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Tervetuloa kouluun!  

126. lukuvuoden alkaessa Yhteiskoulun lukiossa opiskelee noin 470 opiskelijaa ja 700  
peruskoulun oppilasta. Tätä noin 1170:n oppilaan ja opiskelijan joukkoa opettaa rehtorin 
johdolla lähes 90 opettajaa. Uusia opettajia koulumme lukiossa ovat FM Annemarie Hietala, 
biologia sekä FM Jutta Turunen, englanti.  

Tervetuloa uudet lukiolaiset! Toivomme kaikille – erityisesti viimeistä koulu-
vuottaan aloittaville abiturienteille – ahkeraa, työntäyteistä, mutta sa-
malla kuitenkin myös ilon täyttämää opiskeluvuotta. 

Tärkeitä päivämääriä 

ke 11.8.   Lukuvuoden avajaiset 
pe 20.8.  Ykkösten tutustumispäivä koululla ja Pajulahdessa. Päivä alkaa klo 9.00 

koululla kotiluokissa ja päättyy bussien lähtiessä Pajulahdesta Lahteen 
n. klo 15.15. 

ke 25.8–to 26.8. Koulukuvaus 
ke 25.8.-pe 27.8.  Uusintakoe I-III klo 17 luokassa Z 
ma 30.8.   Yo-info syksyn kirjoittajille juhlasalissa klo 12.45–13.15. 
14.9.   Abien 1. jakson opetus päättyy. 
pe 24.9–to 30.9.  Lukion koeviikko. Koepäiväjärjestys ilmestyy koulun verkkosivuille val-

mistuttuaan. 
to 30.9.   Ryhmänohjaustunti klo 12.45–13.30  
pe 1.10.   2. jakso alkaa. 

 

Syksyn ylioppilastutkintokerran kokeet pidetään juhla- ja alasalissa 13.–27.9. Kirjoitusten takia juhla-

salisiipi on suljettu ja siellä sijaitseviin luokkiin kuljetaan vain opettajan johdolla kirjoitusrauhan ta-

kaamiseksi. Alasalin käytävä on myös suljettu koepäivinä. 

Huomaa! 

• Lukuvuoden alkua ohjaava koronatiedote löytyy 
koulun verkkosivuilta. Toivomme, että perehdytte 
aiheeseen huolella. 

• Saksalainen Lena Hage vierailee lukiossamme 
vaihto-oppilaana neljän viikon ajan elo-syys-
kuussa. Tehkää tuttavuutta Lenan kanssa!  

• Liikennekasvatuskurssin info-tapaaminen pide-
tään Nurkka1-luokassa perjantaina 20.8. klo 14.30. 
Koko kurssin opetuskerrat ja –paikat löydät Mu-
seon ilmoitustaululta. 

• Eräkurssi lähtee Repovesi-vaellukselle pe 27.8. En-
nen vaellusta kokoonnutaan kolme kertaa kou-
lulla. Seuraa Ilmoa ja ilmoitustauluja tapaamisten 
aikataulusta. 

• Lukiokurssien luokkatilat löytyvät Museon ilmoi-
tustaululta. 

• Ilmoittautuminen syksyn uusintakokeisiin tulee 
tehdä viimeistään ke 18.8. osoitteessa lyk.fi/uu-
sinta . Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.  

• Kirkkokadulta Kansakoululle kuljetaan karttaan merkityn reitin mukaisesti. Koulun toimipistei-
den välinen etäisyys on n. 600 metriä, jonka kulkee hyvin välitunnin aikana. Matka kuljetaan 
liikennesääntöjä noudattaen ja muut tienkäyttäjät huomioiden, kuten liikuntapaikoille siirryttä-
essä. 


