Kevään 2019 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen
Kevään 2019 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan
henkilökohtaisesti aikuislukion kansliassa to 1.11. – to 22.11.
(HUOM! Ilmoittautumisaikaa on pidennetty parilla päivällä!)
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2018–2019

Ilmestynyt 5.11.2018

Aikuislukion kanslia auttaa ja opastaa
Aikuislukion kansliassa opintokoordinaattori Petri Loman ja
opintosihteeri Jutta Heikkinen auttavat ja opastavat kaikissa
opiskeluun liittyvissä asioissa ma-to klo 13–19, pe klo 13–17.
Kanslia sijaitsee koulun 2. kerroksessa. Puhelimitse kanslian
väen tavoittaa numeroista 09 4342 0236 ja 09 4342 0250 ja
sähköpostitse aikuislukio@tyk.fi.
Kanslian mahdollisista poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan
aina etukäteen koulun internetsivuilla Ajankohtaista-osiossa:
www.tyk.fi/aikuislukio/tietoa/ajankohtaista.

Kanslian aukiolo joulun ja uudenvuoden aikaan
Viikolla 51 opiskelijat viettävät jo joululomaa eikä silloin ole
enää oppitunteja, mutta kanslia on avoinna vielä ma 17.12. ja
ti 18.12. klo 13–17.
Sen jälkeen kanslia on suljettu ke 19.12. – ti 1.1. Uudenvuoden
jälkeen kanslia on jälleen normaalisti avoinna ke 2.1. alkaen.

Joululoma ma 17.12. – pe 4.1.
Joululomaa aikuislukiossamme vietetään ma 17.12. – pe 4.1.
Kevätlukukauden opetus alkaa kurssitarjottimien mukaisesti
4. jakson kursseilla ma 7.1. Hyvää lomaa kaikille!

Ei oppitunteja ke 5.12.
Seuraava uusintakoe pidetään hieman poikkeuksellisesti
ke 5.12. (ks. kohta Uusintakoe ke 5.12.) ja tästä syystä ke 5.12.
ei ole lainkaan oppitunteja!

Koulu suljettu pe 7.12.
Itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä pe 7.12. koulu on
suljettu koko päivän.

Syyslukukauden päätösjuhla opiskelijoille ja
poikkeava oppituntiaikataulu ti 11.12.
Syyslukukauden lähestyessä loppuaan järjestävät aikuislukion
opiskelijakunnan hallitus ja yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kaikille aikuislukiomme opiskelijoille ja opettajille sekä
koulun muulle henkilökunnalle ti 11.12. syyslukukauden
päätösjuhlan koulun juhlasalissa (5. krs) klo 18.10–18.50.
Tarjolla on glögiä, pientä ohjelmaa ja hyvää tunnelmaa.
Syyslukukauden päätösjuhlasta johtuen oppitunnit pidetään
ti 11.12. hieman normaalista poikkeavasti seuraavasti:
Oppitunti normaalisti
klo 17.00–18.20 >>>
klo 18.40–20.00 >>>

Oppitunti ti 11.12.
klo 17.00–18.10
klo 18.50–20.00

Muistathan ilmoittautua ajoissa ja muistathan, että jokaiselle
tutkintokerralle pitää ilmoittautua erikseen! Huomioithan
myös kanslian mahdolliset poikkeavat aukioloajat, ks.
www.tyk.fi/aikuislukio/tietoa/ajankohtaista.

Abi-info II kevään 2019 yo-kokelaille ti 5.3.
Abi-info II kevään 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville
opiskelijoille pidetään ti 5.3. klo 20.05 alkaen koulun
juhlasalissa (5. krs). Tilaisuus kestää noin tunnin.
Abi-info II:ssa kerrotaan äärimmäisen tärkeää tietoa yokirjoituksiin liittyen. Läpi käydään muun muassa yo-koetilat,
yo-kokeiden alkamisajat sekä muita oleellisia käytännön
asioita kevään yo-kokeisiin ja niihin valmistautumiseen
liittyen. Jos osallistut kevään yo-kokeisiin, osallistuthan
ehdottomasti abi-info II:een!

Muuta kevään yo-kirjoituksiin liittyvää
Yo-maksut: Kevään yo-kirjoitusten maksut peritään yokokelailta tammikuussa. Lähetämme laskun postitse
kotiosoitteeseen. Huolehdithan, että kansliassa on aina
ajantasaiset yhteystietosi.
Kirjoitusaineiden pakolliset kurssit (jos suoritat lukion
päättötodistuksen, ei siis koske ammatillisen tutkinnon
perusteella kirjoittavia eikä kaksoistutkinnon suorittajia):
Huolehdithan, että keväällä kirjoittamiesi oppiaineiden kaikki
pakolliset kurssit tulevat suoritetuiksi viimeistään 4. jaksolla.
Jos et saa kirjoitusaineidesi pakollisia kursseja suoritettua
määräaikaan mennessä, ole heti yhteydessä kansliaan.
Abikurssit: Aikuislukiossamme on tarjolla runsaasti eri
oppiaineiden abikursseja, jotka auttavat ja tukevat sinua yokokeisiin valmistautumisessa. 3. jaksolla abikursseista on
tarjolla ÄI9(8). 4. jaksolla abikursseista ovat tarjolla ENA9,
MAA14(17), MAB9, RUB8, S26, TE4 ja ÄI8(6). Abikursseista
ePS6 on tarjolla jaksot 2‒4 ja sillekin ehtii vielä mukaan.
Kirjojen lainaus yo-kirjoituksia varten: Kevään yokirjoituksiin osallistuvat tutkinto-opiskelijat voivat lainata yokokeisiin valmistautumista varten oppikirjoja koulukirjastosta
heti yo-kokeisiin ilmoittauduttuaan. Yo-kokeita varten
lainattujen kirjojen eräpäivä on 28.3.2019.

Syksyn 2018 yo-kokeiden
lopulliset tulokset tulevat ti 20.11.
Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa syksyn 2018 yokokeiden lopulliset tulokset lukioille ti 20.11.
Lopulliset tulokset näkee ti 20.11. heti aamupäivällä Wilmasta
kohdasta Lomakkeet. Wilmaan tulokset tulevat ensimmäisenä.
Jos sinulla ei vielä ole Wilma-tunnuksia, ne saa kansliasta.
Kanslian ulkopuolella olevalle ilmoitustaululle (2. krs)
laitetaan lopullinen tulosluettelo ti 20.11. n. klo 15 siten, että
pisteet näkee kokelasnumeron perusteella. Omaa
kokelasnumeroa voi kysyä etukäteen kansliasta.
Suoraan kansliasta tuloksia voi kysellä ke 21.11. alkaen.
Tulosten saapuessa ti 20.11. kanslia on koko päivän kiinni
tulosten saapumiseen liittyvän työskentelyn vuoksi. Tuloksia
ei erikseen postiteta eikä kerrota sähköpostitse.
Pisterajat vaihtelevat tutkintokerroittain. Syksyn 2018
pisterajat julkaistaan samanaikaisesti lopullisten yo-tulosten
kanssa. Pisterajat näkee tuolloin kanslian ulkopuolella
olevalta ilmoitustaululta ja YTL:n internetsivuilta:
www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/pisterajat.

Lakkiaiset pe 30.11.
Syksyn uusia ylioppilaita juhlitaan pe 30.11. klo 17.00
alkavassa lakkiaisjuhlassa koulun juhlasalissa (5. krs).
Lämpimästi tervetuloa kaikki syksyn uudet ylioppilaat
läheisineen!
Valmistuville ylioppilaille lähetetään tarkempaa tietoa juhlan
kulusta ja juhlaan liittyvistä aikatauluista postitse heti syksyn
lopullisten yo-tulosten selvittyä. Tarvittaessa lisätietoa saa jo
aiemmin kansliasta.
Lakkiaisjuhla kestää n. puolitoista tuntia. Erillisiä lakkiaisharjoituksia ei pidetä. Vieraiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

3. jakso alkaa ke 21.11.
Muistathan ilmoittautua kursseille!
3. jakson opetus alkaa ke 21.11. kurssitarjottimien mukaisesti.
Muistathan ilmoittautua uuden jakson kursseille aina hyvissä
ajoin ennen jakson alkua.
Jos olet jo opiskelijana aikuislukiossamme, kursseille voi
ilmoittautua kansliassa käymällä, vapaamuotoisesti
sähköpostitse osoitteeseen aikuislukio@tyk.fi tai Wilmassa.
Uudeksi opiskelijaksi aikuislukioomme ilmoittaudutaan aina
henkilökohtaisesti kansliassa, ks.
www.tyk.fi/aikuislukio/opiskelijaksi/ilmoittautuminen.
Lukion tutkinto-opiskelijoiden suositellaan ilmoittautuvan
kursseille ensisijaisesti Wilmassa. Wilma avautuu osoitteesta
wilma.edu.hel.fi. Wilmaan voi kirjautua myös aikuislukion
internetsivujen kautta (www.tyk.fi/aikuislukio, sivun
alalaidasta löytyy linkki Wilmaan). Uusille lukiolaisille
Wilma-tunnukset lähetetään postitse opiskelijaksi
ilmoittautumisen jälkeen. Jos tunnuksesi ovat kadonneet tai et
jostain syystä ole saanut niitä, voit pyytää ne kansliasta.
Myös opinto-ohjaaja voi lisätä opiskelijan kursseille mukaan
ohjausajan yhteydessä.
Aikuisten perusopetuksen ja LUVA:n opiskelijat lisätään
kursseille mukaan automaattisesti lukujärjestyksen
mukaisesti, ellei toisin sanota.

2. jakson koeviikko to 15.11. - ti 20.11.
2. jakson koeviikko alkaa to 15.11. ja päättyy ti 20.11. Kunkin
kurssin koepäivä näkyy kurssitarjottimen alareunassa ja
opettajan jakamassa kurssiohjelmassa.
Kokeet alkavat klo 17.00 (lukuun ottamatta joidenkin
perusopetus-/LUVA-kurssien kokeita tai lukion mahdollisia
preliminäärikokeita, joiden ajankohdan opettaja ilmoittaa
erikseen kurssilla). Kokeesta voi myöhästyä enintään 40 min,
ja tästä syystä kokeesta voi myös poistua aikaisintaan klo
17.40. Kokeet pidetään pääsääntöisesti samassa luokassa,
jossa kurssin opetus on järjestetty. Mahdollisista
luokkamuutoksista ilmoitetaan koepäivänä opetusluokan
ovessa ja/tai ala-aulan lehtiötaululla.
Koeviikolla ei pidetä oppitunteja (lukuun ottamatta joitakin
perusopetuksen kursseja, joiden aikataulusta opettaja kertoo
erikseen kurssilla) eikä aineohjauksia kuten kieli- tai
matikkaklinikkaa tai tvt-pajaa.

2. jakson kokeiden palauteilta pe 23.11.
2. jakson kokeiden palaute- ja palautusilta pidetään pe 23.11.
Opettajat ovat kertoneet kurssin aikana, missä tilassa ja
mihin aikaan ko. kurssin palautetuokio pidetään.
Osa opettajista palauttaa kokeensa pe 23.11. klo 16–18
juhlasalissa (5. krs) yhteisessä palautetilaisuudessa.
Osa opettajista palauttaa kokeensa erikseen ilmoittamansa
aikataulun mukaisesti ilmoittamassaan tilassa.

Palauteiltana pe 23.11. voit vielä tarkistaa ala-aulan
lehtiötaululta, missä tilassa ja mihin aikaan kunkin kurssin
palautetuokio on. Myös kanslian väki ja opettajat avustavat ja
opastavat tarvittaessa.
Muistathan olla aina palauteiltana läsnä, sillä silloin saat
välittömästi tiedon osaamisestasi ja voit saman tien kysyä
opettajalta, jos et ymmärrä kaikkea korjattua koepaperistasi.
Jos joudut olemaan poissa kokeiden palauteiltana, voit hakea
kokeesi ti 27.11. alkaen kansliasta tai erikseen ilmoitettavasta
tilasta. Muistathan hakea kokeesi! Kokeita säilytetään 2 kk.

Uusintakoe KESKIVIIKKONA 5.12.
Seuraava uusintakoe pidetään hieman poikkeuksellisesti
keskiviikkona 5.12. klo 17.00–20.05 juhlasalissa (5. krs).
Tuolloin ei ole oppitunteja (ks. kohta Ei oppitunteja ke 5.12.).
Muistathan ilmoittautua uusintakokeeseen aina viimeistään
viikkoa ennen uusintakoetta eli viim. ke 28.11. Täytä
huolellisesti sininen uusintakoelomake, joita saa kansliasta tai
kanslian ulkopuolelta kaapiston päältä ja palauta se kanslian
ulkopuolella olevaan postilokeroon tai kansliaan.
Yhtenä uusintakoepäivänä voi tehdä enintään kaksi koetta.
Hyväksyttyä/hylättyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa
uusintakokeeseen osallistumalla vain yhden kerran. Jos
ilmoittaudut uusintakokeeseen, mutta et tule kokeeseen etkä
peru ilmoittautumistasi ennen uusintakoetta, katsotaan se
käytetyksi yrityskerraksi. Tämän jälkeen arvosanaa voi
korottaa ainoastaan osallistumalla uudelleen kurssin
opetukseen. Muistathan siis perua ilmoittautumisen, jos et
olekaan tulossa uusintakokeeseen!
Korjatut uusintakokeet voi noutaa kansliasta ti 8.1. alkaen.

Ohjausta, apua ja tukea opintoihin
Aikuislukiomme opinto-ohjaajat järjestävät infon lukioopiskelusta sekä korkeakoulujen ja yliopistojen sisäänotoissa
meneillään olevista muutoksista ma 3.12. klo 16 iltakahvila
Montussa. Tarjolla on pientä syötävää ja juotavaa. Tervetuloa!
Opinto-ohjaajan puoleen voit aina muutenkin kääntyä
erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Voit sopia ajan opolle
vaikka sähköpostitse tai tekstiviestillä tai sähköisen
ajanvarausjärjestelmän kautta (linkki löytyy aikuislukiomme
internetsivuilta Yhteystiedot-osiosta).
Opinto-ohjauksesta hyödyt esimerkiksi halutessasi…

‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

selkiyttää, jäsentää ja tarkentaa opintojesi kulkua,
apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä ja
kurssivalinnoissa,
hyväksilukea aikaisempia opintojasi,
tietoa koulun tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista,
ohjausta yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa,
tukea hyvän reaalivastauksen kirjoittamiseen,
pohtia keinoja opintojen etenemisen kannalta pulmallisissa
tilanteissa,
kartoittaa jatko-opintomahdollisuuksia ja ammatinvalintaa,
”valmennusta” oppilaitosten pääsykoe- ja haastattelutilanteisiin.

Myös erityisopettajalta tutkinto-opiskelija saa lisätukea
opintojen edistymiseen muun muassa halutessaan…

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

tunnistaa vahvuutensa ja tuentarpeensa oppijana,
kehittää ja tehostaa erilaisia opiskelutekniikoita,
tukea kaikkien oppiaineiden opiskeluun, yksilö- ja
pienryhmäopetuksena,
oppimisvaikeuksien kartoittamista,
luki-testausta ja tarvittaessa luki-lausunnon,
selvityksen vieraskielisyydestä,
puoltolauseen,
hakea ylioppilastutkintoon liittyviä erityisjärjestelyitä.

Opinto-ohjaajien ja erityisopettajan yhteystiedot löytää muun
muassa aikuislukion internetsivuilta Yhteystiedot-osiosta.

