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YHTEYSTIEDOT 

Rehtori Kaisa Ryöppy (2. kerros)   040-8345651 

Apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja Timo Juntunen (2. kerros)  040-8333672 

Opintosihteeri Riitta Uronen (2. kerros)   040-7081159 

Kanslia on auki ma-pe klo 8.00-16.00. 

   

OPETTAJAT lv.2022-23. Opettajiin saa yhteyden joko sähköpostitse (etunimi.sukunimi@porvoo.fi) tai Wilman kautta. 

 

   

Huttunen Mikko Hut fysiikka /FY) 

Aula Mikko Aul matematiikka, MAB2, MAB5 

Kulmala Senni Kul äidinkieli (ÄI): ÄI2-3, ÄI6-7  

Lapinlampi Jussi Laj matematiikka (MAB): MAB3, MAB6-7  

Myrttinen Juuso Juu historia (HI), yhteiskuntaoppi (YH)  

Sauramaa Niklas SAUR psykologia (PS), uskonto (UE), filosofia 
 

Orava Pauli Orp ruotsi (RUB)  

Pelkonen Tea 

Olsson Tom 

Pet 

Ols 

biologia (BI), maantiede (GE) 

matematiikka  (MAB), MAY01, MAB04, kemia (KE) 

 

Ravi Eeva Rav englanti (ENA)  

Anette Nordlund NorA äidinkieli (ÄI): ÄI1, ÄI4, ÄI5,  
 

Peltola Jukka Pju historia (HI), HI4, HI5, YH03, YH04 
 

mailto:etunimi.sukunimi@porvoo.fi


TERVETULOA OPISKELEMAAN LINNANKOSKEN LUKION AIKUISLINJALLE! 
 
Linnankosken lukion aikuislinja järjestää ensisijaisesti tutkintotavoitteista ja jatko-opintoihin valmentavaa 
yleissivistävää lukio-opetusta. 
 
Opiskelun voi aloittaa kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt ja peruskoulun päättötodistuksen omaava. 
Yläikärajaa ei ole! 
 
Aikuislinjalla voi: 

• suorittaa koko aikuislukion oppimäärän ja osallistua ylioppilastutkintoon 

• jatkaa aikaisemmin keskenjääneitä opintoja 

• opiskella suoritetun ammatillisen tutkinnon pohjalta ylioppilastutkintoaineita 

• opiskella jatko-opintoihin vaadittavia lukioaineita 

• opiskella yksittäisiä aineita 

• täydentää lukio- ja ylioppilastutkintoa 
 
 
KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 
 
Aikuislinjalle voi ilmoittautua minkä tahansa jakson alussa koko lukuvuoden ajan. Ilmoittautuessa täytetään 
ilmoittautumislomake (löytyy myös koulun kotisivuilta) ja jätetään viimeisimpien todistusten jäljennökset 
apulaisrehtorille. 
Ilmoittautuessa mukana tulee olla virallinen henkilötodistus. Aikaisempi koulutus ja mahdolliset aiemmat 
lukio-opinnot vaikuttavat lähtötasoon. Opintosuunnitelma tehdään jokaiselle yksilöllisesti opinto-ohjaajan 
kanssa. 
 
 
OPINTOJAKSOMUOTOINEN OPISKELU 
 
Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin ja opiskeltavat aineet on jaettu opintojaksoihin. 
 
Opintotarjottimisesta ja jaksojärjestyksestä selviävät koko lukuvuoden aikana järjestettävät kurssit ja niiden 
ajankohdat. 
 
Jokainen opiskelija saa nettipohjaiseen WILMA-järjestelmään liittyvät käyttäjätunnukset. Opiskelija suorittaa 
kurssivalinnat ja seuraa opintojensa etenemistä mm. omia arvosanojaan WILMAN kautta. Apulaisrehtori 
avustaa valintojen tekemisessä ja merkitsemisessä järjestelmään. Kun kaikki lukion oppimäärään kuuluvat 
kurssit on suoritettu, kirjoitetaan opiskelijalle aikuislukion päättötodistus. 
 
Opiskelun voi aloittaa minkä tahansa jakson alussa. Opinnot voi keskeyttää esim. työ- ja perheasioiden 
vuoksi ja jatkaa myöhemmin. Ennen keskeyttämistä on aina keskusteltava apulaisrehtorin kanssa. 
Keskeyttämisestä ja eroamisesta ilmoitetaan kansliaan, josta annetaan erotodistus. 
  



TYÖ- JA LOMA-AJAT lv.2022-23 
 
Syyslukukausi 17.8.-18.12.2022 
Kevätlukukausi 9.1.-29.5.2023 
 
syysloma 17.-21.10.2022    
joululoma 19.12.2022-6.1.2022 
talviloma 20.-24.2.2023 
pääsiäisloma 7.4-10.4.2023 
helatorstai 18.5.2023 
 
Muita opetuksettomia päiviä 3.-4.10., 5.12., 7.2., 9.2., 27.-28.3., 5.-6.4. 
 
Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Opetukseen on varattu viisi viikkoa, jota seuraa neljän päivän pituinen 
päättöviikko, jolloin voi olla esim. koe, mutta ei ole muita oppitunteja. 
 
Kouluviikko on nelipäiväinen (ma-to). Oppitunnit ovat kaksoistunteja (klo 16.30-17.50 ja 18.00 – 19.20). 
Ammattilukiolaisten iltapäivätunnit (kaksoistunteja) ovat tiistaisin ja torstaisin 13.20 – 14.40 ja 14.50-16.10 
 
 
KANNETTAVAN TIETOKONEEN HANKKIMINEN JA TVT 
 
Aloittavien aikuislinjan opiskelijoiden tulee hankkia kannettava tietokone heti lukio-opintojen alkuun, sillä 
tietokonetta tarvitaan tunneilla, osa kursseilla käytettävistä kirjoista on digikirjoja ja kurssikokeet ovat 
enenevässä määrin sähköisiä. Tarkempi ohje kannettavan ostoa varten löytyy aikuislinjan nettisivuilta 
kohdasta ”Kannettavan tietokoneen hankkiminen”.  
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OPINTOJAKSOT 
 
Jokaiseen oppiaineeseen kuuluu tietty määrä pakollisia ja syventäviä opintojaksoja, jotka on kirjattu 
tuntijakoon. Valtakunnallinen aikuislukioita koskeva tuntijako on luettavissa Linnankosken lukion aikuislinjan 
opetussuunnitelmasta. 
 
Opintojaksoille ilmoittaudutaan WILMA-järjestelmän kautta. WILMA-ohjelmaa pääsee käyttämään internetin 
kautta osoitteessa https://porvoo.inschool.fi/. Aikuislinjan kotisivuilta on myös linkki wilmaan. Suositus on, 
että opiskelija suunnittelee (kysy opinto-ohjaajalta apua) ja ilmoittautuu koko lukuvuoden kursseille jo 
lukuvuoden alussa. Se auttaa suunnittelemaan pitkäjänteisemmin opiskelua myös ylioppilaskirjoituksia 
ajatellen. Jos opiskelija osallistuu kahdelle kurssille samanaikaisesti asiasta on hyvä ilmoittaa myös 
molempien kurssien opettajille. 
 
Aikuislukion kurssitarjottimelta on mahdollista valita seuraavia kursseja (pakolliset kurssit on tummennettu 
ja alleviivattu): 
 
Opetussuunnitelma (LOPS 2021) 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus  1 2+3 4 5 6+7 
B-ruotsi   1+2 3 4 5      8 
A-englanti   1 +2 3 4 5 6 7  10 
matematiikka (yhteinen opintokoko- 
naisuus)   1 
B-matematiikka (lyhyt)     2 3 4 5 6     9 
Luonnontieteet (fysiikka, kemia, biologia, maantiede tulee jokaista suorittaa 1. opintojakso ja jostakin näistä 
oppiaineista myös 2. opintojakso pakollisena) 
Fysiikka   1 +2(-2) 
Kemia   1 +2 (-2) 
Biologia   1 (-2) 
Maantiede   1 (-2) 
Uskonto   1 2 3 4 
Historia    1 2  3 4 5             
Yhteiskuntaoppi  1 2 3 4  
Filosofia   1  
Psykologia   1 2 3 4 5 
Suomi toisena kielenä S2   1 2+3 4 5 6+7 
 
Opintopisteitä tulee olla vähintään 88 aikuislukion päättötodistukseen. Opintopisteistä 66 tulee pakollisista 
opintojaksoista. 
 
  



 
 
Opetussuunnitelma (LOPS 2016), ennen vuotta 2021 aloittaneet opiskelijat. Kurssit on merkitty o-kirjaimella 
alkavina kursseina 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus  1 2 3 4 5 6 
B-ruotsi   1 2 3 4 5      8 
A-englanti   1 2 3 4 5 6 7  10 
matematiikka (yhteinen opintokoko- 
naisuus)   1 
B-matematiikka (lyhyt)     2 3 4 5 6     9 
Luonnontieteet (fysiikka, kemia, biologia, maantiede tulee jokaista suorittaa 1. kurssi ja jostakin näistä 
oppiaineista myös 2. kurssi pakollisena) 
Fysiikka   1 (-2) 
Kemia   1 (-2) 
Biologia   1 (-2) 
Maantiede   1 (-2) 
Uskonto   1 2 3 4 
Historia    1 2             
Yhteiskuntaoppi  1 2 
Filosofia   1  
Psykologia   1 2 3 4 5 
Suomi toisena kielenä S2  1 2 3 4 5 6 
D-Venäjä   1 2 3 4 5 6 
 
Yhteensä pakollisia kursseja on 33 ja sen lisäksi tulee suorittaa vähintään 11 syventävää kurssia, jotta saa 
aikuislukion päättötodistukseen vaadittavan 44 kurssia täyteen. 
 
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, voit opiskella äidinkielen sijaan suomi toisena kielenä (S2) 
kursseja. Suomi toisena kielenä kursseja järjestetään lv.2021-22 vain päivälukion puolella seuraavasti S201: 
Tekstit ja vuorovaikutus, S202+3: Kieli, kulttuuri ja identiteetti, oS23: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa  ja 
oS205: Teksti ja konteksti. Kurssien aikataulut löytyvät koulun kotisivuilta.  
 
 
         

 
 
 
 
  



AIKUISLINJAN LOPs2021 JA LOPS2016 KURSSIEN VASTAAVUUDET 

 
FY1+FY2 = oFY1 
 
KE1+KE2 = oKE1 
 
BI1  = oBI1 
BI2+BI3 = oBI2  
 
GE1 = oGE1  
 
FI1 +pieniä muutoksia  = oFI1 
 
PS1 +pieniä muutoksia = oPS1  
PS2+pieniä muutoksia =oPS2 
PS3 = oPS3 
PS4 = oPS4 
PS5 = oPS5 
 
UE1 = oUE1 
UE2 =oUE2 
UE3 = oUE3 
UE4 = oUE4 
 
HI1 = oHI1 
HI2 = oHI2 (Huom! päivälukiossa HI3) 
HI3 = oHI3 (Huom! päivälukiossa HI2) 
HI4 = oHI4 
 
YH1 = oYH1 
YH2  =oYH2 
 
MAY1 =oMAY01 
MAB2 = oMAB2 
MAB3 = oMAB3 
MAB4 = oMAB4 
MAB5 = oMAB5 
MAB6 ja  MAB7= oMAB6 
MAB8 = oMAB7 
 
ÄI1 = 0ÄI1  
ÄI2-3 = oÄi2 
ÄI4 = oÄI3 
ÄI5 = oÄI4 
ÄI8 = 0Äi5  
ÄI9 = oÄI7 
 
RUB11 = oRUB101 + oRUB102 = RUB101+RUB102 
RUB12 = oRUB101 + oRUB102 = RUB101+RUB102 
RUB13 = oRUB103 
RUB14 = oRUB104 



RUB15 = oRUB105 
 
ENA1 = oEA1+oENA2=ENA01 + ENA02 
ENA2 = (ENA01=1op , ENA02=3op) 
ENA3 = oEA3 
ENA4 = oEA4 
ENA5 = oEA5 
ENA6 = oEA6 
ENA7 = oEA7 
 
 
 
PÄIVÄLUKION OPINTOJAKSOT JA OPINTOJAKSOJEN POIKKEAVUUDET 
 
Aikuislinjan opiskelijalla on mahdollisuus käydä päivälukion puolella sellaisia kursseja, joihin ei aikuislinjalla 
ole opetusta, jos kurssille vain mahtuu. Opiskelija ilmoittautuu myös päivälukion kursseille wilman kautta.  
 
 
Kurssien poikkeavuudet OPETUSSUUNNITELMASSA (LOPS 2021 ja LOPS 2016): 
 
aikuislinja  päivälukio 
HI2  HI3 
HI3  HI2 
 
 
 

 
 
  



SUOSITUS OPINTOJAKSOJEN JA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN  
SUORITUSAJANKOHDASTA (3. VUODEN SUUNNITELMA) 
Pakolliset opinnot on lihavoitu. Valtakunnalliset valinnaiset opinnot on alleviivattu. Paikalliset valinnaiset 
opinnot on kursivoitu. Neliöllä yhdistetyt moduulit muodostavat yhteisen opintojakson, ja ne valitaan 
tarjottimelta samaan aikaan. Kertaavat opinnot on merkitty tähdellä*. Suluissa () vaihtoehtoinen 
suoritusaika. 

Aine 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi YO-koe 

ÄI 1 2 3  4 5  6 7 3. kevät 

S2** 1 2 3 4 5  6 7 3. kevät 

ENA 1 2 3  4 5 6 7  50* 3. syksy 

RUB  1 2 3 4 5 5  3. kevät 

MAB 1 2 3  4 5 6 7   9  3. syksy 

BI 1  2 3      

GE 1     

FY 1 2   ( 1 2 )   

KE 1 2   ( 1 2 )    

FI 1  2 (päivälukion puolelta verkossa)   

PS 1 2  (2) 3 4 (5) 5 3s./3k. 

HI 1 (2)  2 3 4 5 (4) (5) 3s./3k. 

YH 1  2 3 4 (3) (4) 3s./3k. 

UE 1     

** S2-oppimäärää lukevat osallistuvat päivälukion opetukseen, opintojaksoja ei tarjota aikuislinjalla. 
 
HUOM. Taulukossa esitetty Linnankosken lukion aikuislinjalla tarjolla olevat opinnot. Aikuislinjan opiskelija 

voi kuitenkin valita päivälukion puolelta sellaisia opintojaksoja, joita ei tarjota aikuislinjalla.  



ARVOSTELU 
 
Opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Opintojaksot arvostellaan toisistaan 
riippumatta arvosanoilla 4-10. Opetukseen osallistuminen on osa kurssin suorittamista, joten ilmoita 
poissaolostasi mieluiten suoraan kurssin opettajalle joko Wilmassa tai sähköpostilla. Hyväksyttyjä poissaoloja 
saa olla korkeintaan kolme kurssin aikana. Jakson lopussa on koeviikko.  
 
Hylättyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran osallistumalla uusintakokeeseen. 
 
 
Oppimäärän arvostelu, päättötodistus 
 
Oppimäärä arvostellaan, kun opinto-ohjelman mukainen aineen oppimäärä on suoritettu. Päättöarvosanaa 
annettaessa huomioidaan pakolliset ja valtakunnallisesti syventävät kurssit. Opettajan harkinnan perusteella 
lisänäytöt voivat vaikuttaa päättöarvosanaa korottavasti. 
 
Muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi, mikäli ne tavoitteeltaan ja sisällöiltään 
vastaavat aikuislinjan opetussuunnitelman mukaisia opintoja. 
 
Ennen päättötodistuksen kirjoittamista varsinaiset opiskelijat voivat osallistua vapaaehtoisiin suullisiin 
kuulusteluihin eli abitreeneihin. Kuulustelut voidaan järjestää joko ennen ylioppilaskirjoituksia tai niiden 
jälkeen. Kuulusteluissa voi päättöarvosana korottua, mikäli opiskelijan kypsyys ja aineen hallinta sitä 
edellyttävät. 
 
 
 
PÄÄTTÖVIIKKO JA KOKEIDEN PALAUTUKSET 
 
Jakson lopussa pidetään kokeet ns. koeviikon aikana. Tällöin ei ole oppitunteja, vaan kutakin oppituntia 
vastaa koepäivä. Kokeet pidetään samassa luokassa kuin kurssikin on ollut. Koeaika on kolme tuntia. Kokeet 
alkavat klo 16.30 ja päättyvät klo 19.30 ellei toisin ilmoiteta. 
 
 
 

UUSINTAKOKEET 
Jos on pätevästä syystä ollut poissa kurssikokeesta tai on saanut koearvosanaksi 4 voi uusia kokeen 
uusintakoepäivänä. Uusintakokeet järjestetään yhteisesti päivälukion kanssa seuraavan aikataulun 
mukaisesti: 
 

uusintakokeen 
päivämäärä 

kellonaika viimeinen ilmoittautumispäivä  
klo 13.30 mennessä  

pe 26.08.22 16.00 ti 23.08.  

pe 28.10.22 16.00 ti 25.10. 

pe 16.12.22 16.00 ti 13.12. 

pe 03.03.23 16.00 ti 28.02. 

pe 28.04.23 16.00 ti 24.04. 

 
 
Uusintaan ilmoittaudutaan täyttämällä internetlinkin kautta avautuva ilmoittautumislomake, joka löytyy 
aikuislinjan nettisivuilta http://urly.fi/xFW  Jokaiselle uusintakerralle tulee uusi ilmoittautumislinkki hyvissä 
ajoin ennen uusintapäivää. Selvitä ennen ilmoittautumistasi opettajalta, onko uusintakoe sähköinen 
(tarvitset oman kannettavan tietokoneen mukaan) vai paperilla tehtävä. 

http://urly.fi/xFW


• Jos olet ilmoittautunut, mutta et pääsekään uusintakoetilaisuuteen, ilmoita koululle. Jos jätät 
saapumatta ilman, että ilmoitat pätevää syytä, menetät uusintamahdollisuutesi. 

 
 
 
PLAGIOINNILLA ET PÖTKI PITKÄLLE!  
Lainaaminen kyllä kannattaa…  
 
Syyllistyt plagiointiin, eli kirjalliseen varkauteen, jos kopioit toisen henkilön tuottaman tekstin tai sisällön 
sellaisenaan ja esität sen omana tuotoksenasi.  
Plagioit myös, jos käytät toisen ajatuksia ja ideoita niin, että muokkaat toisen tuotosta vain minimaalisesti, 
esimerkiksi muutat sanajärjestystä, korvaat sanoja synonyymeillä tms.  
ET SAA:  

• kopioida jonkun toisen tekemää ainetta, esseetä, esitelmää, tutkielmaa tms. ja siirtää sitä omiin 
nimiisi 

• koostaa mitään oppimistehtävää verkosta poimituista eri tekstinpätkistä ja esittää niitä ominasi 

• kääntää toisesta kielestä tekstiä ja esittää sitä omana tuotoksenasi 

• avustaa plagioinnissa  

• käyttää omia aikaisempia töitäsi uusina (itsensä plagiointi)  
 
 
MIKSI EI?  

• plagiointi on varastamista 

• plagiointiepäily johtaa kurinpitotoimenpiteisiin, joissa menetellään lukiolain 26a§:n mukaan. Ennen 
kurinpitorangaistuksen antamista opiskelijaa kuullaan tilaisuudessa, jossa on mukana opiskelijan 
huoltaja(t), rehtori ja aineenopettaja. Kurinpitorangaistuksia ovat suorituksen/kurssin hylkääminen, 
kirjallinen varoitus ja jopa opiskelijan määräaikainen erottaminen.  

 
MITEN TOIMIT REHELLISESTI?  

• saat käyttää, lainata ja siteerata toisen tekstiä, sisältöä ja ideoita, kun lainauksen välittömässä 
yhteydessä esität alkuperäisen lähteen. 

• suora lainaus eli SITAATTI erotetaan kirjoittajan omasta tekstistä lainausmerkeillä  

• myös omin sanoin selostettaessa eli parafraasein esitetyssä lainauksessa on aina viitattava ideoiden 
lähteisiin  

 
MIKSI KANNATTAA LAINATA – AVOIMESTI?  

• VAKUUTAT PAREMMIN – kun lainaat toisen tekstiä ja/tai viittaat toisen ajatuksiin, oman tekstisi 
argumentointi vahvistuu 

• INFORMOIT – lähteiden tarkka kirjaaminen auttaa lukijaa itse etsimään aiheesta lisätietoa  

• OLET REILU – annat kunnian sille, jolle se oikeasti kuuluu  
Lähteet:  
Anne Maria Mikkola, Lasse Koskela ym.: Äidinkieli ja kirjallisuus, käsikirja s. 154. 1.-6 painos. WSOY. 2008  
Raquel Benmergui, Anni Lampinen ym.: Culture Cafe, Book 5. s. 105. Otava  
Lukiolaki 26§ (13.6.2003/478) Kurinpito, 26§ (13.6.2003/478) Menettely kurinpitoasiassa ja kurin-
pitorangaistuksen täytäntöönpano  
Vantaan Vaskivuoren lukion ohjeet opiskelijalle 
TIEDOTTAMINEN JA WILMAN KÄYTTÖ 

 

• Saat wilmatunnukset heti lukio-opintojen alussa. KÄYTÄ WILMAA AKTIIVISESTI! Jos hukkaat 
tunnuksesi tai et enää niitä muista, tule hakemaan uudet tunnukset joko apulaisrehtorilta tai 
koulusihteeriltä. 



• Wilmaa käytetään asioiden tiedottamiseen (viestit ja tiedotteet) ja sen avulla voit kätevästi lähettää 
myös opettajille viestiä tarvittaessa sekä nähdä kurssiarvosanasi ja mahdollisten poissaolojen 
selvitystilanteen. Wilmassa ilmoittaudut ylioppilaskirjoituksiin. 

• Ajankohtaiset asiat voi tarkistaa myös koulun kotisivuilta 

http://urly.fi/xFW  

 

MAKSUT                                                                                    
 
Tutkintoon tähtäävä opiskelu on ilmaista. Aineopiskelijalta (yksittäisen tai muutaman aineen suorittajat) 
peritään 50€ maksu läsnäololukukaudelta. Maksu suoritetaan maksulomakkeella, jonka saa apulaisrehtorilta. 
Kirjat ja opiskeluvälineet (esim. kannettava tietokone) opiskelija kustantaa itse. 
 
Aikuislinjalla opiskelua ei katsota päätoimiseksi opiskeluksi. KELA ei myönnä opintoihin opintotukea.  
 
    
LUKISEULA 
 
Erityisopettaja järjestää vapaaehtoisen lukiseulan 1. vuoden opiskelijoille syksyllä. Tarkemmasta 
ajankohdasta tiedotetaan Wilmassa. Lukiseulan tulosten perusteella voidaan tarvittaessa ohjata 
erityisopettajan luo tarkempaan lukitestiin.  Lukihäiriön toteaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
lukio-opintoja on tärkeää, jotta se voidaan ottaa huomioon jo lukioaikana. Ylioppilaskirjoituksia varten 
laadittavaan erityisjärjestelyhakemukseen tarvitaan lukioaikainen erityisopettajan lausunto (kts. 
ylioppilastutkinto) 
 
 
OPINTO-OHJAUS 
 
Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voi keskustella lukio-opintoihin, ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin 
liittyvistä asioista. Henkilökohtaisen ajan voi varata puhelimitse, sähköpostilla tai wilmaviestillä. Opinto-
ohjaajan huone on lukion toisessa kerroksessa (sama kuin apulaisrehtori). 
 
Ylioppilaskirjoitukset 
Käy suunnittelemassa opintojaksojen suorittamista ja ylioppilaskirjoituksiin osallistumista jo mieluiten 1. 
vuoden keväällä opinto-ohjaajan kanssa. Siten vältyt yllätyksiltä ja saat tarvittavat opintojaksot tehtyä ennen 
kirjoituksia. Suunnitelman tekemistä varten on oma lomake Wilmassa. 
 
 
LUKION KIRJASTO 
 
Linnankosken lukion kirjasto (lukion 3.kerroksessa) on tarkoitettu vain lukion ja aikuislukion opiskelijoiden ja 
henkilökunnan käyttöön.  
 
Kirjastonhoitaja 
Puh. 040-6767726 
 
 
Aukioloajat: 
Ti 9.00 – 15.00 
Ke 9.00 – 15.00 
To 9.00 – 17.00 
 

http://urly.fi/xFW
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF2_uMlpjNAhXFlCwKHWKYADcQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/photos/euro%20sign/&bvm=bv.124088155,d.bGg&psig=AFQjCNErn7gHuUf8nksWjLA_WHChfyC0cQ&ust=1465466422812948


 
 
KÄYTÄNNÖN ASIOITA 

 
Tupakointi: Tupakkalain mukaan tupakointi ei ole sallittu koulussa, koulun alueella tai välittömässä 
läheisyydessä. Tupakointi on sallittu taksikopin takana ja Runebergin puistossa. 
 
Vaatteiden säilytys: Koulu ei vastaa naulakoihin ja luokkahuoneisiin jätetyistä tavaroista. 
 
Kanslia: Kanslia on avoinna ma-pe klo lukion toisessa kerroksessa. 
 
 

YLIOPPILASTUTKINTO (www.ylioppilastutkinto.fi)      

 

Sähköisiä kirjoituksia varten opiskelija tarvitsee kannettavan tietokoneen lisäksi langallisen hiiren ja 

adapterin jos verkkopiuha ei sovi tietokoneeseen, Sähköisessä ympäristössä toimimista ja sähköisiä kokeita 

harjoitellaan kursseilla. 

Ylioppilastutkinnon kokeet ovat kaikille kokelaille samat ja perustuvat kyseisen oppiaineen kaikkiin pakollisiin 
ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin.  Ylioppilastutkinnon tekemisen voi hajauttaa enintään kolmelle 
peräkkäiselle kirjoituskerralle. Hajauttaminen tarkoittaa, että ei kirjoita kaikkia ylioppilastutkintoon 
vaadittavia aineita kerralla vaan kahden tai kolmen eri kirjoituskerran aikana. 
 

Ylioppilastutkinnossa suoritettavat kokeet keväällä 2022 ja sen jälkeen aloittaville 

o Kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi  
o vähintään kolme koetta seuraavista: matematiikka, toinen kotimainen, reaaliaine, vieras kieli 
o viides kirjoitettava aine voi olla reaaliaine, vieras kieli/toinen kotimainen tai matematiikka 

 

Osallistumisoikeus: 

o lukion päättötodistukseen tähtäävällä tulee olla vähintään 
kirjoitettavan aineen pakolliset opintojaksot tehtyinä. 
Ylioppilaskirjoituksiin ei silti kannata mennä vain 
pakollisen/pakollisten kurssien perusteella. 

 

Ilmoittautuminen: 

o ÄLÄ ALOITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIA LIIAN AIKAISIN! Käy tekemässä suunnitelma kirjoituksia varten 
jo mieluiten 1. vuoden keväällä apulaisrehtorin/opinto-ohjaajan kanssa. 

o kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn toukokuussa. Ilmoittautumista 
varten apulaisrehtori pitää ilmoittautumisinfon, josta tiedotetaan Wilmassa, ilmoitustaululla ja 
koulun kotisivuilla. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa ”lomakkeet”-kohdan takaa, mistä löytyy 
ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon. Tulostettu ilmoittautuminen on palautettava kansliaan 
allekirjoitettuna annettuun määräpäivään mennessä.  

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ3LXQlpjNAhUHWSwKHRQWDUcQjRwIBw&url=https://fi.wikipedia.org/wiki/Ylioppilastutkinto_Suomessa&bvm=bv.124088155,d.bGg&psig=AFQjCNH4lxEGTJrJRi2ZQgkIx-GFQr6isQ&ust=1465466582903961


o Muista, että kirjoituksiin ilmoittautuminen on sitova! 

Ylioppilaskirjoitusten tutkintomaksut: 

• koekohtainen maksu 34 € 
 
 
 
Kirjoituksiin liittyvät infot 
 

o Apulaisrehtori pitää ilmoittautumiseen liittyvän infon lisäksi lähempänä kirjoituksia toisen infon 
liittyen kirjoitusten käytännön järjestelyihin. Infoista tiedotetaan wilmaviestein ja koulun kotisivuilla. 
 

ERILLISET LAUSUNNOT YTL:aan 

Luku-ja kirjoitushäiriön huomioonottaminen ylioppilaskirjoituksissa 

Jos yo-kokelaalla on lukihäiriö, tulee täyttää erillinen YTLn sähköinen lomake rehtorin kanssa. Lomakkeen 
mukana tulee olla lausunto 

o lukihäiriöön perehtyneeltä erityisopettajalta  
o Lausunnot on LÄHETETTÄVÄ Ylioppilastutkintolautakuntaan ENNEN KIRJOITUKSIIN 

ILMOITTAUTUMISTA: kevään tutkinnon osalta 30.11. mennessä ja syksyn tutkinnon osalta 30.4. 
TOIMI AJOISSA! 

 

Selvitys vieraskielisyydestä 

o Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi, on kokelaan mahdollista hakea erityisjärjestelyä (lisäaikaa) 
kokeen tekemiseen. Hakemus tehdään opinto-ohjaajan kanssa. 

 Ylioppilaskokeen uusiminen 

o Hyväksytyn ylioppilaskokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Hylättyä pakollista koetta voi 
uusia kolme kertaa välittömästi kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Vaikka hajautuksen 
kolmannella kirjoituskerralla saisit hylätyn arvosanan, voit silti yrittää uusia koetta kolme kertaa. 

Ylioppilastutkintotodistus 

o ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on varsinaisella aikuislinjalaisella neljän 
pakollisen aineen hyväksytysti kirjoittamisen lisäksi lukion päättötodistukseen vaadittavan 
kurssimäärän suorittaminen. 

o Suoraan päivälukiosta aikuislukioon siirtyneellä vaadittava kurssimäärä riippuu päivälukiosta 
puuttuneesta kurssien prosenttiosuudesta 

  



AIKUISLINJAN ILTAOPETUKSEN PERIODIT lv. 2022-2023 

PERIODI OPETUS 
alkaa          päättyy 

PÄÄTTÖPÄIVÄT 
12.                  13.                 14.                 15. 

I 
II 
III 
IV 
V 

ke 17.08. 
ke 05.10. 
ma 28.11. 
ti 07.02. 
ti 11.04. 

to 22.09. 
to 17.11. 
to 26.01. 
to 23.03. 
ma 22.05. 

ma 26.09. 
ma 21.11 
ma 30.01. 
ke 29.03. 
ti 24.05. 

ti 27.09. 
ti 22.11. 
ti 31.01. 
to 30.03. 
ke 25.05. 

ke 28.09. 
ke 23.11. 
ke 01.02. 
ma 03.04. 
to 25.05. 

to 29.09. 
to 24.11. 
to 02.02. 
ti 04.04. 
ma 29.05. 

Eloperiodi 
Kesäperiodi 

ma 08.8. 
ma 05.06. 

to 11.08. 
to 08.06. 

 
Lomapäivät: 
syysloma 17.-21.10.2022 pääsiäisloma   05.-10.4.2023 
joululoma 19.12.2022-6.1.2023 helatorstai   18.5.2023  
talviloma 20.-24.2.2023 
 
Muut opetuksettomat päivät: 3.-4.10., 5.12., 7.2., 9.2., 27.-28.3., 5.-6.4.  
 

UUSINTAKOKEET 
 

pe 26.08.22 
pe 28.10.22 
pe 16.12.22 
pe 03.03.23 
pe 28.04.23 

 
klo16.00-19.00 

 

viimeinen ilmoittautumispäivä 
uusintaan  

ti 23.08. 
ti 25.10. 
ti 13.12. 
ti 28.2.  
ti 24.04. 

 
klo 13.30 mennessä sähköisesti 

(linkki aikuislinjan sivuilla) 

 
 
KIERTOTUNTIKAAVIO 

 

 
OPPIAINEIDEN LYHENTEIDEN SELITYKSET 
 

ÄI = äidinkieli 
BI= biologia 
ENA = englanti (pitkä oppimäärä) 
FI = filosofia (verkkokurssi) 
FY = fysiikka, KE = kemia 
GE = maantiede 

HI = historia 
MAB = lyhyt matematiikka 
PS = psykologia 
RUB = ruotsi (keskipitkä oppimäärä) 
UE = uskonto 
YH = yhteiskuntaoppi 

  

 MA TI KE TO 

ammattilukio 
13.20-14.40 

 10 
 

 10 
 

ammattilukio 
14.50-16.10 

 11 
 

 11 
 

iltaopetus 
16.30-17.50 

12 13 12 13 

iltaopetus 
18.00-19.20 

14 15 14 15 



 



LINNANKOSKEN LUKION AIKUISLINJAN (iltapuolen) OPPIKIRJAT LV 2022-23  

 
 LINNANKOSKEN LUKION AIKUISLINJAN (iltapuolen) OPPIKIRJAT LV 2022-2023 Yleisohjeet:  
Jos kurssilyhenteen edessä on pieni o-kirjain, niin kyseessä on kurssi (LOPS 2016), esim. oENA04. Jos 
taas opintojakson lyhenteen edessä ei ole pientä o-kirjainta, niin kyseessä on opintojakso (LOPS 2021), 
esim. ENA01.  
Lähtökohtaisesti uudet aikuislinjan opiskelijat etenevät LOPS 2021 mukaisesti ja suorittavat 
opintojaksoja. ennen lukuvuotta 2021 aloittaneet opiskelijat suorittavat kursseja (LOPS 2016)  
 
BIOLOGIA  
BI01 Alho-Buuri-Kolehmainen ym.: Iiris 1: Elämä ja evoluutio (opintojakso 1), sanomaPro LOPS2021, 
digikirja tai paperiversio (www.sanomapro.fi)  
BI02 Alho-Buuri-Kolehmainen ym.: Iiris 2-3: Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset 
ekosysteemeihin. (opintojakso 2), SanomaPro LOPS 2021, digikirja tai paperiversio 
(www.sanomapro.fi)  
 
ENGLANTI  
ENA01 Karapalo, Keltto ym.: New Insights Modules 1 - 2, (LOPS2021) Otava  
ENA02 Karapalo, Keltto ym.: New Insights Modules 1 - 2, (LOPS2021) Otava  
ENA03 Karapalo, Keltto ym.: New Insights Module 3, (LOPS2021) Otava  
ENA04 Karapalo, Keltto ym.: New Insights Module 4, (LOPS2021) Otava  
ENA05 Karapalo, Keltto ym.: New Insights Module 5, (LOPS2021) Otava  
ENA06 Karapalo, Keltto ym.: New Insights Module 6, (LOPS2021) Otava  
ENA07 Karapalo, Keltto ym.: New Insights Module 7, (LOPS2021) Otava (ellei ehdi ilmestyä kurssin 
alkuun mennessä, niin Insights Course 7)  
Digikirja tai paperiversio.  
ENA10 Blom, Keltto ym.: Abilities – englantia abiturienteille, digikirja (www.otava.fi).  
 
FILOSOFIA  

FI01 Hirvonen-Nyyssönen: Argumentti 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2021) Sanoma Pro, 
kirja tai digikirja.  
FI02 Hämäläinen-Kotro-Kovalainen: Idea 2, Etiikka (LOPS 2021), Otava. Kirja tai digikirja.  
Huom!. FI01 ja FI02 opintojaksot toteutetaan verkkokurssina Pedanetissä.  
 
FYSIIKKA  
FY01-02: FY01 Fysiikka FY1 (LOPS21) Fysiikka luonnontieteenä, SanomaPro digikirja tai paperiversio ja 
lisäksi FY02 Fysiikka FY2 (LOPS21) Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta, SanomaPro digi- tai paperikirja  



HISTORIA  
HI01 Kohi-Palo ym.: Forum I Ihminen, ympäristö ja historia (kurssi 1, Lops 2021) Otava  
HI02 Kohi-Palo ym.: Forum III Itsenäisen Suomen historia (kurssi 2, Lops 2021) Otava  
HI03 Kohi-Palo ym.: Forum II Kansainväliset suhteet (kurssi 3, Lops 2021) Otava  
HI04 Kohi-Palo ym.: Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (kurssi 4, Lops 2021) Otava 
HI05 Kohi-Palo ym.: Forum V Ruotsin Itämaasta Suomeksi (kurssi 5, Lops 2021) Otava  
Huom. Kakkoskurssilla siis kirja III ja kolmoskurssilla kirja II.  
 
KEMIA  
KE01-02 Liljeblod, Molander, Turpeenoja: Mooli 1-2. (Lops 2021). Kemia ja minä (KE01) ja Kemia ja 
kestävä tulevaisuus (KE02) Paperi- tai digikirja. Otava  
 
MAANTIEDE  
GE01Cantell-Jutila ym.: GEOS 1 Maailma muutoksessa (opintojakso 1). SanomaPro LOPS2021  
digikirja tai paperiversio (www.sanomapro.fi)  
 

MATEMATIIKKA  
Yhteinen opintokokonaisuus  
MAY01: Juhala-Juutinen ym.: MAY01 Luvut ja yhtälöt (LOPS21) –digikirja, Otava  
Lyhyt matematiikka  
MAB02: Ottelin-Santavuori ym.: Huippu 2 (LOPS21) digikirja, Otava  
MAB03: Ottelin-Santavuori ym.: Huippu 3 (LOPS21) digikirja, Otava  
MAB04: Ottelin-Santavuori ym.: Huippu 4 (LOPS21) digikirja, Otava  
MAB05: Ottelin-Santavuori ym.: Huippu 5 (LOPS21) digikirja, Otava  
MAB06-07: Ottelin-Santavuori ym.: Huippu 6 (LOPS21) Talousmatematiikan alkeet digikirja, Otava  
 
Ja lisäksi Ottelin-Santavuori ym.: Huippu 7 (LOPS21) digikirja, Otava  
oMAB09: Kurvinen-Ottelin ym.: Huippu Kertaus digikirja, 2019, Otava  
Laskin: Opiskelijat hankkivat ja asentavat TI-nspire CX CAS tietokoneohjelmiston tietokoneelleen  
(www.nspire.fi/osta)  
MAOL-digitaulukot, Hiltula-Huuska ym., Otava: kaikilla matematiikan kursseilla käytetään 
digitaulukkoa. Myös paperiversio kelpaa.  
 
Psykologia  
PS1: Mieli 1 (LOPS21), Toimiva ja oppiva ihminen, SanomaPro (LOPS2021) / kirja tai digikirja  
PS2: Mieli 2 (LOPS21), Kehittyvä ihminen, SanomaPro (LOPS2021) / kirja tai Xdigikirja  
PS3: Mieli 3, Tietoa käsittelevä ihminen, SanomaPro (LOPS21)  
PS4: Mieli 4, Tunteet ja mielenterveys, SanomaPro (LOPS2021)  
PS5: Mieli 5, Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, SanomaPro (LOPS2021)  



Ruotsi  
Huom! Valmiiksi täytetyt oppikirjat eivät kelpaa kurssikirjoiksi.  
Hanki aina LOPS21:n mukainen kirja.  
Opintojakso: RUB11 Blom, Huuskonen, Kaunisto ym: Fokus 1-2 (LOPS21) TAI digikirja  
Opintojakso: RUB12 Blom, Huuskonen, Kaunisto ym: Fokus 1-2 (LOPS21) TAI digikirja  
Opintojakso: RUB13 Blom, Kaunisto, Paasonen ym: Fokus 3 (LOPS21) — RUB13 Kulttuuri ja mediat TAI 
digikirja  
Opintojakso: RUB14: Fokus 4 (julkaistaan kesäkuussa 2022)  
Opintojakso: RUB15: Fokus 5 (julkaistaan marraskuussa 2022)  
Opintojakso: RUB110  
Grammatik Galleri (Otava)  
Kirjalista päivitetään, kun lops21:n mukaiset kirjat ilmestyvät.  
Lisäksi  

Vapaaehtoinen kertauskirja: Abi ruotsi (uudistettu painos). (Otava.)  
 
USKONTO (ev. lut.)  
UE01 Mäkelä & Suokko: Lumo 1 (LOPS21). Otava.  
UE02 Mäkelä & Suokko: Lumo 2 (LOPS21). Otava  
 
SUOMI TOISENA KIELENÄ  
LOPS2021 (syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittavat)  
Haapala-Hellström-Kantola ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava.  
Paperinen tai digikirja. Uuden opetussuunnitelman mukainen vuonna 2021 ilmestynyt painos.  
S201-S205 jokaiselle kurssille oma harjoituskirja, joko painettu tai digi (esim. S201-kurssille Särmä 1 
S2-digitehtävät)  
LOPS2016 (ennen syksyä 2021 aloittaneet)  
oS204 Eloranta – Lehtosaari: Kipinä 3-4. (kurssit 3 ja 4) Finn Lectura.  
oS206 Eloranta – Lehtosaari: Kipinä 5-6. (kurssit 5 ja 6) Finn Lectura.  
 
YHTEISKUNTAOPPI  
YH01 Forum 1, Suomalainen yhteiskunta (Yhteiskuntaoppi 1, LOPS21)  
YH02 Forum 2, Taloustieto (Yhteiskuntaoppi 2, LOPS21) YH03 Forum 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva 
maailma (Yhteiskuntaoppi 3, LOPS21)  
YH04 Forum 4, Lakitieto (Yhteiskuntaoppi 4, LOPS21)  
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  
Haapala-Hellström-Kantola ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava.  
Paperinen tai digikirja. Uuden opetussuunnitelman mukainen vuonna 2021 ilmestynyt painos.  
Jokaiselle opintojaksolle hankitaan oma harjoituskirja, joko painettu tai digi (Esim. ÄI01-kurssille Särmä 
1)  
Huom! Syksystä 2021 lähtien äidinkielen opintojen aloittaneiden tulisi hankkia kuhunkin jaksoon ja 

moduuliin sopivat LOPS 2021 digikirjat. Opettaja antaa tarkemmat ohjeet kirjojen hankkimiseen 

ensimmäisellä oppitunnilla.  


