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AIKUISLUKION 2. PERIODI ALKAA 

MAANANTAINA 3.10.2022   

ILMOITTAUDU 2. PERIODIN OPINTOIHIN 

MAHDOLLISIMMAN PIAN  

TIETOKONEELLA OPPILASHALLINTO-OHJELMA 

EEPOKSESSA OSOITTEESSA: 

HTTPS://LYK.EEPOS.FI/#/SPLASH 

TAI SUORAN LINKIN KAUTTA KOULUN 

VERKKOSIVUILTA WWW.LYK.FI /EEPOS.  

▪ Varaa paikkasi. Tee ilmoittautuminen Eepoksessa 

viimeistään 30.9.2022.  

▪ Sen jälkeen ilmoittautumisen voi tehdä vain 

aikuislukion toimistossa, jos kurssille mahtuu. 

NÄIN MEILLÄ!  

▪ Useassa oppiaineessa on verkkokursseja.  

▪ Opintoja voi suorittaa myös etänä itsenäisesti.  

▪ Pyydä itsenäisen suorittamisen lupa.  

▪ Itsenäisesti suoritettaviin opintoihin tulee myös ilmoittautua! 

ALOITA ALUSTA TAI VAHVISTA!     

▪ Alkavilla aikuisten perusopetuksen kursseilla voit vahvista osaamistasi perusopetuksen 

oppiaineissa. 

Klo 10.15-11.55, opetuspäivät ma ja ke 

▪ suomi toisena kielenä, s2-kieli tukikurssi 

▪ terveystieto 1 (kurssi, jolla voi korottaa perusopetuksen päättöarvosanaa) 

Klo 10.15-11.55, opetuspäivät ti ja to 

▪ suomi toisena kielenä 2-3, s2-kieli: luonnontieteelliset ja yhteiskunnalliset tekstit 

tutummiksi 

▪ äidinkieli ja kirjallisuus 3: tekstien tuottaminen ja tulkitseminen 

Klo 12.15-13.55, opetuspäivät ma ja ke 

▪ toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli 2: puheviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa 

▪ matematiikka 7 (kurssi, jolla voi korottaa perusopetuksen päättöarvosanaa) 

Klo 12.15-13.55, opetuspäivät ti ja to 

▪ toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli 4: viestintää, kielioppia (kurssi, jolla voi korottaa 

perusopetuksen päättöarvosanaa) 

https://lyk.eepos.fi/#/splash
http://www.lyk.fi/
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Klo 14.15-15.55, opetuspäivät ma ja ke 

▪ äidinkieli ja kirjallisuus 8: kaunokirjalliset tekstit tutuiksi (kurssi, jolla voi korottaa 

perusopetuksen päättöarvosanaa) 

▪ englannin kieli 1, alkeet 

Klo 14.15-15.55, opetuspäivät ti ja to 

▪ matematiikka 3-4: lausekkeet, yhtälöt 

▪ englannin kieli 6 (kurssi, jolla voi korottaa perusopetuksen päättöarvosanaa) 

 

ALKAVIA TUVA-KOULUTUKSEN KURSSEJA - VALMENTAUDU TUTKINTOKOULUTUKSEEN 

Klo 12.15-13.55, opetuspäivät ti, to 

▪ TUVAHYVÄ3: syvennetään kansalaisen digitaitoja, medialukutaitoa, tekstinkäsittelyn 

perusteita 

Klo 16.15-17.05, opetuspäivät ma-to 

▪ äidinkieli ja kirjallisuus, ÄI10, 2 op: kielioppia ja oikeinkirjoitus, referointi, tekstilajit, 

aineistokirjoittaminen, kirjallisuuden pääjako 

ALOITA AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS –  LOKAKUUSSA ALKAVIA 1. KURSSEJA 

Klo 16.15-17.05, 1. tunti 

▪ valmentava äidinkieli ja kirjallisuus, ÄI10 

▪ toinen kotimainen kieli, ruotsi, RUB1u 

▪ uskonto 1, UE1 

Klo 17.15-18.05, 2. tunti 

▪ lukion äidinkieli ja kirjallisuus, ÄI1 

▪ lukion matematiikka, MAY1 

▪ lukion englanti, ENA1b 

Klo 18.15-19.55, 3.-4. tunti 

▪ saksan kieli, SAB1 

SININEN PLANEETTA ON AIKUISLUKIOSSA!  

 
Lukion maantieteen GE2-opintojakso, 2 op, Sininen planeetta alkaa 
3.10.2022 verkkokurssina.  
Ilmoittautuminen 16.9.2022 mennessä. 
Verkkokurssi on maksuton. Oppimateriaalin ja työvälineet (läppäri) 
opiskelija hankkii itse.  
Oppimateriaalina käytetään SanomaPron digimateriaalia. 
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TIEDETTÄ JA TEKNIIKKAA - ARKIELÄMÄÄ UNOHTAMATTA!  

Lukiotasoinen matematiikka ja fysiikka tuottavat 

valmiuksia ja yleissivistystä niin ammatillisiin kuin 

korkea-asteen jatko-opintoihin.  

Tavoitteellinen luonnontieteiden opiskelu laajentaa 

maailmankuvaa, tuo uutta ajateltavaa ja vie eteenpäin! 

Valittavana on lyhyt ja pitkä matematiikka sekä fysiikka.  

Huomioi, että opetus on maksutonta. Oppimateriaalin ja 

työvälineet (läppäri) opiskelija hankkii itse. Käytämme 

Studeon digitaalista oppimateriaalia.  

 

▪ MAB5 lyhyt matematiikka: tilastot ja todennäköisyys, opetus ma-to klo 16.15-17.05 

▪ FY2 fysiikka: energia ja lämpö, opetus ma-to klo 16.15-17.05 

▪ MAY1 yhteinen matematiikka: luvut ja yhtälöt, opetus ma-to klo 17.15-18.05 

▪ MAA2 pitkä matematiikka: funktiot ja yhtälöt 1, opetus ma-to klo 17.15-18.05 

▪ MAA6 pitkä matematiikka: derivaatta, opetus ma-to klo 18.15-19.05 

▪ FY5 fysiikka: sähkö, opetus ma-to klo 19.15-20.05. 

 

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.  

Hallo! Oletko suunnitellut junamatkaa 
Eurooppaan? Kiinnostunut oppimaan 
smalltalkia saksaksi? Haaveillut 
saksalaisista joulumarkkinoista? Katseletko 
saksankielisiä sarjoja? Innostaako 
Rammstein tai muu saksankielinen 
musiikki? Haluaisitko syventää tietojasi 
saksankielisistä maista ja niiden 
kulttuurista? Nyt on tilaisuutesi: Lahden 
yhteiskoulun aikuislukiossa alkaa saksan alkeiskurssi 3.10. Kurssi kestää 6 viikkoa ja jatkoakin on 
tarjolla 18.1. - 19.4. jaksoissa 4 ja 5. Opetusta on 2 x vko, ma + ke iltaisin klo 18.15 - 19.55. Opetus 
on ilmaista, jos et opiskele toisessa oppilaitoksessa. Oppimateriaalit on ostettava itse.  

Herzlich willkommen!   
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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 tarvitset ohjausta lukujärjestyksen tekemiseen, varaa ohjausaika aikuislukion toimistosta, 

puh. 03 876 9050.  

 

▪ 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 

 

http://www.lyk.fi/lomakkeet
https://www.lyk.fi/aikuislukio/

