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Aikuislukion uusi kurssitarjotin lukuvuodelle 2019-2020 – Sinulle - Ole hyvä! 

 

Kuva 1: Kansakoulu, Vuorikatu 13 

Jotain vanhaa, mutta myös uutta. Käännämme koulun historiassa näkyviin uuden lehden, kun ensimmäistä 

kertaa voimme tarjota opetusta sekä päivällä että illalla. Päiväopetus mahdollistuu, kun Lahden yhteiskoulun 

hankkima lisärakennus Kansakoulu, osoitteessa Vuorikatu 13, otetaan käyttöön elokuussa 2019. Rakennus 

on monille tuttu ja idyllinen koulurakennus, joka sijaitsee radiomäen kupeessa. Rakennus tarjoaa viihtyisät, 

siistit ja terveet opiskelutilat. Aikuislukion päiväopetusta varten on rakennuksesta varattu kaksi opetusluok-

kaa. Vuorikadulla näkee päivisin myös aikuislukion rehtorin, opinto-ohjaajan ja päiväopetukseen osallistuvia 

opettajia. Matka-aika kävellen Vuorikadun ja Kirkkokadun koulurakennusten välillä on vain 10-15 minuuttia.  

Tervetuloa siis Kansakouluun! Käydään vaikka yhdessä kahvilla, koska Vuorikadulle on myös tulossa kahvila 

Pikku-Elli, josta voi ostaa pientä syötävää ja juotavaa opiskelun lomassa. Aikuislukion päiväopetusta järjes-

tetään Vuorikadulla neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin. Ensimmäiset oppitunnit alkavat klo 

10.15 ja päättyvät 15.55. Lue seuraavaksi, millaisia opintoja voi opiskella päivällä.  
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Aikuisten perusopetus Kansakoulussa– hyvä startti lukio-opintoihin 

Lahden yhteiskoulun aikuislukio tarjoaa Vuorikadulla sijaitsevassa Kansakoulussa aikuisten perusopetusta. 

Aikuisten perusopetuksessa on tarjolla kursseja, joilla voi kerrata yleissivistävien oppiaineiden perusasioita 

ja korottaa tarvittaessa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Perusopetuksen kursseja suositel-

laan opiskeltaviksi erityisesti silloin, jos  

 edellisistä opinnoista on kulunut aikaa ja perusasiat ovat unohtuneet 

 jokin perusoppiaineista (äidinkieli, matematiikka, ruotsin kieli, englannin kieli) tuntuu erityisen vaike-

alta 

 haluaa kerrata ensin opittavia asioita rauhassa. 

Peruskurssien opetukseen osallistuminen on kymmenen kertaa tehokkaampaa kertaamista, kuin itsenäinen 

kertaaminen. Kertaamisella ei ole aikarajaa, vaan sitä voi rauhassa tehdä niin kauan kuin itse haluaa ja tar-

vitsee.  

 Kansakoulun oppitunnit alkavat klo 10.15, 12.15 tai 14.15. Oppitunnin pituus on 100 min.  

 Opetus etenee kaksi kertaa viikossa, joko maanantaisin ja keskiviikkoisin tai tiistaisin ja torstaisin.   

 Kertauskurssit on merkitty kurssitarjottimeen keltaisella värikoodilla kurssin kohdalla.  

Lukiokoulutukseen valmistava (LUVA) koulutus – maahanmuuttajalle tai vieras kieliselle opiskelijalle 

 LUVA-koulutuksen kurssit järjestetään Kansakoulussa Vuorikadulla. LUVA-kurssit on tarkoitettu maa-

hanmuuttajataustaisille ja vieraskielisille opiskelijoille. Heidän tavoitteenaan on suorittaa lukio-opin-

toihin valmistava vuosi. LUVA-kursseja voivat suorittaa myös vieraskieliset aineopiskelijat. LUVA-

kurssit on merkitty kurssitarjottimeen sinisellä korostusvärillä.  

  

INFOT JA TUTUSTUMINEN 

Kansakoulu, Vuorikatu 13 

 Aikuisten perusopetus 

 maanantai 12.8.2019 klo 12.15 

 Lukiokoulutukseen valmistava 

koulutus (LUVA) 

 tiistai 13.8.2019 klo 12.15 
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Aikuisten lukiokoulutus – yleissivistävä koulutus vie eteenpäin 

Aikuislukion lukiokoulutus järjestetään perinteisenä iltalukiona Lahden yhteiskoulun tiloissa Kirkkokatu 

2:ssa. Oppitunnit järjestetään neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin klo 15.15-20.05 välisenä 

aikana. Kaksoistunti järjestetään vain tunnilla 3 klo 18.15-19.55. Aikuislukion toimisto sijaitsee Kirkkoka-

dulla. Opiskelijaksi-ilmoittautumiset tehdään aikuislukion toimistossa. 

 

Kuva2: Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2 

Mahdollisuuksien Iltapäivätunti klo 15.15-16.05 

Lukiokoulutuksen uusi opetusjärjestely on mm. iltapäiväoppitunti IP3 klo 15.15, jossa järjestetään mm. op-

piaineiden tukitunteja, jossa oppiaineen opettaja antaa henkilökohtaista tukiopetusta. Iltapäiväoppitunti 

IP3:n kurssit on merkitty kurssitarjottimeen punaisella värikoodilla. Tukitunnilla voi sovittaessa suorittaa 

oppiaineen pakollisen kurssin. Tukitunteja voi olla myös muilla illan oppitunneilla.  

Toinen uutuus on lukion OPO-kurssi kerran viikossa, jota suositellaan kaikille aikuislukion opiskelijoille. 

OPO-kurssi täydentää henkilökohtaista opinto-ohjausta. OPO-kurssin kokonaisuuden suorittamisesta voi 

sopia opinto-ohjaajan kanssa, mutta muutoin OPO-kurssin tunneille voi osallistua oman tarpeen ja kiinnos-

tuksen mukaan. OPO-kurssin tuntien sisältö julkaistaan ilmoitustaululla.  

Digi—yo-kurssi on tarkoitettu syksyn tai kevään yo-kirjoituksiin aikoville. Digi-kurssia suositellaan niille 

opiskelijoille, jotka tarvitsevat ohjausta digitaalisen yo-kokeen suorittamisessa. Kurssi on pakollinen koulun 
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ulkopuolelta tuleville yo-tutkinnon kokeiden uusijoille ja täydentäjille. Digi-kurssi järjestetään vain jaksoissa 

1 ja 4. Digi-yo-kurssin sisältö julkaistaan ilmoitustaululla.  

Päättöviikko 

Päättöviikon järjestelyt muuttuvat. Opettaja voi järjestää päättöviikolla kurssin kokeen tai opetusta. Päät-

töviikolla oppitunnin pituus tai koeaika on kaksi tuntia. Päättöviikon oppitunti tai koe alkaa klo 16.15 ja 

päättyy klo 18.15. Verkkokurssien kokeet pidetään klo 18.15-20.15. Kurssin opettaja antaa lisätietoa opet-

tamansa kurssin päättöviikon järjestelyistä.  

Verkkokurssit 

Aikuislukion verkkokurssit tukevat jakson lähiopetusta ja toimivat vaihtoehtoisena tapana opiskella etänä ja 

suorittaa lukion kursseja. Verkkokurssitarjonta löytyy kurssitarjottimesta tuntien 5-7 kohdilta. Verkkokurs-

seista tehdään erillinen verkkokurssitarjotin ja löydät sen aikuislukion verkkosivuilta: www.lyk.fi/aikuislukio 

Vieraita kieliä 

 

Aikuislukio tarjoaa mahdollisuuden opiskella vieraita kieliä: ruotsia, englanti, saksaa, venäjää ja ranskaa. 

Näistä ruotsin ja venäjän kieliä voi opiskella alkeistasosta alkaen. Katso kieliesite aikuislukion verkkosivuilta: 

www.lyk.fi/aikuislukio 

Opiskelijaksi ilmoittautuminen 

Aikuislukion ”vanhat” varsinaiset opiskelijat il-

moittautuvat läsnäolevaksi opiskelijaksi luku-

vuodelle 2019-2020 oppilashallinto-ohjelma 

Helmessä elokuussa. Aineopiskelijat ilmoittau-

tuvat joka lukuvuosi uudestaan aineopiskelijaksi 

toimistossa. Uudet opiskelijat ilmoittautuvat 

ensin opiskelijaksi toimistossa ja saavat sen jäl-

keen LYK-tunnukset.  

Aikuislukion henkilökunta toivottaa Sinut sydä-

mellisesti tervetulleeksi toteuttamaan uutta lu-

kuvuotta!  

Riitta Yrjänä, aikuislukion rehtori 

puh.: 044 0885 501 

riitta.yrjana(at)lyk.fi 

Toimisto puh 03 876 9050   Opinto-ohjaaja Enni Rantahalme 

aikuislukio(at)lyk.fi   Puh. 044 4885 562, enni.rantahalme(at)lyk.fi 

www.lyk.fi/aikuislukio    

INFO JA TUTUSTUMINEN 

Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2 

 Aikuisten lukiokoulutus: opis-

kelumahdollisuuksien ja lukion 

eri oppiaineiden esittely 

 torstai 15.8.2019 klo 17 
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