään, kuinka tapahtumaa rakennetaan käytännössä.
YT-linjan opiskelijoilla on myös mahdollisuus kirjoittaa sijoitusaiheisia blogikirjoituksia Indereksen nettisivuille. Inderes on suomalainen finanssialan yhtiö. Opiskelijoiden kirjoituksia julkaistaan nettisivuilla kuluvan
lukuvuoden aikana.
I YT:n opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus osallistua Sijoittajakouluun, jota organisoi Talous ja nuoret -järjestö. Sijoittajakoulu jatkuu koko lukion ajan.
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Riemulaulu – Sun puolella!
Viime keväänä silloisten peruskoulun 9musien ja 6musan kanssa toteutettu Äiti-projekti on poikinut säveltäjä Antti Kleemolalta yhteistyöpyynnön. Kleemola tahtoi meidän nuoret mukaan hänen televisioitavaan
konserttiinsa.
36 oppilaan joukko, joka koostuu halukkaista 7-, 8- ja 9-musaluokkalaisista ja muutamasta lukion 1-luokkalaisesta osallistuu Eetun ja Katjan johdolla ke 13.10. klo 18 Ristinkirkossa Ylen toteuttamaan Riemulaulu - sun
puolella, konserttitaltioinnin kuvaamiseen. Riemulauluissa on mukana meidän nuorten lisäksi siis myös Antti
Kleemola ja Lahden Gospelkuoro.
Yleisöllä on videoitavaan konserttiin vapaa pääsy, joten olet tervetullut Ristinkirkkoon. Muistakaa seurata
ajankohtaisia maski- ym. koronasuosituksia. Konserttitaltiointi esitetään Ylen tv-kanavalta su 24.10. klo 10.

Eepos
Eepos-oppilaitoshallinta otettiin käyttöön lukuvuoden alkaessa. Toiminnallisuutta ja käytettävyyttä on
hiottu koko ensimmäisen jakson ajan. Eepoksen keskeiset toiminnot ovat koulun toimiston oppilas- ja opiskelijahallinnon näkökulmasta jo hyvässä mallissa, opettaja-, opiskelija- ja huoltajanäkymien osalta on vielä
viilattavaa. Tätä työtä jatketaan edelleen ja samalla Eepokseen lisätään uusia toimintoja. Koulu toivoo kärsivällisyyttä sille työlle, joka johtaa uuteen ja hyvin palvelevaan järjestelmään.
HUOLTAJIEN EEPOS-TUNNUKSET
Suuri joukko huoltajia on jo aktivoinut tunnuksensa Eepokseen, mutta koko lukiossa ja peruskoulussa on
edelleen käyttöönottamattomia tunnuksia noin 420 huoltajalla, joille on joko lähetetty linkki tunnusten luontia varten tai toimitettu aktivointikoodi paperilla.
Eepos on jatkossa keskeinen nopean tiedotuksen kanava koulun ja kodin välillä. Siksi on tärkeää, että tunnukset aktivoidaan ja opiskelijan perustiedot käydään tarkistamassa.
EEPOS MOBIILIKSI
Eepoksen mobiiliversion valmistelu alkaa loppuvuodesta ja mobiiliversio tulee käyttöön alkuvuoden 2022
aikana.

Opiskelijan poissaolokirjaukset Eepoksessa
OPISKELIJA ON SAIRAS

Äkillisessä sairastapauksessa huoltaja ilmoittaa asiasta Eepoksen kautta.
Eepoksen etusivulla, oikeassa laidassa on ”Ilmoita sairauspoissaolo” -nappi, jonka kautta huoltaja tai
täysi-ikäinen opiskelija tekee ilmoituksen poissaolosta. Poissaolon voi ilmoittaa kuluvalle päivälle klo
12 asti ja myös seuraavalle päivälle.
Koulu toivoo, että ilmoitus äkillisestä sairastumisesta Eepoksen kautta tehdään mahdollisimman nopeasti. Huoltajan/täysi-ikäisen opiskelijan tulee sairauspoissaoloa ilmoittaessaan selventää tekstikenttään, mistä sairauspoissaolossa on kysymys: esimerkiksi flunssa, migreeni, tms..
Jos on tiedossa, että opiskelija on sairauden vuoksi pidempään pois koulutyöstä, huoltajan/täysi-ikäisen opiskelijan tulee olla Eepos-viestillä yhteydessä ryhmänohjaajaan, joka merkitsee opiskelijan pidemmän poissaolon Eepokseen.
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OPISKELIJALLA ON PAKOLLISIA MENOJA – LUVALLINEN POISSAOLO

Koulu suhtautuu myönteisesti opiskelijoiden henkilökohtaisiin menoihin, mutta niistä tulee ilmoittaa
koululle etukäteen.
Kun opiskelijalla on meno, jota ei voida sopia kouluajan ulkopuolelle (esim. hammaslääkäri, ajokortin
käsittelykoe, soittotutkinto), huoltajan/täysi-ikäisen opiskelijan tulee ilmoittaa siitä hyvissä ajoin Eepos-viestillä ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaaja merkitsee poissaolon valmiiksi Eepokseen. Poissaolomerkinnän koodi on tällöin ”Luvallinen poissaolo”.
Lomamatkojen ja muiden pidempien poissaolojaksojen suhteen noudatetaan LYK-kalenterin ohjetta:
enintään kolmen päivän poissaolosta huoltaja pyytää lupaa Eepos-viestillä ryhmänohjaajalta, pidemmät poissaolot anotaan loma-anomus-lomakkeella, joita saa toimistosta ja koulun verkkosivuilta.
Luvan pidempään poissaolon myöntää rehtori tai apulaisrehtori.

OPISKELIJA ON KOULUSSA, MUTTEI LUKUJÄRJESTYKSEN MUKAISELLA OPPITUNNILLA

Kun opiskelija osallistuu oppitunnin aikana johonkin koulun toimintaan (esim. tutortoiminta, koulun
tekniikkakerho, kuoro), kyseisen toiminnan vastaava opettaja merkitsee opiskelijalle Eepokseen keltaisen poissaolon, joka tarkoittaa ”koulun toiminta”. Huoltajan ei tarvitse kuitata näitä poissaoloja.

LUVATON POISSAOLO

Jos aineenopettaja on merkinnyt opiskelijalle oppitunnilleen sinisen poissaolon, huoltajan/täysi-ikäisen opiskelijan tulee selvittää Eepoksen kautta, missä opiskelija on ollut. Jos opiskelijalla ei ole ollut
pätevää syytä olla oppitunnilta pois, ryhmänohjaaja vaihtaa poissaolon koodiksi punaisen, eli luvattoman poissaolon. Tällaisiin poissaoloihin koulu suhtautuu tietysti tiukasti ja niillä on omat seuraamuksensa.
On hyvä huomata, että myös opiskelijan pakolliset menot muuttuvat luvattomiksi poissaoloiksi, jos
niistä ei tule poissaoloanomusta etukäteen. Esimerkiksi hammas-lääkärikäynti onkin luvaton poissaolo, jos asia ei ole ollut ryhmänohjaajan tiedossa etukäteen. On siis tärkeää anoa ryhmänohjaajalta
lupaa poissaololle hyvissä ajoin!

MYÖHÄSTYMINEN

Aineenopettajat merkitsevät myöhästymiset Eepokseen; valkoinen poissaolo. Huoltajan/täysi-ikäisen
opiskelijan tehtävä on selvittää Eepokseen, miksi opiskelija on ollut myöhässä.
Ryhmänohjaajat seuraavat tiiviisti myöhästymisiä ja niilläkin on omat seuraamuksensa. On hyvä muistaa, että jatkuva myöhästyminen on kunnioituksen, ei ajan puutteetta.

KARANTEENI

Jos opiskelija joutuu koronan vuoksi karanteeniin, tulee siitä ilmoittaa ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaaja merkitsee karanteenin Eepokseen. Karanteenin aikana opiskelija osallistuu opetukseen sovitusti
etänä.
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Opojen tiedotteita
Koulutusesittelyt
Tämän lukuvuoden koulutusesittelyt lähtevät liikkeelle syysloman jälkeen. Tässä suunnitteilla olevia koulutusesittelyitä, joiden ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.
−
−
−
−
−
−
−

Poliisiammattikorkeakoulu to 11.11. klo 8
Ulkomailla opiskelu
Aalto-yliopisto, Mikkeli: International business
Aalto-yliopisto: Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), teknillinen ja kauppatieteet
Itä-Suomen yliopisto, yleisesittely sekä erityisesti kauppatieteet ja psykologia
Aalto-yliopisto, Kauppatieteet ja tietojenkäsittelytieteet

Webinaareja
Yliopistot ja korkeakoulut järjestävät lukuvuoden aikana hakijoille suunnattuja esittelypäiviä etätilaisuuksina. Seuraamalla esittelyitä voit saada koulutusesittelymerkintöjä opon ohjeiden mukaisesti. Esittelypäivistä ja niihin osallistumisesta tiedotamme opojen Teams-kanavalla. Seuraa ohjeistusta!
Alla poimintoja tulossa olevista tilaisuuksista:
−
−
−
−
−
−

Vaasan yliopiston hakijan päivä 12.10. klo 10 - 13
Koe Aalto-kampus 14.10. klo 10 – 14.15 (ennakkoilmoittautuminen)
Turun korkeakoulujen hakijan päivä 5.11.
Jyväskylän yliopisto: hakijan päivä 12.11.
Lapin yliopisto avoimet ovet verkossa 16.11.
Helsingin yliopisto kandiohjelmien webinaarit 18.11. (ilmoittautuminen webinaareihin avoinna. katso
ohjeet opo-teamsryhmästä.)

Ammattikorkeakoulujen tapahtumia koottu ammattikorkeakouluun.fi -sivuston tapahtumakalenteriin:
− https://www.ammattikorkeakouluun.fi/tapahtumat/

Korkeakoulujen tutustumiskurssit
Korkeakoulut tarjoavat lukio-opiskelijoille suunnattuja tutustumiskursseja. Ne tarjoavat lukiolaisille mahdollisuuden tutustua yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskeluun ja eri oppiaineisiin jo lukio-opintojen
aikana.
Tutustumiskursseilla pääset näkemään ja kokemaan, mitä opiskelu korkeakouluissa on ja saat arvokasta kokemusta oman tulevaisuutesi suunnittelun tueksi. Suorituksista voidaan hyväksilukea kursseja lukion oppimäärään.
Tutustumiskursseista tiedotamme opojen teams-kanavalla. Jos aiot suorittaa tutustumiskursseja lukion aikana, ole yhteydessä opoon.
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KURSSI-ILMOITUKSIA
Das Deutsche Sprachdiplom
Kahdeksan abiturienttia on ilmoittautunut DSD II-tason kokeeseen, jonka suullinen ja kirjallinen osuus pidetään marras-joulukuun vaihteessa. Tässä aikataulua valmistautumiseen ja kokeisiin:
ma 4.10. klo 13 Fachberaterin Milena Rehn antaa DSD II -opetusta koululla
ma 22.11. DSD II suullisia kokeita Johtokunnan huoneessa
ke 24.11. DSD II kirjalliset kokeet
to 2.12. DSD II loput suulliset kokeet Johtokunnan huoneessa

Liikennekasvatus jatkuu 1.10.
Liikennekasvatuskurssin toinen osuus, laaja ensiapukurssi alkaa 1.10.klo 14.30 luokassa Nurkka 1. Kokonaisuus antaa valmiudet toimia oikein tyypillisimmissä ensiaputilanteissa.
Opettajina Finnmedica oy:n ensihoidon ammattilaiset

Hyvinvointikurssi 2.-3. jaksoissa
Hyvinvointikurssin ensimmäinen tapaaminen pidetään tiistaina 5.10. klo 14.30 - 16.00 Kansakoulusalissa,
Kansakoulun 1. kerros. Ota mukaan peitto, tyyny ja jooga-alusta, jos omistat sellaisen. Pukeudu mukavasti
joustaviin vaatteisiin ja villasukkiin.
- Hyvinvointiterveisin Katja, Sassa ja Hanna

Neljän tieteen kisat
Koululla järjestetään MAOLin kilpailutoimikunnan kansalliset matematiikan, fysiikan ja kemian kilpailut lukiolaisille. Tietotekniikan Datatähti -kilpailu tehdään omatoimisesti, joten siihen ei järjestetä erillistä alkukilpailutilaisuutta. Kilpailuissa menestyneille jaetaan sarjoittain rahapalkintoja.
Kilpailujen kautta on mahdollista päästä edustamaan Suomea kansainvälisissä tiedeolympialaisissa.
Kilpailuja rahoittaa Opetushallitus.
Alkukilpailut:
− ti 5.10.2021 luokassa Z
− ke 6.10.2021 luokassa Z
− to 7.10.2021 luokassa Z
− ajalla 4.-17.10.2021

Lukion kemia, avoin sarja ja perussarja
Lukion matematiikka, avoin sarja, perus- ja välisarja
Lukion fysiikka, avoin sarja ja perussarja
Lukion tietotekniikka (Datatähti)

Kunkin aineen noin 20 Suomen parasta kutsutaan loppukilpailuun, jotka pidetään 21.1-22.1.2022
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2. jakson tapahtumakalenteri 1.10. – 30.11.2021
Montag 4.10.
Verleihung der DSD I-diplome

tiistai 19.10.
Tosivanhojen tanssit

findet um 9.30 Uhr im Raum Kolkka statt. Anwesend
Fachberaterin Milena Rehn mit Deutschlehrerin
Johanna Lehtonen und Schulleiter Markku Moisala.
Herzlich Willkommen!

Viime kevään vanhat – nyt jo tosivanhat – pääsevät viimein parketille yleisön eteen. Viime vuoden tanssiharjoitusten jälkeen tanssiaskelia on päästy palauttamaan
mieliin vasta syksyn yo-kirjoitusten päättymisen jälkeen. Orkesterin jäsenetkin ovat osittain vaihtuneet
tässä välillä.
Koronarajoitusten vihdoin purkautuessa meillä on
mahdollisuus seurata tätä hienoa tilaisuutta paikan
päällä.

keskiviikko 6.10.
Ykkösten vanhempainilta – vielä etänä
Lukionsa aloittaneiden vanhemmat ovat lämpimästi
tervetulleita vanhempainiltaan, jonka kuluessa
käymme läpi lukio-opiskeluun ja sen järjestelyihin liittyviä asioita. Korona-epidemian vuoksi emme kuitenkaan kokoonnu suurella joukolla koululla, vaan vanhempainiltaa voi seurata suorana lähetyksenä koulun
verkkosivujen kautta osoitteessa www.lyk.fi
Vanhempainillan yhteisen osuuden taltio on katsottavissa myös jälkikäteen. Illan ohjelma etenee näin:
Yhteinen osuus klo 17.30 – 18.25
− Ykkösten musiikkiesityksen jälkeen rehtori,
opinto-ohjaajat ja opiskeluhuollon henkilöstö käsittelevät yleisiä asioita lukio-opiskelusta.
− Kysymyksiä on mahdollista esittää lähetyssivulta
löytyvän keskustelukentän välityksellä
Ryhmänohjaajan tapaaminen klo 18.30
− Yhteisen osuuden jälkeen keskustelua jatketaan
pienemmissä ryhmissä Microsoft Teams-sovelluksen kautta. Ryhmänohjaajakohtainen Teamslinkki löytyy koulun verkkosivuilta 6.10.
perjantai 8.10.
Koko koulun lukutunti
Koulumme juhlistaa sunnuntaina 10.10. vietettävää
Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää lukutunnilla. Koko Yhteiskoulun väki hiljentyy lukemaan
valitsemaansa kirjaa perjantaina 8.10. kolmanneksi oppitunniksi. Luettavaksi voi valita kauno- tai tietokirjallisuutta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ohjaavat
omia ryhmiään kirjavalinnoissa jo aiemmilla oppitunneilla. Lukion opiskelijat, joilla ei tässä jaksossa ole äidinkielen ja kirjallisuuden kurssia, valitsevat luettavaa
omatoimisesti. Vinkkejä voi kysellä ÄI-opettajilta.…
maanantai 11.10.
1. jakson arviointipäivä

Syysloma 23.-31.10.
Välipalaa saa taas!
Välipalaa on tarjolla jälleen Ellissä syysloman jälkeen
1.11. alkaen

LYK 125 -juhlaviikko 8. – 12.11.
2. jakson koeviikko
Aikataulu on esillä verkkosivulla viimeistään 6.10.
Lue lisää: https://www.lyk.fi/category/lukio/
keskiviikko 24.11.
Abien vanhempainilta – nyt lähi
Lukioajan viimeisessä vanhempainillassa opot avaavat
abien vanhemmille jatko-opintoihin hakeutumiseen
liittyviä asioita. Esillä on myös abikevään aikataulu.
perjantai 26.11. klo 9.30 – 9.50
Adventtihartaus juhlasalissa
Keski-Lahden seurakunnan koulupappi Jukka Immeli
saapuu koululle pitämään adventtihartauden, jonka
musiikista vastaavat kuudennet musiikkiluokat. Lukion
koeviikosta johtuen lukiolaisille ei voida järjestää
omaa adventtihartautta. Olet kuitenkin halutessasi
tervetullut peruskoulun tilaisuuteen.
sunnuntai 28.11.
Koulun vanhempainyhdistyksen joulumyyjäiset.
Ellissä klo 11 - 13
tiistai 30.11. klo 12.45–13.30.
Jakso päättyy ryhmänohjaustuntiin .

Aikataulu on esillä verkkosivulla
Lue lisää: https://www.lyk.fi/category/lukio/
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