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Yleistä
• Tavoitteena on tukea ja olla osa eri oppiaineiden opintoja
• Mukana ovat Lahden museot, Kaupunginteatteri, Sinfonia Lahti, elokuvateatteri Kino Iiris ja Lahden 

kaupunginkirjasto
• Toisen asteen opiskelijoina lukiolaiset maksavat käynnit itse osana opiskeluaan. Kulttuuriohjelman kohteet 

ovat lukiolaisille tavallista edullisempia. Oikeus kulttuuriohjelman mukaisiin pääsylippuhintoihin on 3 vuotta 
lukion aloitusvuodesta. 

• Lukiolaishintaisen lipun saadakseen opiskelijan pitää todistaa olevansa Lahden kaupungin lukiolainen. 
Helpoimmin se tapahtuu käyttämällä uutta selainpohjaista Kulttuurimobiilisovellusta (ks. sivu 3)

• Sovellus on suomenkielinen ja selainpohjainen (ei tarvitse ladata puhelimelle, vaan toimii verkossa, joten omaa 
”tiliä” voi käyttää myös esim. kaverin puhelimella)

• Sovelluksen avulla opiskelija voi osoittaa olevansa Lahden lukion opiskelija (kuten lukiolaiskortti) ja kirjata 
tekemänsä käynnit (esim. teemaopintojen tai kurssin suoritusta varten).

• Toki myös mahdollisesti hankittua Suomen lukiolaisten liiton opiskelijakorttia voi käyttää lukiolaisuuden 
todentamiseen. 

• Mikäli lukiolaiset hankkivat pääsyliput ryhmänä opettajan johdolla, erillistä lukiolaisuuden todentamista ei 
tarvita. Mikäli vierailu halutaan kuitenkin kirjata Kulttuurimobiili-sovellukseen (ks. sivu 3), opettaja voi kertoa 
opiskelijoilleen lipunmyynnistä saatavan koodin, jonka avulla kirjaus vahvistetaan.
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Kulttuurimobiili-sovellus 
Ohjeet opiskelijoille

1. Mene osoitteeseen www.kulttuurimobiili.edu.lahti.fi
2. Kirjaudu: käyttäjänimesi on edu.lahti.fi -sähköpostiosoitteesi ja salasanasi on 

ensimmäisellä kerralla Kultmob1
3. Vaihda salasanasi. Uudessa salasanassa pitää olla väh. 8 merkkiä, ja sen tulee sisältää 

väh. 1 iso kirjain, 1 pieni kirjain sekä 1 numero.
4. Salasanan vaihtamisen jälkeen sinun pitää kirjautua uudelleen käyttämällä uutta 

salasanaa.
5. Etusivulla näkyvät nimesi, lukiosi ja lukion aloitusvuotesi. Voit myös ladata etusivulle oman 

kuvasi (JPG, JPEG, PNG).
6. Kun käyt taidelaitoksessa (tai kun ostat lipun etukäteen), saat lipunmyynnistä koodin. 

Kirjoita koodi etusivulla näkyvään kohtaan, jolloin käyntisi kirjautuu ko. laitoksen kohdalle. 
Koodi vaihtuu säännöllisesti ja se on erilainen eri taidelaitoksissa.

7. Jos unohdat salasanasi, ota yhteyttä lukiosi pääkäyttäjään tai susanna.koponen@lahti.fi
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Lahden museot
www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/kouluille-ja-paivakodeille/

• Mukana ovat Historiallinen museo (Lahdenkatu 4), Taidemuseo (Vesijärvenkatu 11A), Radio- ja 
tv-museo Mastola (Radiomäki) ja Hiihtomuseo (Urheilukeskus)

• Pääsymaksu on 1 € vain ensimmäisellä kerralla, sen jälkeiset museokäynnit (samaan tai eri 
museoon) ovat maksuttomia.

• Opiskelija saa alennuksen kirjautumalla esim. puhelimella selainpohjaiseen 
Kulttuurimobiilisovellukseen ja näyttämällä sen etusivua (tai lukiolaisten opiskelijakortilla).

• Ensimmäisellä kerralla opiskelija maksaa pääsymaksun. Kun käynti kirjataan sovellukseen, 
etusivulle tulee vihreä merkki      . Se toimii todisteena kertaalleen maksetusta pääsymaksusta 
seuraavilla museokäynneillä, jotka ovat maksuttomia.
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Lahden kaupunginteatteri
www.lahdenkaupunginteatteri.fi/liput/lukion-kulttuuriohjelma

• Lukiolaisille liput ovat 8 €/kpl teatterin ennalta ilmoittamiin omiin puhenäytelmiin. Nämä näytelmät 
ovat Lahden kaupunginteatterin nettisivuilla www.lahdenkaupunginteatteri.fi/liput/lukion-
kulttuuriohjelma
o Syyskauden etunäytelmät julkaistaan elokuussa ja kevätkauden joulukuussa
o Alennushinnalla pääsee ko. näytelmiin lukukauden aikana vain kerran.
o Alennus ei ole voimassa ensi-iltapäivinä.

• Liput ostetaan/varataan teatterin lippumyymälästä (avoinna ti – la klo 11 - 17), varaukset ja tiedustelut 
myös p. 0600 30 5757 (1,53 €/min + pvm) 

• Esityspäivänä ei voi enää tehdä varausta, vaan liput on ostettava suoraan lippumyymälästä.
• Opiskelija saa alennuksen kirjautumalla esim. puhelimella selainpohjaiseen 

Kulttuurimobiilisovellukseen ja näyttämällä sen etusivua (tai lukiolaisten opiskelijakortilla).
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Sinfonia Lahti
www.sinfonialahti.fi -> Lapset ja nuoret 

• Lukiolaisille liput ovat 5 €/kpl. (Alennus ei koske Sibelius-festivaalia eikä syyskauden 
aloittavaa viihdekonserttia.)

• Liput ostetaan/varataan Sibeliustalon lipunmyynnistä (avoinna ma – pe klo 12 – 17), 
varaukset ja tiedustelut myös p. 0600 393949 (1,53 €/min + pvm). 

• Konserttipäivänä ei voi enää tehdä varausta, vaan liput on ostettava suoraan 
lipunmyynnistä. 

• Opiskelija saa alennuksen kirjautumalla esim. puhelimella selainpohjaiseen 
Kulttuurimobiilisovellukseen ja näyttämällä sen etusivua (tai lukiolaisten 
opiskelijakortilla).
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Elokuvateatteri Kino Iiris
www.kinoiiris.com/elokuvateatteri/koululaisnaytokset

• Kino Iiriksen vakio-ohjelmisto julkaistaan noin viikoksi kerrallaan.
• Lukiolaisille liput ovat 7 €/kpl. Ei koske erillisiä tapahtumia tai esim. 

oopperaesityksiä
• Opiskelija saa alennuksen kirjautumalla esim. puhelimella selainpohjaiseen 

Kulttuurimobiilisovellukseen ja näyttämällä sen etusivua (tai lukiolaisten 
opiskelijakortilla).
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Lahden kaupunginkirjasto
www.lastukirjastot.fi/102119/fi/articles/luokkakaynnit

• Pääkirjastolla järjestetään tiedonhaunopetusta osana koulukohtaisesti sovittuja 
kursseja

• Tiedonhaunopetuksessa käydään läpi mm. monipuolisia lähteitä, 
lähdekritiikkiä, tiedon oikeaa käyttöä ja tiedonhakua kirjastosta. 

• Opiskelijat voivat käyttää omia laitteita tiedonhaun tehtäviin
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