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AIKUISLUKION 3. PERIODI ALKAA MAANANTAINA 21.11.2022
  

ILMOITTAUDU 3. PERIODIN OPINTOIHIN MAHDOLLISIMMAN PIAN  

TIETOKONEELLA OPPILASHALLINTO-OHJELMA EEPOKSESSA OSOITTEESSA: 

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

TAI SUORAN LINKIN KAUTTA KOULUN VERKKOSIVUILTA WWW.LYK.FI /EEPOS.  

▪ Ilmoittaudu 3. periodin opintoihin Eepoksessa viimeistään perjantaihin 18.11.2022.   

▪ Sen jälkeen ilmoittautumisen voi tehdä vain aikuislukion toimistossa, jos kurssille mahtuu. 

UUTTA! 

▪ Lähiopetuksen kursseissa kokeillaan 3. periodissa uutta 3+1 opetustapaa:  

• lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa, ma-ke 

• torstaisin oppitunti pidetään verkon välityksellä  

• torstaina ei ole lähioppituntia koulussa, opiskelija osallistuu etäoppitunnille kotona 

• kokeilun tavoitteena on palvella etäopiskelua.  

▪ Useassa oppiaineessa on verkkokursseja.  

▪ Opintoja voi suorittaa myös etänä itsenäisesti. Pyydä itsenäisen suorittamisen lupa.  

 

ALOITA ALUSTA TAI VAHVISTA AIKUISTEN PERUSOPETUKSESSA!     

 

 

 

 

klo 10.15-11.55 opetuspäivät 
ma ja ke

• äidinkieli ja kirjallisuus äi4: 
suomalainen kirjallisuus

• suomi toisena kielenä s24: media

klo 10.15-11.55 opetuspäivät 
ti ja to

• ruotsin kieli rub5: palvelutilanteet, 
Pohjoismaat, kielioppia 
(päättöarvosanaa korottava kurssi)

https://lyk.eepos.fi/#/splash
http://www.lyk.fi/
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klo 12.15-13.55 opetuspäivät 
ma ja ke

•ruotsin kieli rub3: vuorovaikutus 
asioititilanteessa

•mtematiikka ma8: geometria ja 
trigonometria (päättöarvosanaa korottava 
kurssi)

klo 12.15-13.55 
opetuspäivät ti ja to

• historia hi1: Suomen historian 
käännekohdat

klo 14.15-15.55 opetuspäivät ma ja 
ke

•äidinkieli ja kirjallisuus äi9: tekstin 
tuottaminen (päättöarvosanaa korottava 
kurssi)

•englannin kieli ena2: kielen alkeita

klo 14.15-15.55 opetuspäivät ti ja to

•matematiikka ma5: geometria

•englannin kieli ena7: kielen käyttäminen 
liikkumisessa ja kansainvälisissä 
kontakteissa

(päättöarvosanaa korottava kurssi)



 TIEDOTE 3. PERIODIIN  21.10.2022 

VALMENTAUDU TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN JA TYÖELÄMÄÄN!

 

 

ALOITA AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS –  MARRASKUUSSA ALKAVIA 1. KURSSEJA 

Klo 15.15-16.05 : elämänkatsomustieto, ET1 

Klo 16.15-17.05: vieras kieli, lukiokoulutukseen valmentava englanti, ENA10 ja lukion biologia, BI1 

Klo 17.15-18.05: lukiokoulutukseen valmentava ruotsi, RUB18 

Klo 18.15-19.05: lukion ruotsin kieli, RUB1b 

TARTU KIINNI VERKKOKURSSEIHIN:  

UE2, HI2, YH2A, GE3, TE3A, RUB1B, RUB4, ENA2, ENA5 

 

MAHTAVA TERVEYSPAKETTI: IHMISEN BIOLOGIAA, PSYKOLOGIAA JA 

TERVEYSTIETOA!  

 
Klo 17.15-18.05 opetuspäivät ma-to 

• Lukion biologian BI4-opintojakso, 2 op, Ihmisen biologia (solu, kudos, elin, elimistö, 
aineenvaihdunta, liikkuminen, elimistön sopeutuminen, lisääntyminen) 

 
Klo 18.15-19.05 opetuspäivät ma-to 

• lukion psykologia PS5, 2 op, Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (perimä, persoonallisuus, 
älykkyys ja luovuus, kulttuuri ja sosiaalinen ympäristö, psykologinen tutkimus) 

 
Verkkokurssina  

• lukion terveystieto TE3, 3 op, Tartuntataudit, terveys ja yhteiskunta  

• työelämässä 
tarvittavia 
kielitaitoja

TUVATET2, klo 12.15-
13.55, opetuspäivät ti ja to

• viestintää 
englannin 
kielellä

VALMENTAVA 
ENGLANTI, klo 16.15-

17.05, opetuspäivät ma-to • viestintää 
ruotsin kielellä

• kielioppia

VALMENTAVA RUOTSI, 
klo 17.15-18.05, 

opetuspäivät ma-to
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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.  

 

▪ MAB6 lyhyt matematiikka: talousmatematiikka, opetus ma-to klo 16.15-17.05 

▪ FY3 fysiikka: voima ja liike, opetus ma-to klo 16.15-17.05 

▪ MAB2 lyhyt matematiikka: lausekkeet 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 

▪ MAA7 pitkä matematiikka: integraalilaskenta, opetus ma-to klo 18.15-19.05 

▪ FY6 fysiikka: sähkömagnetismi ja valo, 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.  

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, Enni Rantahalme, puh. 044 4885 562. 

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

▪ Opetus järjestetään Lahden yhteiskoulun tiloissa, Kirkkokatu 2. 

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/
mailto:aikuislukio@lyk.fi
mailto:riitta.yrjana@lyk.fi

