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Tervetuloa kouluun! 
Alkava 127. lukuvuosi tuo koulun kattojen alle aiempaa suu-
remman joukon lykkiläisiä. Yhteiskoulussa opiskelee lukuvuo-
den alkaessa yhteensä noin 1200 oppilasta ja opiskelijaa, 
joista 750 peruskoulussa ja 450 lukiossa. Aikuislukion TUVA-
koulutuksessa on lisäksi aloittanut lähes 30 uutta opiskelijaa, 
jotka opiskelevat koululla päiväaikaan. Kun määrään lisätään 
vielä 90 opettajaa, reilut parikymmentä henkeä koulun hal-
linto- ja tukipalveluhenkilökuntaa sekä rehtorit, tupa on niin 
sanotusti täynnä. Kesän aikana koululla onkin remontoitu uu-
sia luokkatiloja vastaamaan kasvanutta tilantarvetta.  

Koulun uudeksi vararehtoriksi nimitetään FM Juha Hirvonen ja 
jatkossa koulun työjärjestyksiä tekee apulaisrehtori FM Anna 
Muikku. 

Uusina opettajina koulussamme aloittavat FM Eeva Hiitiö, äi-
dinkieli ja kirjallisuus, FM Sampsa Hämäläinen, fysiikka, TaM 
Johanna Kivelä kuvataide, FM Vilma Mäenpää matematiikka ja 
tietotekniikka, FM Jenni Pulsa-Kontro, englanti ja ruotsi ja LuK 
Jenni Tervo, fysiikka. Erityisopettajien tiimin vahvistuksena 
aloittavat erityisluokanopettaja FM Sanna Haverinen, laaja-

alainen erityisopettaja KTM, EO Maria Kettunen ja laaja-alainen erityisopettaja KM, EO Minna Karjalainen. 

Tervetuloa kuudesluokkalaiset, seiskan luma-luokkalaiset, Harjun koulusta Yhteiskouluun siirtyneet sekä 
muut uudet ja vanhat oppilaat!  

1. jakson tapahtumia peruskoulussa
ke 10.8. Lukuvuoden avajaiset. 

to–pe 11.–12.8. 6. -luokkalaisten ja uusien 7. luokkien LYK-passipäivät. Lisätietoja seuraavalla sivulla.

ke 24.8. S2-huoltajien Eepos-vanhempainilta klo 17.30.  

ke 31.8. Uusien 6.-7. luokkien oppilaiden vanhempainilta klo 17.30. 

ke 31.8.– to 1.9. Koulukuvaus erillisen aikataulun mukaan. Kuvausaikataulut ja koulun valokuvausta koskevatie-
dote jaetaan koteihin ennen kuvauspäiviä.  

ma 5.9.  9. luokan vanhempainilta klo 18.00. Aiheena yhteishaku ja peruskoulun päättövuosi.

ma–pe 5.–9.9. Italialaisia opettajavieraita tutustumassa kouluun ja opetukseen.

to 8.9.  8. luokan monialainen oppimiskokonaisuus (MOK) aamupäivällä.

ti 27.9. Ukrainalainen banduristien trio Oriana esiintyy peruskoululaisille klo 13 juhlasalissa.

ke 28.9. Luokanvalvojan tunti kello 13–14.15
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Syksyn ylioppilaskirjoitukset  
− Syksyn ylioppilaskirjoitukset järjestetään juhla- ja alasalissa 12.–26.9. Kirjoitusten takia juhlasalisiipi on 

suljettu ja siellä sijaitseviin luokkiin kuljetaan vain opettajan johdolla kirjoitusrauhan takaamiseksi. 
Alasalin käytävä on myös suljettu koepäivinä. 

LYK-passipäivät kuudesluokkalaisille ja uusille 7.luokkalaisille 
− Yhteiskoulun uudet kuudes- ja seitsemäsluokkalaiset suoritta-

vat LYK-passia torstaina ja perjantaina 11.–12.8. Koulupäivä al-
kaa molempina päivinä kello 8, ja päättyy kello 13 mennessä.  

− LYK-passipäivinä ei ole normaalia opetusta, vaan uudet oppi-
laat pääsevät tutustumaan uuteen kouluun rauhassa tukioppi-
laiden johdolla. Luokanvalvojat, opettajat ja koulun muu hen-
kilökunta tulevat myös tutuksi LYK-passipäivien aikana, sa-
moin koulurakennukset ja tilat, kuten koulukirjasto Tietovintti 
ja kouluravintola Elli. Oppilaat tutustutetaan koulun tietojär-
jestelmien käyttöön ja he saavat käyttöönsä LYK-tunnukset. 
Aikaa on varattu myös luokkien ryhmäytymiseen ja uusiin 
luokkakavereihin tutustumiseen. Työjärjestyksen mukainen 
opetus on mukava aloittaa maanantaina 15.8., kun koulun tilat, käytännöt ja ihmiset ovat jo tulleet 
tutuiksi LYK-passipäivien aikana!  

Kouluravintola Elli tiedottaa  
−  Uusien oppilaiden tulee tehdä keittiölle ilmoitus erityisruokavalion tarpeesta: 

o Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti www.lyk.fi/lomakkeet ja lähettää täytettynä sähköpostiin  
ravintolaelli@lyk.fi  

o Lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen erityisruokavalion tarpeesta voi toimittaa keittiölle  
jälkikäteen 

− Maksuttomat välipalat ja aamuinen starttipala palaavat jälleen tauon jälkeen Ellin tarjontaan:   
o Maksuton aamuinen starttipala on tarjolla Ellissä joka päivä klo 7.45– 9.30. Keskiviikkoisin oppilaille 

on tarjolla Ellin aamupuuro klo 7.30–8.30. 
o Maksuton välipala tarjoillaan Ellissä maanantaisin klo 14.30–14.45 sekä tiistaista perjantaihin klo 

14.15 – 14.30. Välipalaan voi halutessaan ostaa täydennystä välipalapassilla.  
Välipalapassi maksaa 10 € ja niitä myydään kouluravintola Ellissä.   

− 1. jaksossa Ellissä on kaksi teemaviikkoa:  
o 5.–11.9 salaattiviikko, jolloin tarjolla on lämpimän lounaan lisäksi runsas salaattipöytä 
o 26.–30.9. vietetään Ellin sadonkorjuuviikkoa 
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Kerhotoiminta 
− Peruskoulun kerhot aloittavat toimintansa syys-

kuussa. Kerhot on tarkoitettu pääasiassa 6. ja 7. luok-
kalaisille, mutta kerhoihin saavat osallistua myös mui-
den luokka-asteiden oppilaat.  

− Kerhojen tapaamiset pidetään iltapäivisin koulun ti-
loissa, yleensä kerran viikossa tai kerran kahdessa vii-
kossa, muutaman tunnin kerrallaan. Kerhojen ohjaa-
jina toimivat Lahden yhteiskoulun opettajat ja henki-
lökunnan jäsenet.  

− Kerhotarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Aiempina 
vuosina tarjolla on ollut muun muassa bändikerho,  
 ilmaisutaitokerho, kotitalouskerho, kässäkerho ja tekniikkaryhmä.   

− Kerhotoiminnan alkamisesta ilmestyy erillinen tiedote, josta selviää tänä lukuvuonna tarjolla olevat ker-
hot ja kerhojen aloituskerrat. Seuraa kerhoilmoittelua myös ilmoitustauluilta ja Ilmosta.  
Tervetuloa mukaan kerhoihin!  

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) lukuvuonna 2022–2023 
− Peruskoulun opetussuunnitelmassa määritellään, että jokaisella vuosiluokalla toteutetaan lukuvuoden 

aikana jonkinlainen monialainen oppimiskokonaisuus. Niiden tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistä-
mään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovai-
kutuksessa toistensa kanssa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta oppilaat voivat hahmottaa 
koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämänsä kannalta. Monille oppilaille erilaiset monia-
laiset oppimiskokonaisuudet ovatkin jo tuttuja aiemmilta kouluvuosilta. Kuluvan lukuvuoden ensimmäi-
nen monialainen oppimiskokonaisuus on jo heti kouluvuoden alussa, jolloin uudet yhteiskoululaiset tu-
tustuvat kouluun suorittamalla LYK-passin ensimmäisten koulupäivien aikana. 

− Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tapahtumat on jaettu lukuvuoden aikana eri jaksoihin. Näiden 
teemojen lisäksi kaikki peruskoulun oppilaat osallistuvat yhteiseen Tehdään hyvää -teemaan, joka järjes-
tetään kaksipäiväisenä kokonaisuutena lokakuun alussa, 11–12.10.2022. Huoltajia tiedotetaan Tehdään 
hyvää -teemapäivistä tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET VUOSILUOKITTAIN 
− 6. luokka: ”Minä osaan ja opin” – oppimaan oppiminen ja tapakasvatus: LYK-passin suoritus 11.–

12.8.2022 ja tukioppilaiden KiVa-päivä 5.10.2022. 
− 7. luokka: Arjen taidot ja elämänhallinta: TET eli työelämään tutustuminen, MOVE-testaus ja retki Heu-

rekaan 30.5.2023. 
− 8. luokka: Kulttuurien moninaisuus: Joulujuhlan valmistelua syyslukukauden aikana sekä Taidetestaa-

jat-vierailu Lahden kaupunginteatteriin 20.4.2023. 
− 9. luokka: Aktiivinen kansalainen: Yrityskylä-vierailu ja ilmastonmuutosaiheinen pajapäivä 15.12.2022 

aamupäivällä. 



J A K S O T I E D O T E  1 / 2 0 2 2  –  2 3   1 0 . e l o k u u t a  2 0 2 2   

L A H D E N  Y H T E I S K O U L U N  P E R U S K O U L U  s i v u  4 (3) 

LAHDEN YHTEISKOULUN PERUSKOULU 2022–23 
Kirkkokatu 2, 15110 Lahti     www.lyk.fi 

Toimintakokemus (TOKO) -päivät uusille oppilaille  
− Lahden nuorisopalvelut järjestävät kaikille uusille 6. ja 7. luokille TOKO-päivät, eli Toimintakokemus-

päivät 16.8.–6.9. Luokat osallistuvat TOKO-päivän ohjelmaan kello 9–13 Kansakoulusalissa, eikä kysei-
senä päivänä ole muuta lukujärjestyksen mukaista opetusta. Oman luokan TOKO-päivän ajankohta ja 
muu ohjeistus selviää koteihin jaetusta toimintakokemuspäivän tiedotteesta.  

8.–9. lk. valinnaisaineet  
− 8.–9.-luokkalaiset varmistavat valinnaisaineryhmänsä luokanvalvojalta ensimmäisen kouluviikon aikana. 

Osa valinnaisaineryhmistä alkaa kuitenkin vasta seuraavissa jaksoissa. 

Kulku Kirkkokadulta Kansakoululle 
− Kirkkokadulta Kansakoululle kuljetaan karttaan merkityn 

reitin mukaisesti. Koulun toimipisteiden välinen etäisyys on 
n. 600 metriä, jonka kulkee hyvin välitunnin aikana. Matka 
kuljetaan liikennesääntöjä noudattaen ja muut tienkäyttä-
jät huomioiden, kuten liikuntapaikoille siirryttäessä.  

 

 

 

 

 

 

 

1. jakso päättyy 28.9.2022 
− 1. jakson viimeinen koulupäivä on keskiviikko 28.9, luokanvalvojan tunti pidetään klo 13–14.15.  

Koulupäivä päättyy luokanvalvojan tuntiin. 
− 2. jakso alkaa torstaina 29.9. joka on myös 7.–9. luokkalaisten Taksvärkki-päivä. Taksvärkistä tiedote-

taan tarkemmin luokanvalvojan kautta.  
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