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TERVETULOA UUSI LUKUVUOSI 2022-2023   

➢ Aikuislukion opetus alkaa lukujärjestyksen mukaan maanantaina 22.8.2022.  

➢ Opetus tapahtuu lähiopetuksena koulun tiloissa.  

➢ Opintoja on mahdollisuus suorittaa useassa oppiaineessa verkkokursseina tai etänä 

itsenäisesti.  

➢ Koulutukset ovat avoinna kaikille, joten hyödynnä monipuolinen tarjonta.  

 

➢ Aikuisten perusopetus 

➢ vastaa perusopetuksen vuosiluokkia 7-9 

➢ vahvista osaamistasi perusopetuksen oppiaineissa 

 

➢ TUVA-koulutus eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

➢ vahvista osaamistasi perusopetuksen oppiaineissa 

➢ korota perusopetuksen päättöarvosanoja 

▪ korotuskurssit 1. periodi: biologia, matematiikka ja äidinkieli 

➢ valmentaudu lukiokoulutukseen 

▪ 1. periodi klo 16.15-17.05: matematiikka 

▪ 2. periodi klo 16.15-17.05: äidinkieli ja kirjallisuus 

▪ 3. periodi klo 16.15-17.05: englanti 

▪ 3. periodi klo 17.15-18.05: ruotsi  

▪ 4. periodi klo 15.15-16.05: S2-kieli (maahanmuuttajille tai vieraskielisille) 

 

➢ Aikuisten lukiokoulutus 

➢ aloita lukiokoulutus – tässä erilaisia vaihtoehtoja aloittaa 

▪ 1. tunti, klo 16.15-17.05: äidinkieli, maantiede, historia 

▪ 2. tunti, klo 17.15-18.05: matematiikka, biologia 

▪ 3. tunti, klo 18.15-19.05: matematiikka, fysiikka, terveystieto 

➢ jatka lukiota – vaihtoehtoja jatkaa 

▪ 1. tunti, klo 16.15-17.05: äidinkieli, matematiikka 

▪ 2. tunti, klo 17.15-18.05: S2-kieli, yhteiskuntaoppi, matematiikka, ruotsi 

▪ 3. tunti, klo 18.15-19.05: englanti, terveystieto, fysiikka 

➢ päätä lukio-opinnot – suorita abikursseja 

▪ IP3-tunti, klo 15.15-16.05: matematiikka 

▪ 1. tunti, klo 16.15-17.05: ruotsi 

▪ 2. tunti, klo 17.15-18.05: englanti 

▪ 3. tunti, klo 18.15-19.05: äidinkieli. 

➢ Aineopiskelu 

➢ aineopiskelija opiskelee harrastusmielessä haluamiaan oppiaineita oman valinnan 

mukaan 

➢ opetus on maksutonta, jos ei samaan aikaan opiskele toisen asteen koulutuksessa 

(lukiota tai ammatillista perustutkintoa) 

➢ aineopiskelija hankkii aina itselleen maksullisen oppimateriaalin.  
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➢ TOIMI AJOSSA – NÄIN SAAT OPINNOT LIIKKEELLE!  

 

➢ Uusi opiskelija: Ilmoittaudu opiskelijaksi käymällä aikuislukion toimistossa tai ilmoittaudu 

sähköisesti www.lyk.fi/lomakkeet (valitse aikuislukion lomakkeet). 

▪ Uudelle opiskelijalle tehdään LYK-tunnukset ja ne lähetetään sähköpostilla 

opiskelijalle noin viikon kuluessa ilmoittautumisesta.  

▪ Varaa henkilökohtainen ohjausaika opinto-ohjaajalle. 

• Uusia ohjausaikoja voi varata aikuislukion toimistosta, puh. 03 876 9050.  

• Ohjaajana toimii aikuislukion rehtori ja opinto-ohjaaja Riitta Yrjänä. 

Ohjauspaikka sijaitsee aikuislukion toimistossa.  

• Opinto-ohjauksessa laaditaan opiskelijalle opinto-ohjelmaa ja lukujärjestys 

sekä ilmoittaudutaan ohjatusti opintojaksoihin ja kursseille.  

 

➢ Aikuislukiossa opintoja jatkava: Tarkista Eepos-oppilashallinto-ohjelmassa LYK-tunnuksillasi 

omat henkilö- ja yhteystietosi, että ne ovat ajan tasalla.  

▪ Jos tarvitse lukujärjestyksen tekemiseen ohjausta, varaa ohjausaika aikuislukion 

toimistosta, puh. 03 876 9050.  

▪ Ilmoittaudu Eepoksessa kursseille ja opintojaksoihin. Katso ohjeet: 

https://www.lyk.fi/2022/08/10/aikuislukio-ohje-opintoryhmien-kurssien-valintaan-

ja-niihin-ilmoittautumiseen-eepoksessa/ 

 

➢ Oppimateriaali on maksutonta oppivelvolliselle, aikuisten perusopetusta tai TUVA-

koulutusta suorittavalle opiskelijalle.  

➢ Muut opiskelijat hankkivat oppimateriaalin itse. Tällöin oppimateriaali on maksullinen.  

➢ Opintojen kuvaukset ja kurssikuvaukset sekä oppimateriaalitiedot ovat aikuislukion 

verkkosivuilla.  

➢ Aikuislukion verkkosivut: https://www.lyk.fi/aikuislukio/ 

➢ Opetus järjestetään Lahden yhteiskoulun tiloissa, Kirkkokatu 2. 

➢ Opetusluokat ilmoitetaan ilmoitustaululla ja TV-infotauluilla.  

 

KYSYVÄ EI TIELTÄ EKSY – OTA YHTEYTTÄ  

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, toimisto, koulusihteeri Teija Ruotsalainen puh. 03 876 9050 

Kirkkokatu 2, Lahti, s-posti: aikuislukio[at]lyk.fi 

Rehtori Riitta Yrjänä puh. 044 0885 501, riitta.yrjana[at]lyk.fi 

 

TERVETULOA! 
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