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Talvesta kevään valoon!
Alkava jakso vie meidät sydäntalvesta kevättä kohti. Valoisan ajan pi-
tuus kasvaa kovaa vauhtia. Nyt on hyvä tilaisuus nauttia lumisen talven 
riemuista. Siihen antaa mahdollisuuden myös kevätlukukauden ahke-
roinnin keskeyttävä talviloma 27.2.–7.3. Jakson loppuun sijoittuvalla 
pääsiäisvapaalla 1.-5.4. alkaa näkyä jo kevään merkkejä.

Alkavaa jaksoa normaalisti värittävät lukioajan virstanpylväät; penk-
karit ja vanhojen tanssit siirtyvät koronan vuoksi keväämmälle. Toivot-
tavasti epidemia sallii näiden tapahtumien järjestämisen Snellmanin 
päivänä 12.5. 

Epidemia vaikuttaa myös maaliskuun puolivälin tienoilta kuun lop-
puun järjestettävien ylioppilastutkinnon kokeiden kulkuun. Koulu huo-
lehtii omalta osaltaan turvallisten koetilaisuuksien järjestämisestä, mut-
ta kokelaita kehotetaan huolehtimaan oman terveytensä turvaamisesta. 
Kokeiden kanssa uurastavat abit ansaitsevat työrauhan, joten me koulua 
normaalisti käyvät käyttäydymme sen mukaisesti. 

Koeaikatauluja
•	 Preliminäärikokeiden ruotimistilaisuuksien aikataulu on esillä kou-

lun verkkosivuille. Tilaisuudet järjestetään etätilaisuuksina koeviikon 
jälkeisellä viikolla.

•	 Kevään tentit järjestetään viikoilla 7, 8 ja 10. Tenttien aikataulu ilmes-
tyy nettisivuille valmistuttuaan. Osa tenteistä pidetään lähtökohtai-
sesti lähitentteinä ja osa etätentteinä.

Kilpailuja ja kokeita
•	 10.3.2021 DSD1 kirjalliset kokeet koululla erillisen aikataulun mukai-

sesti.

Liikennekasvatuskurssi
•	 Epidemian vuoksi koulun liikennekasvatuskurssin liikenneteoriat al-

kavat myöhemmin keväällä. Jos olet hankkimassa ajokorttia autokou-
lun kautta, opetusluvilla ja/tai ikäpoikkeusluvalla, voit aloittaa ajokort-
tiin tarpeellisten teorioiden opiskelun jo nyt ilmoittautumalla LYK:n 
liikennekasvatuskurssille	osoitteessa	www.lahdenseudunautokoulu.fi

•	 Voit suorittaa ajotunnit, riskikoulutuksen, teoriakokeen ja ajokokeen 
omaan tahtiisi. Liikennekasvatuskurssin alkaminen vasta myöhem-
min ei siis hidasta ajokortin saantiasi. Ilmoittautumisen jälkeen saat 
Lahden Seudun Autokoululta lisätietoja. Kysymyksiin vastataan säh-
köpostissa	lsak@phnet.fi

Kilpailumenestystä
•	 Lukiomme opiskelijat Rosa Niittyviita, Roosa Kupula ja Vilma Huusko 

ovat yltäneet palkintosijoille Suomi-Itävalta yhdistys ry:n perintei-
sessä kirjoituskilpailussa. Herzlichen Glückwunsch!

Tärkeitä 
 päivä määriä

 

ma 8.2. 
4. jakson 

ensimmäinen päivä

to 11.2. 
Abit päivänavaa-
jina, mutta ilman 
penkkarihumua.

ma 15.2. 
3. jakson koeviikon 

arviointipäivä

ke 10.3. 
Kakkosten 

vanhempainilta klo 18, 
aiheena yo-tutkinto.

16.3.-31.3. 
Ylioppilaskokeet

pe 19.3. 
Koko koulu lukee 
2. tunnilla Minna 
Canthin päivänä.

pe 26.3.
Koeviikko alkaa, koe-

päiväjärjestys ilmestyy 
verkkosivuille viikolla 8. 

Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä 

5. jakson kursseille.

ke 31.3. 
Pääsiäiskirkko 

striimattuna klo 9.30.

pe 9.4. 
Ro-tunti 

klo 12.45-13.30 

ma 19.4. 
4. jakson koeviikon 

arviointipäivä

Kahvila Pikku-Elli 
sulkee ovensa 

pe 5.2.2021. 
Kaikki ruokailu 

tapahtuu jatkossa 
kouluravintola 

Ellissä 
Kirkkokadulla.


