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HYVÄÄ LUKUVUOTTA 2019-2020! 

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Aikuis-

lukion opetusta järjestetään nyt kahdessa eri toi-

mipisteessä. Kansakoulu rakennuksessa osoit-

teessa Vuorikatu 13 ja Lahden yhteiskoulussa 

Kirkkokatu 2. Aikuisten perusopetus täydentää 

nuorten ja aikuisten opiskelumahdollisuuksia.  

Kansakoulu, Vuorikatu 13  

Aikuisten perusopetus ja LUVA-koulutus järjeste-

tään Kansakoulu-rakennuksessa, Vuorikadun ja 

Sibeliuksenkadun kulmassa.  

- Päivällä opetusta on klo 10.15-15.55 välisenä 

aikana.  

- Päiväopetus järjestetään kahtena päivänä vii-

kossa, joko maanantaina ja keskiviikkona tai 

tiistaina ja torstaina.  

- Opetusluokat sijaitsevat 1. kerroksessa, luo-

kat I ja II.  

- Oppitunnin pituus on 100 min. 

- Aikuisten perusopetuksessa alkavat mm. kai-

kille sopivat maksuttomat kurssit: 

o TVT1, opetuspäivät: ma ja ke, klo 10.15-11.55 

o Ruotsi, perusteiden kertaus, opetuspäivät: ti 

ja to, klo 12.15-13.55 

o Englanti, alkeiskurssi, opetuspäivät: ti ja to, 

klo 14.15-15.55 

o Englanti, perusteiden kertaus, opetuspäivät: 

ti ja to, klo 14.15-15.55. 

Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2  

Aikuisten lukiokoulutus ja ylioppilastutkintoon 

tähtäävä opetus järjestetään edelleen perintei-

senä Iltalukiona Kirkkokadulla.  

- Illalla opetusta on klo 15.15-20.05 välisenä ai-

kana.  

- Lukion kurssit ovat maksuttomia, jos ei opis-

kelle toisessa lukiossa tai ammatillisessa oppi-

laitoksessa yhtä aikaa.  

- Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti nel-

jänä päivänä viikossa, maanantaista torstai-

hin.  

- Joitakin lukion kursseja voi opiskella myös 

verkon välityksellä, verkkokursseina: Aikuis-

lukion verkkokurssitarjotin 2019-2020  Lue li-

sää erilaisista opiskelumahdollisuuksista: 

https://www.lyk.fi/aikuislukio/aikuisten-lukiokou-

lutus/ 

Järjestyssäännöistä   

- Tupakointi on ehdottomasti kielletty koulun 

sisätiloissa ja piha-alueella. 

- Autojen paikoitus piha-alueella ei ole sallittu 

opiskelijoille. Seuraamuksena on pysäköinti-

sakko.  

- Koulu ei vastaa naulakkoihin jätetyistä vaat-

teista, laukuista tai muista tavaroista. Pidä 

huoli omaisuudestasi. 

- Matkapuhelin on oltava suljettuna oppitun-

tien ja kokeiden aikana. Älä käytä kännykkää 

oppituntien aikana. 

- Opetus on ajankäytön suhteen tiivistä ja teho-

kasta ja vaatii ehdotonta työrauhaa. Häiritsijä 

voidaan poistaa oppitunnilta. Kaikilla opiske-

lijoilla on oltava mahdollisuus turvalliseen ja 

rauhalliseen opiskeluympäristöön! 

Lukion OPO-kurssi  

Aikuislukion opiskelijalla on nyt mahdollisuus 

OPO-kurssin suorittamiseen. Opiskelija voi valin-

tansa mukaan osallistua niille OPO-tunneille, joi-

den sisältö kiinnostaa. Koko kurssin suorittami-

nen edellyttää kuitenkin 10 opotuntia ja 3 henkilö-

kohtaista ohjauskäyntiä. Kurssin ensimmäinen 

oppitunti on 1. jaksossa 19.8. klo 15.15-16.05 luo-

kassa B. Muiden OPO-tuntien sisällöt julkaistaan 

ilmoitustaululla.  

Aikuislukion uudistetuilla kotisivuilla on paljon 

tietoa. Tulevat tapahtumat on Tapahtumakalen-

terissa https://www.lyk.fi/aikuislukio/ 

Aikuislukion tiedonjyvät löytyvät koulun kotisi-

vuilta. Tutustu ainakin seuraaviin:   

- Aikuislukion verkkosivut 

- Aikuislukion tapahtumakalenteri 

- Aikuislukion työjärjestys 2019-2020 

- Aikuislukion kurssitarjotin 2019-2020 

- Opinto-opas 2019-2020 

- Kurssikuvaukset ja oppikirjat 2019-2020 

- Oppikirjat 2019-2020 

  

https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2019/05/AikuislukionVerkkokurssitarjotin20192020.pdf
https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2019/05/AikuislukionVerkkokurssitarjotin20192020.pdf
https://www.lyk.fi/aikuislukio/aikuisten-lukiokoulutus/
https://www.lyk.fi/aikuislukio/aikuisten-lukiokoulutus/
https://www.lyk.fi/aikuislukio/
http://www.lyk.fi/aikuislukio
http://www.lyk.fi/aikuislukio
http://www.lyk.fi/aikuislukio/kalenteri/
https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2019/05/Aikuislukion-Lukuvuoden-2019-2020-tyojarjestys.pdf
https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2019/05/AikuislukionKurssitarjotin20192020.pdf
https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2019/05/Opas192018258.pdf
https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2019/05/AIKUISLUKION_KURSSIT_JA_OPPIKIRJAT_2019-2020.pdf
https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2019/05/AikuislukionOppikirjaluettelo20192020.pdf
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Opinto-ohjaaja Enni Rantahalme auttaa henki-

lökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa. 

Opinto-ohjaaja ottaa vastaan Kirkkokadulla 2. 

kerroksessa, opinto-ohjaajien työtilassa. Vara oh-

jausaika aikuislukion toimistosta tai opinto-ohjaa-

jalta puh.  044 4885 562; enni.rantahalme@lyk.fi 

 

 

Aikuislukion toimistosta saat opintoasioihin pi-

kaista neuvoa ja tietoa. Toimisto on avoinna 19.8. 

alkaen: ma klo 13 – 19, ti- to klo 13 – 18 ja pe klo 

8.30 – 15.30 (pe lounastauko n. klo 11 – 12). Ku-

vassa koulusihteeri Teija Ruotsalainen.  

 

Aikuislukion opettajiin saa yhteyden parhaiten 

lähettämällä sähköpostia muodossa: etunimi.su-

kunimi@lyk.fi tai lähettämällä viestin opettajalle 

Helmi –oppilashallinto-ohjelman avulla.   

Kahvila Pikku-Elli ja rehtorin aamukahvit 

Vuorikadulla opiskelijoiden käytettävissä on Kah-

vila Pikku-Elli, joka on avoinna ma-pe klo 8.45-15. 

Kahvilasta on saatavilla salaattia ja keittolounasta 

klo 11.45-14. Maksu toistaiseksi vain käteisellä. 

Tervetuloa!  

Aikuislukion rehtorina huolehdin opetuksen jär-

jestämisestä. Näet minut päivällä Vuorikadulla ja 

Kahvila Pikku-Ellissä aamukahvilla klo 9.30. Jos si-

nulla on kysyttävää tai jokin opiskeluun liittyvä 

asia mietityttää, tule kahville kanssani. Illalla olen 

Kirkkokadulla aikuislukion toimistossa. 

 

 

Tervetuloa opintojen pariin! 

Aikuislukiossa sinulla on taattu opiskelupaikka, 

jos vain haluat opiskella!  

Terveisin, Riitta Yrjänä 
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