
TIEDOTE 5. PERIODIIN  20.2.2023 

AIKUISLUKION 5. PERIODI ALKAA 

KESKIVIIKKONA 8.3.2023  

ILMOITTAUDU 5. 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 5. periodin opintoihin 

Eepoksessa viimeistään tiistaina 

7.3.2023.   

▪ Kun periodi alkaa, opintojaksoon 

ilmoittautumisen voi tehdä vain 

aikuislukion toimistossa, jos ryhmään 

mahtuu.  

AIKUISLUKION 5. PERIODIN OPETUS TOTEUTETAAN LÄHI-, ETÄ- JA VERKKO-

OPETUKSENA 

▪ Periodin 5 opetus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena.  

▪ Periodissa 5 lähiopetusta järjestetään neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin.  

▪ Useassa oppiaineessa on verkkokursseja.  

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

ALOITA ALUSTA, VAHVISTA OSAAMISTASI TAI KOROTA PERUSOPETUKSEN 

PÄÄTTÖARVOSANOJA AIKUISTEN PERUSOPETUKSESSA JA TUVA-

KOULUTUKSESSA     

• kemia klo 10.15-11.55, opetuspäivät kahtena päivänä viikossa, ma ja ke 

• matematiikka klo 14.15-15.55, opetuspäivät kahtena päivänä viikossa, ti ja to 

• suomi toisena kielenä, suomi klo 10.15-11.55, opetuspäivät kahtena päivänä viikossa, ti ja to 

• äidinkieli ja kirjallisuus, suomi klo 10.15-11.55, opetuspäivät kahtena päivänä viikossa, ti ja to 

VALMENTAUDU TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN JA TYÖELÄMÄÄN!  

• TUVA-koulutuksen TUVAHYVÄ3, klo 12.15-13.55, kahtena päivänä viikossa, ti ja to 

TUVA-kurssien sisällöt voi lukea: https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2022/06/TUVA-OPAS-

lukuvuosi-2022-2023.pdf 

  

https://lyk.eepos.fi/#/splash
http://www.lyk.fi/
https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2022/06/TUVA-OPAS-lukuvuosi-2022-2023.pdf
https://www.lyk.fi/wp-content/uploads/2022/06/TUVA-OPAS-lukuvuosi-2022-2023.pdf
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ALOITA AIKUISTEN 

LUKIOKOULUTUS –  

MAALISKUUSSA ALKAVIA 

KURSSEJA 

Klo 16.15-17.05: vieras kieli, englanti 

ENA1bu 

Klo 17.15-18.05: toinen kotimainen kieli, 

ruotsi RUB1au  

Klo 18.15-19.05: historia HI1u  

Klo 18.15 – 19.55 filosofia, FI1u ETÄ ma ja 

ke  

TARTU MAHDOLLISUUTEEN SUORITTAA VERKKOKURSSINA 

▪ Reaaliaine: biologia 1, maantiede 1, yhteiskuntaoppi 3 

▪ Toinen kotimainen kieli, ruotsi: ruotsi 1, ruotsi 5 

▪ Vieras kieli: englannin kieli: englanti 1, englanti 4 

KEHITÄMME VERKKO-OPETUKSEN LAATUA JA SAAVUTETTAVUUTTA  

▪ Lahden yhteiskoulun aikuislukio osallistuu 

Opetushallituksen lukiokoulutuksen 

saavutettavuuden ja laadun kehittämishankkeeseen 

kevään 2023 ja tulevan lukuvuoden 2023-2024 aikana.  

▪ Hankkeessa kehitetään verkko-opetuksen laatua ja 

saavutettavuutta.  

▪ Tavoitteena on sujuvoittaa etäopiskelua verkossa 

selkeiden ohjeiden avulla. Esitetään asiat selkeästi ja 

yhtenäisesti. Lisätään visuaalisuutta, kuvia ja 

videoita.  

▪ Tavoitteena on lisätä myös vuorovaikutukseen 

opettajan ja opiskelijan välillä. 

▪ Kehittämistyön tuloksia alkaa näkyä selkeämmin Kustissa jo kevään 2023 aikana.  

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.  

Esimerkkejä aineopiskelijalle hyvin sopivista kursseista:   

• Italian kieli jatkuu opintojaksolla 5 klo 16.15-17.55, opetuspäivät ti ja to. 
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• Lukion Ruotsin kieli RUB1au maanantaista torstaihin klo 17.15 – 18.05 

• Lukion lyhyt englanti ENB6u Kulttuuria kaikille, klo 12.15-13.55, opetuspäivät ti ja to 

• Lukion Yhteiskuntaoppi YH1u (suomalainen yhteiskunta) maanantaista torstaihin klo 17.15 – 

18.05 

• Lukion Historia HI1u (Ihminen, ympäristö ja historia) maanantaista torstaihin klo 18.15 – 19.05 

• Lukion Filosofia 1u Etä (Johdatus filosofiseen ajatteluun) klo 18.15 – 19.55 ma ja ke.  

MATEMATIIKKAA JA 

LUONNONTIETEITÄ - 

ARKIELÄMÄÄ 

UNOHTAMATTA!  

Lukiotasoinen 

matematiikka, fysiikka ja 

kemia 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, fysiikka ja kemia.  

Huomioi, että opetus on maksutonta. Oppimateriaalin ja työvälineet (läppäri) opiskelija hankkii 

itse. Käytämme Studeon digitaalista oppimateriaalia.  

 

▪ Klo 15.15-16.05, opetusta ma ja ke, tuki -matematiikka 

▪ Klo 16.15-17.05, opetusta ma-to, MAB8u lyhyt matematiikka: tilastolliset ja 

todennäköisyysjakaumat 

▪ Klo 16.15-17.05, opetusta ma-to, KE2u: molekyylit ja mallit 

▪ Klo 17.15-18.05, opetusta ma-to, MAB4u lyhyt matematiikka: matemaattisia malleja 

▪ Klo 17.15-18.05, opetusta ma-to, MAA4au pitkä matematiikka: analyyttinen geometria ja 

vektorit 

▪ Klo 18.15-19.05, opetusta ma-to, MAB2u lyhyt matematiikka: lausekkeet ja yhtälöt 

▪ Klo 18.15-19.05, opetusta ma-to, MAA9u pitkä matematiikka: talousmatematiikka 

▪ Klo 19.15-20.05, opetusta ma-to, FY4u fysiikka: jaksollinen liike ja aallot  

UUSI OPISKELIJA: ILMOITTAUDU MUKAAN! 

▪ Ilmoittaudu opiskelijaksi käymällä aikuislukion toimistossa tai ilmoittaudu sähköisesti 

www.lyk.fi/lomakkeet (valitse aikuislukion lomakkeet). LYK-tunnukset lähetetään 

sähköpostilla opiskelijalle noin viikon kuluessa ilmoittautumisesta.  

http://www.lyk.fi/lomakkeet
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KEVÄÄN 2023 YO-KIRJOITUKSET 

• TI 14.3. Äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe 

• TO 16.3. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, espanja 

• PE 17.3. Äidinkieli, kirjoitustaidon koe 

• MA 20.3. Vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, espanja 

• KE 22.3. Matematiikka, pitkä 

ja lyhyt oppimäärä 

• PE 24.3. Reaalikokeet: 

Psykologia, filosofia, historia, 

fysiikka, biologia 

• MA 27.3. Toinen kotimainen 

kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä 

oppimäärä 

• KE 29.3. Reaalikokeet: 

Uskonto, 

elämänkatsomustieto, 

yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto 

Kaikki aikuislukion yo-kokeet ovat Alasalissa.  

• Yo-kirjoituksiin osallistuvat tulevat koululle klo 7.45 – 8.15 koulun ruokasaliin (1. pohjakerros). 

• Valvojat hakevat kirjoittajat ruokasalista pienissä ryhmissä klo 7.45 – 8.15. 

• Lue kokelaan ohje Kustista; Aikuislukion opinto-ohjaus → Kevään 2023 yo-kirjoitukset → 

Kokelaan ohje kevään 2023 yo-kirjoituksiin 

• Torstaina 9.3. klo 15.15 pakollinen yo-info kaikille kirjoittajille luokassa B (infon voi katsoa 

myös etänä Kustista, Aikuislukio: Yo-infot -sivustolta). 

 

PÄÄSIÄISVAPAAT TO 6.4. –  MA 10.4. 

• Pääsiäisvapaat ovat ajalla to 6.4. – ma 10.4.2023. Koulun toimisto on suljettu. Opetusta ei 
järjestetä. Hyvää pääsiäistä!     

 

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 

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

