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KESÄLUKIO  

- opetus alkaa 22.7.2019 

- opetus päättyy 2.8.2019 

- koepäivät: 5.8. – 6.8.2019 

- palautteen anto: 15.8.2019 

 

Lahden yhteiskoulun aikuislukio 

Kirkkokatu 2, 15110 Lahti 

 katso aukioloajat aikuislukion  

verkkosivulta 

 

puhelin 03 876 9050 

aikuislukio@lyk.fi 

www.lyk.fi/aikuislukio 

 

Rehtori Riitta Yrjänä 

puhelin 044 0885 501 

riitta.yrjana@lyk.fi 

 

Koulusihteeri Teija Ruotsalainen 

puhelin 03 876 9050 

teija.ruotsalainen@lyk.fi 

 

Kesälukion verkkosivut:  
www.lyk.fi/kesalukio 

 

Ohjeet ja lomakkeet:  

- Kesälukion kurssitarjotin 

- Kurssien sisällöt, oppikirjat ja 

arviointi 

- Ilmoittautumislomake 

mailto:aikuislukio@lyk.fi
http://www.lyk.fi/aikuislukio
mailto:riitta.yrjana@lyk.fi
mailto:teija.ruotsalainen@lyk.fi
http://www.lyk.fi/kesalukio
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Ilmoittautuminen  

 Kesälukioon ilmoittautuminen alkaa 1.4. ja loppuu 10.6.2019.  

 Ilmoittautumislomakkeen saa kesälukion verkkosivulta tai aikuislukion toimistosta. 

 Ilmoittautumisia otetaan vastaan aikuislukion toimistossa tai ilmoittautumislomakkeen voi 

täyttää myös verkossa ja lähettää skannattuna aikuislukioon sähköpostilla. Myös tositteen 

kurssimaksun maksamisesta voi lähettää skannattuna.  

 Ilmoittautujan nimitiedot ja yhteystiedot sekä valittu kurssi tulee olla selvästi kirjoitettu. Va-

jaasti tai epäselvästi täytettyä ilmoittautumista ei huomioida.   

 Ilmoittautumislomake tulee palauttaa aikuislukion toimistoon viimeistään maanantaina 

10.6.2019 klo 15.00 mennessä.  

 

Hinnat ja maksaminen 

 Kesäkurssi on maksuton Lahden yhteiskoulun lukion ja aikuislukion opiskelijoille. 

Vaikka kurssimaksua ei peritä, ilmoittautuminen on sitova.  

 

Kesäkurssin hinta muiden lukioiden tai oppilaitosten opiskelijoille on 120 €.  

Kurssimaksu tulee olla maksettuna viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä 10.6.2019 

mennessä. Maksukuitti on esitettävä ilmoittautumisvaiheessa.  

Kurssimaksun maksamista varten tarvitaan maksuyhteystiedot, jotka saa kesälukion verkko-

sivuilta. Maksettaessa käytetään annettua viitenumeroa.  

Kurssimaksua ei voi maksaa käteisellä eikä kortilla aikuislukion toimistossa.  

Kurssimaksua ei palauteta, mikäli opiskelija ei tule paikalle eikä esitä poissaololleen hyväk-

syttyä syytä. 

 

Ohjeet kurssimaksun maksamiseen ja maksuyhteystiedot  

 

 KURSSIMAKSU ON 120 €  

 IBAN-tilinumero FI90 1587 3000 0286 81  

 Maksun saaja Lahden yhteiskoulun aikuislukio 

 Viitenumero 87 007 (pakollinen tieto) 

 Jos osallistut useammalle kuin yhdelle kesäkurssille, maksa kurssimaksujen yhteissumma! 
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Kurssin toteutumisen ehdot 

 Viimeisen ilmoittautumispäivän 10.6.2019 jälkeen tiedetään, toteutuuko kurssi vai ei.  

 Kurssin toteutuminen edellyttää vähintään 10 opiskelijaa.  

 Jos kurssi toteutetaan ja siihen voidaan ottaa vielä lisää opiskelijoita, kurssille voi il-

moittautua vielä 19.6.2019 asti.  

 Kesälukion ilmoittautumistilannetta voi seurata kesälukion verkkosivuilta www.lyk.fi/ke-

salukio. Ilmoittautumisia päivitetään kerran viikossa, perjantaisin. 

 Aikuislukio on kesälomalla 20.6. – 22.7.2019. Verkkosivua ei päivitetä loman aikana.  

 

Lähiopetus ja läsnäolovelvollisuus 

 Kurssi suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, mikä tarkoittaa läsnäolovelvolli-

suutta oppitunneilla.  

 Oppitunnin pituus on 95 minuuttia. Lähiopetus etenee tiiviisti ja nopeasti opetusjakson 

jokaisena arkipäivänä (ma-pe) kahden viikon ajan.  

 Oppitunneille osallistutaan aktiivisesti, tehdään kaikki kurssiin liittyvät suoritukset ja osal-

listutaan kurssikokeeseen koepäivänä.  

 Kesäkurssia ei voi suorittaa tenttimällä.  

 Tiedot kurssien sisällöistä, oppikirjoista ja arvioinneista ovat saatavissa kesälukion verkko-

sivuilla. 

 Kesälukiossa ei ole uusintakoemahdollisuutta.  

 Kurssin suorittamiseen kuuluu myös palautteen antaminen ja saaminen.    

 

Kesälukion kurssit alkavat maanantaina 22.7.2019 kurssitarjottimessa ilmoitettuna aikana 

 Opetus järjestetään Lahden yhteiskoulussa, Kirkkokatu 2, Lahti 

 Tarkemmat tiedot luokista on sisääntuloaulan infotaululla ja ilmoitustaululla.  

 

  

http://www.lyk.fi/
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KESÄLUKION KURSSITARJOTIN 

 Kesälukion kurssitarjottimessa on perustiedot opetuksen ja kurssien toteutuksesta.  

 Opiskelijan on itse varmistettava kesäkurssin vastaavuus ja hyväksiluettavuus lukio-opintoi-

hin oman koulun rehtorilta tai opinto-ohjaajalta. 

 Tarjottimessa on oppituntien ajat, koepäivät ja aikataulu.   

 

OPETUS ALKAA 22.7.2019 JA PÄÄTTYY 2.8.2019 

 

 

 

 

 

 

 

KOKEET (150 min, 2,5 t) JÄRJESTETÄÄN SEURAAVASTI:  

 

1. Koepäivä: maanantaina 5.8.  

klo 9.00 - 11.30: RUB8, MAB9 

 

2. Koepäivä: tiistaina 6.8.  

klo 10.00 - 12.30: ENA9 

 

 

PALAUTTEEN ANTO (20 MIN) TORSTAINA 15.8.2019:  

- klo 16.00-16.20: RUB8, MAB9 

- klo 16.30-16.50: ENA9 

  

TUNTI KEL-

LON-

AIKA 

B1-ruotsi 

RUB 

A1-englanti 

ENA 

Matema-

tiikka, lyhyt 

MAB 

1.  

 

9.00 – 

10.35 

8 

ABI 
 9 

ABI 

2. 

 

10.45 – 

12.20 

 9 

ABI 
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KURSSIEN SISÄLLÖT, OPPIKIRJAT JA ARVIOINTI 

 

Matematiikka, lyhyt 

Kurssi 9, ABI-kurssi, koulukohtainen syventävä kurssi 

Yo-kirjoituksiin valmentava, kertaava kurssi  

Abikurssilla kerrataan lyhyen matematiikan pakollisten kurssien keskeisiä sisältöjä.  

Arviointi  

Kurssin lopussa on koe. ABI -kurssi arvioidaan käyttäen merkintöjä S=suoritettu tai H=hylätty.  

Oppikirja 

Jos opiskelijalla on jo olemassa kurssikirjat Tekijä Lyhyt matematiikka 2-6, niitä voi käyttää kurs-

silla oppimateriaalina. Jos opiskelijalla ei ole kyseisiä kirjoja tai hän on laskenut niistä kaikki tehtä-

vät (kertausosiot mukaan luettuna), voi oppikirjaksi voi hankkia Yo-kertaus Tekijä Lyhyt matema-

tiikka (saatavilla vain digikirjana). Tarkempi ohjeistus oppikirjojen käytöstä lähetetään kurssille il-

moittautuneille henkilökohtaisesti ennen kurssin alkua.  

Opettaja Mikko Ahonen, FM 

 

B1- kieli, Ruotsi 

Kurssi 8, ABI-kurssi, koulukohtainen syventävä kurssi 

Yo-kirjoituksiin valmentava, kertaava kurssi  

Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla harjoitellaan päättökokeen eri osa-alueita, eli keski-

tytään kuuntelu- ja rakennetehtäviin sekä harjoitellaan kirjoittamista, sekä kerrataan keskeisiä ra-

kenteita. 

Arviointi 

Kurssin lopussa on koe. Abikurssi arvioidaan käyttäen merkintöjä S = suoritettu tai H=hylätty.  

Oppikirja 

Harkoma, Jukarainen & Rosenberg-Wolff: Abi ruotsi (Otava). 

Opettaja Sara Santala, FM 

 

A1-kieli, Englanti 

Kurssi 9, ABI-kurssi, koulukohtainen syventävä kurssi 

Yo-kirjoituksiin valmentava, kertaava kurssi  

Abikurssilla tehdään loppukertaus ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoi-

tuksiin kertaamalla lukion englannin pitkän oppimäärän keskeinen sisältö ja harjoittelemalla moni-

puolisesti ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä.  

Arviointi 

Kurssin lopussa on koe. Abikurssi arvioidaan käyttäen merkintöjä S = suoritettu tai H = hylätty.  

Oppikirja 

Ei oppikirjaa. Opettajan laatima materiaali. 

Opettaja Mervi Ala-Saarela, FM 

  


