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JAKSO 6: 

26.4. - 3.6.2021

BI2 RUB5 ENA3 ENA6

JAKSO 5: 

15.3. - 22.4.2021

ÄI3 YH3 BI1 TE1 RUB4 ENA2 ENA5

JAKSO 4: 

25.1. - 11.3.2021

HI3 YH2b MAB6 RUB3 RUB8 yo ENA1 ENA4 ENA9 yo

JAKSO 3: 

23.11.2020 - 21.1.2021

ÄI2 UE2 HI2 YH2a MAB5 RUB2 
RUB7 

yo 
ENA3 ENA6

ENA7 
yo

JAKSO 2: 

5.10. - 19.11.2020

ÄI1 HI1 YH1 MAB4 RUB1 ENA2 ENA5 

JAKSO 1: 

24.8. - 1.10.2020 

UE3 HI4* HI7* HI8* MAB3 RUB3* RUB4*
RUB5

* ENA1 ENA4
ENA9 

yo
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KOODIEN SELITYKSET: 

BI = biologia / HI = historia / ENA1 = englannin kieli, pitkä taso / MAB = matematiikka, lyhyt taso / RUB1 = ruotsin kieli, 
keskipitkä taso / TE = terveystieto / UE = uskonto / YH = yhteiskuntaoppi / ÄI = äidinkieli ja kirjallisuus 

a / b = kurssi toteutetaan kahden jakson aikana  

* tähtimerkintä kurssin numeron perässä tarkoittaa, että kurssin voi aloittaa koska tahansa lukuvuoden aikana. Kurssin 
voi suorittaa omaan tahtiin.   

VERKKOKURSSIEN KOHDERYHMÄ 

Verkkokurssit ovat avoimia kaikille. Verkko-opinnot ovat hyvä vaihtoehto opiskelijoille, jotka pitävät itsenäi-
sestä opiskelusta tai joiden elämäntilanteeseen verkkokurssit sopivat parhaiten. 

ILMOITTAUTUMINEN  

Uusien opiskelijoiden tulee ensin ilmoittautua tutkinto- tai aineopiskelijaksi aikuislukion toimistossa. Ilmoit-
tautuminen kannattaa tehdä vähintään viikkoa ennen opetusjakson alkamista. Opiskelijalle tehdään LYK-
tunnukset ja ne saa parin arkipäivän päästä aikuislukion toimistosta. LYK-tunnuksilla pääsee kirjautumaan ja 
ilmoittautumaan kursseille.  

Lahden yhteiskoulun lukion tai aikuislukion opiskelijat ilmoittautuvat verkkokursseille Helmi-oppilashallinto-
järjestelmän kautta. Verkkokurssit on merkitty kurssitarjottimeen oppituntien 5-7 kohdalle.  

SUORITTAMISOHJEET 

1. Opiskelija ilmoittautuu ensin kurssille.  
2. Verkkokurssin opettaja ottaa opiskelijaan yhteyttä, kun opetusjakso alkaa. 
3. Sähköpostiviesti lähetetään oppilashallinto-ohjelma Helmen kautta. Jotta opiskelija saa viestin auki, 

hänellä tulee olla LYK-tunnukset. 
4. Viestissä on kurssin aloittamiseksi tarvittavat menettelyohjeet ja mahdolliset lähiohjausajat.  

Verkko-opetuksessa käytetään koulun omaa, Moodle-pohjaista Kusti nimistä verkko-oppimisympäristöä. 
Verkkokurssin opettaja toimii ohjaavana opettajana. Verkkokurssin suorittamiseen kuuluu pääsääntöisesti 
loppukoe ja kielissä lisäksi kuuntelukoe. Loppukokeeseen on oikeus osallistua vain, jos verkkotehtävät on 
suoritettu annetun aikataulun mukaan. Kurssin opettaja tiedottaa kurssiin kuuluvasta mahdollisesta koepäi-
västä ja kellonajasta.  

HINNAT JA MAKSAMINEN 

Verkkokurssit ovat maksuttomia Lahden yhteiskoulun ja aikuislukion opiskelijoille. Vaikka kurssimaksua ei 
peritä, kurssille ilmoittautuminen on kuitenkin sitova.  

Kurssimaksu muiden lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille on 120 €. Kurssimaksu tulee olla 
maksettuna pankkiin ennen kurssin alkua. Maksukuitti on esitettävä ilmoittautumisvaiheessa. Jos opiskelija 
haluaa osallistua useammalle kuin yhdelle verkkokurssille, maksetaan kurssimaksujen yhteissumma. Kurssi-
maksua ei palauteta, mikäli opiskelija ei tule paikalle eikä esitä poissaololleen hyväksyttävää syytä. 

Maksuyhteystiedot:  
Kurssimaksu on 120€ 
IBAN-tilinumero FI90 1587 3000 0286 81 
Maksun saaja  Lahden yhteiskoulun aikuislukio 
Viitenumero  89 335 (pakollinen tieto) 

LISÄTIETOJA 
Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, aikuislukio@lyk.fi toimiston puh. 03 876 9050 

opinto-ohjaaja Enni Rantahalme, enni.rantahalme@lyk.fi puh. 044 448 5568 

rehtori Riitta Yrjänä, riitta.yrjana@lyk.fi puh. 044 0885 501 
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