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Hyvä abiturientti  
– pian kevään 2022 ylioppilas  
 

 
 

Kevään kääntyessä kohti kesää on valmistumisesi juhlaa vaille valmis! 
Koronaviruksen sävyttämä lukioaikasi saa loppujen lopuksi perinteisen 
päätöksen, kun pääsemme järjestämään ylioppilasjuhlan koulun juhlasalissa 
– viimeksi tähän pystyttiin keväällä 2019! 
 
Käytännön järjestelyjen sujuvoittamiseksi olen koonnut tähän tiedotteeseen 
loppukevään aikataulun sekä asioita, jotka Sinun on hyvä tietää. 

 
Ennen juhlaa 

Ylioppilastutkintotulokset toimitetaan koululle YTL:n ilmoituksen mukaan 
tiistaiaamuna 17.5. Tulokset ovat nähtävillä myös Opetushallituksen Oma 
Opintopolku -palvelun kautta 18.5. klo 9.00 lukien.  

Tulokset on hyvä noutaa ensisijaisesti Opintopolun kautta. Mikäli haluat 
noutaa tulokset koululta jo tiistaina 17.5., voit hakea nimelläsi varustetun, 
ylioppilastutkintotuloksesi sisältävän kirjekuoren koulun toimiston edestä 
klo 12.00 alkaen. 

Tarkista myös, että olet hoitanut keskeneräiset velvoitteesi koululla sekä 
muistanut palauttaa lainaamasi kirjat ja kaappisi avaimen. 

Ylioppilasjuhlan harjoitukset pidetään tiistaina 31.5. klo 17.15 juhlasalissa. 
Läsnäolosi on välttämätön, jotta tiedät miten juhlapäivänä toimitaan. 
Juhlassa Te, ylioppilaat laulatte yhteislauluna perinteisen Gaudeamus -
laulun, jonka sanat löydät kääntöpuolelta. Laulua harjoitellaan myös 
tuolloin tiistaina. 

Ylioppilaslakit tulee toimittaa koulun juhlasaliin perjantaina 3.6. klo 18, 
jolloin ryhmänohjaajat järjestävät lakit juhlaa varten oikeaan järjestykseen. 
Lakin sisäpuolelta tulee löytyä nimesi esimerkiksi lakin nimilappuun tai 
tarralapulle kirjoitettuna. 

 
Ylioppilasjuhla – lauantai 4.6. 

Ylioppilasjuhla alkaa lauantaina 4.6. klo 9.30. Tule ajoissa nimetylle 
paikallesi, kuitenkin viimeistään klo 9.20. Salitilaisuus päättyy noin klo 11.20. 

Juhlasaliin mahtuu istumaan muutama lähiomainen yhtä ylioppilasta 
kohden. Juhlapäivänä koulun piha-alue on varattu henkilökunnan 
ajoneuvoille sekä vastaanottamaan juhlaväkeä, joten muille autoille ei 
valitettavasti ole tarjolla paikoitustilaa. Maksuttomia kiekkopysäköinti-
alueita löytyy rajallisesti mm. Kisapuistoa vastapäätä, Kolkan- ja 



Sammonkadun varsilta sekä maksullisia paikkoja Toriparkista ja koulun 
ympäristön kaduilta. 

Muista tarkistaa aulassa olevilta pöydiltä kukkakauppojen Sinulle 
toimittamat kukkalähetykset, jotta voisit iloita ja kiittää kaikista 
onnitteluista. 

Koulumme uusien ylioppilaiden yhteiskuva otetaan koulun pihamaalla 
salitilaisuuden päätyttyä. Kuvaaja antaa ohjeet kuvan tilaamisesta. 

Lahtelaisen perinteen mukaisesti uudet ylioppilaat kokoontuvat yo-juhlan 
jälkeen Ristinkirkon sankarihaudoille jättämään kukkatervehdyksen. 
Kaikkien lahtelaisten lukioiden yhteistilaisuutta ei pystytä enää järjestämään 
yo-juhlien erilaisten aikataulujen vuoksi. Lahden yhteiskoulun ylioppilaat 
käyvät sankarihaudoilla klo 12.00 ja olemme kutsuneet mukaan myös muita 
lukioita. 

Kello 11.45 kaikki Yhteiskoulun ylioppilaat lähtevät ryhmänohjaajien 
ohjaamina koulun pihalta yhtenä kulkueena sankarihaudoille, jossa 
järjestäydytään apulaisrehtorin ohjeiden mukaan. Ylioppilaan puheen 
jälkeen kukin ylioppilas jättää vuorollaan yhden ruusun ”Vapauden 
hengetär”- patsaan juurelle. Tilaisuus kirkon pihalla kestää puolen tunnin 
verran. Pääset siis kestitsemään vieraitasi noin kello 13:n jälkeen. 

 
Juhlan jälkeenkin on elämää… 

 - vai sittenkö se vasta todella alkaa? 
Ylioppilastutkintolautakunnasta voit tilata jäljennöksiä ja käännöksiä 
ylioppilastutkintotodistuksestasi. Nämä maksulliset todistuskopiot 
lähetetään paperisina, eikä niitä voi saada sähköisenä. Verkkopalveluun 
kirjaudutaan osoitteessa kokelas.ylioppilastutkinto.fi 

Koulun lähiverkon käyttöoikeutesi ja koulun sähköposti ovat voimassa  
1. elokuuta 2022 saakka. Tämän jälkeen mm. koti- ja postikansiosi 
tyhjennetään. 

Syksyn 2022 ylioppilastutkintokerran kokeisiin ilmoittaudutaan koulun 
toimistossa viimeistään keskiviikkona 25. toukokuuta klo 15 mennessä. 
 
Iloisia juhlavalmisteluja,  

 
 
 

rehtori 
 
 
 

Gaudeamus igitur 
 
|: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus! :|| 
Post jucundam juventutem,  
post molestam senectutem, 
nos habebit humus, nos habebit humus. 
 

 
 
|: Vivat academia, vivant professores! :|| 
Vivat membrum quodlibet, 
vivant membra quelibet, 
semper sint in flore, semper sint in flore. 


