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Tervetuloa kouluun!
125. lukuvuoden alkaessa Yhteiskoulun lukiossa opiskelee n. 460 opiskelijaa ja noin 690 
perus koulun oppilasta. Tätä noin 1150:n oppilaan ja opiskelijan joukkoa opettaa rehtorin 
johdolla lähes 90 opettajaa. 

Uusia opettajia koulumme lukiossa ovat FM Katariina Launiala, englanti ja FM Iina 
Vaarnamo, äidinkieli ja kirjallisuus.

Tervetuloa uudet lukiolaiset! Toivomme kaikille – erityisesti viimeistä kouluvuottaan 
aloittaville abiturienteille – ahkeraa, työteliästä, mutta samalla kuitenkin myös ilon täyttä-
mää opiskeluvuotta.

Tärkeitä 
 päivä määriä

to 6.8. 
lukuvuoden avajaiset

pe 14.8.
Ykkösten tutustumispäivä 

koululla ja Pajulahdes-
sa. Päivä alkaa klo 9.00 
koululla kotiluokissa ja 

päättyy bussien läh-
tiessä Paju lahdesta 

Lahteen n. klo 15.15.

ke 19.8.
lukion uusintakoe I 

klo 17 luokassa Z

to 20.8.
lukion uusintakoe II 

klo 17 luokassa Z

pe 21.8.
lukion uusintakoe III 

klo 17 luokassa Z

ke 26.8.–to 27.8. 
koulukuvaus

la 29.8.
kevään ylioppilaiden juhla

ma 31.8. 
yo-info syksyn 

 kirjoittajille juhlasalissa  
klo 12.45–13.15

ma 21.9–pe 25.9.
Lukion koeviikko. Koepäivä-

järjestyksen löydät tämän 
jaksotiedotteen kääntöpuo-
lelta tai koulun nettisivuilta.

pe 25.9.
ryhmänohjaustunti  

klo 12.45–13.30 

to 26.9. 
toinen jakso alkaa

Yo!
Syksyn ylioppilastutkintokerran 
kokeet pidetään juhla- ja ala-
salissa 14.9.–2.10. Kirjoitusten 
takia juhla-salisiipi on suljettu ja 
siellä sijaitseviin luokkiin kul-
jetaan vain opettajan johdolla 
kirjoitusrauhan takaamiseksi. 
Alasalin käytävä on myös suljettu 
koepäivinä.

Vaihto-oppilaita
Koulumme ei lukuvuonna 2020-21 saavu vaihto-
oppilaita koronapandemian vuoksi. Toivomme 
kuitenkin, että  jo perinteeksi muodostunut 
kansainvälinen toimintamme voi jälleen jatkua 
tilanteen helpottaessa!

Kurssi-ilmoituksia
• Liikennekasvatuskurssin ensimmäinen, info-

tapaaminen on Nurkka1-luokassa perjantaina 
21.8. klo 13.00. Tilaisuudessa selviävät mm. 
uuden ajokorttilain vaikutukset opetuslupaope-
tukseen. Koko kurssin opetuskerrat ja –paikat 
löydät Museon ilmoitus taululta.

• Eräkurssi lähtee Vekaranjärven varuskuntaan 
ja Repovesi-vaellukselle ma-ti 24.-25.8.. Ennen 
vaellusta kokoonnutaan kolme kertaa koululla. 
Seuraa Ilmoa ja ilmoitustauluja tapaamisten 
aikataulusta.

• Lukiokurssien luokkatilat löytyvät Museon 
ilmoitustaululta.

• Opiskelijat voivat ilmoittautua lukion uusintako-
keisiin viimeistään 10.8.

Kulkureitti Lahden yhteis-
koululta Kansa koululle
Koulun toimipisteiden välinen etäisyys on noin 
600 metriä, jonka kulkee hyvin välitunnin aikana. 
Matka kuljetaan liikenne sääntöjä noudattaen ja 
muut tien käyttäjät huomioiden, kuten liikuntapai-
koille siirryttäessä.


