
 
 
 
 
 
 
 
 

JAKSOTIEDOTE 6 
2018–2019 

 
Ilmestynyt 2.4.2019 (päiv. 9.4.2019) 

 

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.  
 

6. jakso alkaa ke 10.4.  
Muistathan ilmoittautua kursseille! 

6. jakson opetus alkaa ke 10.4. kurssitarjonnan mukaisesti. 
Kurssitarjottimia on jaossa kanslian ulkopuolella, 2. krs. 
Kurssitarjottimiin voi tutustua myös koulun internetsivuilla. 
Perusopetuksen ja LUVA:n opiskelijat ovat saaneet oman 
lukujärjestyksensä omalta ryhmänohjaajalta.  
 

Muistathan ilmoittautua uuden jakson kursseille aina hyvissä 
ajoin ennen jakson alkua. Kanslian väki auttaa ja opastaa 
tarvittaessa kursseille ilmoittautumisessa. 
 

Pääsiäisloma pe 19.4. – ma 22.4. 

Pääsiäisloma on pe 19.4. – ma 22.4. Silloin ei ole oppitunteja ja 
pääsiäislomalla koulu on kiinni. 
 

Vappu ja helatorstai 

Vappuaattona ti 30.4. ei ole oppitunteja ja koulu suljetaan  
klo 15. Vappupäivänä ke 1.5. ja helatorstaina 30.5. koulu on 
kiinni. 
 

Lukuvuosi 2019-2020 

Syyslukukauden 2019 opetus alkaa aikuislukiossamme 
kesäloman jälkeen ma 26.8. kurssitarjonnan mukaisesti. 
 

Tulevan lukuvuoden 2019–2020 kurssitarjottimet ovat 
valmiina viimeistään toukokuun puolivälissä, minkä jälkeen 
niitä on jaossa kanslian ulkopuolella ja jolloin ne löytyvät myös 
koulun internetsivuilta. 
 

Toivomme, että opintojaan jatkavat lukion opiskelijat 
ilmoittautuvat seuraavan lukuvuoden 1. jakson kursseille jo 
ennen kesälomaa. Kurssit täyttyvät ilmoittautumis-
järjestyksessä, minkä lisäksi elo-syyskuussa kanslia on varsin 
ruuhkainen uusien opiskelijoiden ilmoittautuessa. 
 

Aikuisten perusopetuksen ja LUVA:n opiskelijat lisätään 
syksyn kursseille mukaan automaattisesti oman ryhmän 
lukujärjestyksen mukaisesti, ellei toisin sanota. 
 

Lukuvuoden 2019–2020 opinto-opas tulee painosta 
kesäkuussa. Ilmoitamme koulun internetsivuilla, kun opinto-

opas on ilmestynyt ja tuolloin se päivitetään myös sähköisenä 
versiona koulun internetsivuille. Opinto-oppaan ilmestyttyä 
sen paperiversiota saa pyytämällä kansliasta läpi lukuvuoden. 
Uusille opiskelijoille opinto-opas annetaan kansliasta 
opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

Abi-info I syksyn 2019 yo-kokelaille  
ti 7.5. / ke 8.5. 

Syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville opiskelijoille 
pidetään toukokuun alussa kaksi samansisältöistä abi-info I  
-tilaisuutta, joissa käydään läpi ylioppilastutkintoa yleisesti 
sekä mm. yo-tutkintoon ilmoittautumiseen liittyviä asioita:  
 

– ti 7.5. klo 20.05-, juhlasali (5. krs)  
– ke 8.5. klo 16.00-, juhlasali (5. krs) 
 

Jos osallistut syksyn yo-kokeisiin, osallistuthan ehdottomasti 
jompaankumpaan abi-info I -tilaisuuteen! Tilaisuudet kestävät 
n. tunnin. Tilaisuuksissa kerrotaan äärimmäisen tärkeää 
tietoa syksyn yo-kokeista ja jaetaan muun muassa yo-
ilmoittautumislomake. Jos et jostain syystä pääse 
kumpaankaan tilaisuuteen, nouda abi-infossa jaettu 
materiaali kansliasta mahdollisimman pian abi-infon jälkeen 
tai tutustu siihen koulun internetsivuilla Ajankohtaista-
osiossa http://www.tyk.fi/aikuislukio/tietoa/ajankohtaista. 
 

Syksyn 2019 yo-kokeisiin ilmoittautuminen 

Syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan 
henkilökohtaisesti aikuislukion kansliassa ke 8.5. – ti 14.5. 
Muistathan ilmoittautua ajoissa ja muistathan, että jokaiselle 
tutkintokerralle pitää ilmoittautua erikseen! 
 

Opiskelijat, jotka ovat osallistuneet kevään 2019 yo-kokeisiin, 
voivat em. ilmoittautumisajasta poiketen kuitenkin odottaa 
rauhassa kevään tulosten saapumista ja ilmoittautua syksyn 
yo-kokeisiin vasta kevään tulosten tultua, tarvittaessa vielä ti 
14.5. jälkeenkin. Tällöin on ehdottomasti noudatettava koulun 
antamia erillisiä määräaikoja, joista lähetetään kevään 
kokelaille tarkempaa tietoa tekstiviestitse. 
 

Elokuun abikurssit 

Englannin ja äidinkielen abikurssit, ENA9 ja ÄI9(8), pidetään 
perinteiseen tapaan jälleen elokuussa ennen varsinaisen 
syyslukukauden alkua ma 5.8. – ma 19.8. Elokuun 
abikursseilla opetusta on viitenä iltana viikossa (ma-pe). 
 

– Äidinkieli, ÄI9(8): oppitunnit klo 17.00–18.20 (ma-pe), 
opettaja Taija Kujala, luokka 32, koe ti 20.8. klo 15–21  

 

– Englanti, ENA9: oppitunnit klo 18.40–20.00 (ma-pe), 
opettaja Erja Haaksluoto, luokka 31, koe ke 21.8. klo 15–21 

 

Elokuun abikursseille voi ilmoittautua jo nyt kansliassa 
käymällä, sähköpostitse osoitteeseen aikuislukio@tyk.fi tai 
kurssi-ilmoittautumislomakkeilla. (Wilmassa elokuun 
abikursseille ei teknisistä syistä johtuen valitettavasti voi 
ilmoittautua.) 
 

Muuta syksyn yo-kokeisiin liittyvää 

Yo-maksut: Syksyn yo-kirjoitusten maksut peritään yo-
kokelailta kesällä. Lähetämme laskun postitse kotiosoitteeseen 
kesäkuussa ja eräpäivä on heinäkuussa. 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 syksyllä kirjoittamiesi 
oppiaineiden kaikki pakolliset kurssit tulevat suoritetuiksi 
viimeistään 6. jaksolla. Jos et saa kirjoitusaineidesi pakollisia  
 

Käännä! 



kursseja suoritettua määräaikaan mennessä, ole välittömästi 
yhteydessä kansliaan. 
 

Abikurssit: Aikuislukiossamme on tarjolla runsaasti eri 
oppiaineiden abikursseja, jotka auttavat ja tukevat sinua yo-
kokeisiin valmistautumisessa. 6. jaksolla abikursseista ovat 
tarjolla eMAB9, RUB8, eÄI8(6) ja eS28. Elokuussa ennen 
varsinaisen syyslukukauden alkua pidetään vielä abikurssit 
ENA9 ja ÄI9(8), ks. Elokuun abikurssit. 
 

Kirjojen lainaus yo-kirjoituksia varten: Syksyn yo-
kirjoituksiin osallistuvat tutkinto-opiskelijat voivat lainata yo-
kokeisiin valmistautumista varten oppikirjoja koulukirjastosta 
heti yo-kokeisiin ilmoittauduttuaan. Yo-kokeita varten 
lainattujen kirjojen eräpäivä on 3.10.2019. 
 

Kevään 2019 yo-kokeiden arvostelu ja tulokset 

Alustavat tulokset: Yo-kokeet arvostelee alustavasti koululla 
oppiaineen opettaja. Alustavat tulokset näkee Wilmasta 
Lomakkeet-välilehdeltä n. 1–2 viikon kuluttua kustakin 
kokeesta (riippuen aineen kokelasmäärästä). Jos sinulla ei 
vielä ole Wilma-tunnuksia tai olet kadottanut ne, tunnukset 
saa kansliasta. Alustavia tuloksia voi kysellä myös suoraan 
kansliasta. Muistathan, että alustava arvostelu voi vielä 
muuttua Ylioppilastutkintolautakunnassa suuntaan tai 
toiseen. 
 

Pisterajat: Pisterajat vaihtelevat tutkintokerroittain. Kevään 
2019 pisterajat julkaistaan samanaikaisesti kevään lopullisten 
yo-tulosten kanssa. Edellisten tutkintokertojen pisterajat 
löytyvät YTL:n internetsivuilta. Huomaathan, että sähköisten 
ja paperisten kokeiden pisterajat eivät ole keskenään 
vertailukelpoisia. 
 

Lopulliset tulokset: Ylioppilastutkintolautakunta 
sensoreineen päättää lopullisesta arvostelusta. Kevään yo-
kokeiden lopulliset tulokset YTL lähettää kouluille viimeistään 
25.5., todennäköisesti kuitenkin jo hieman aiemmin. 
Ilmoitamme tarkan päivämäärän kanslian ulkopuolella 
olevalla ilmoitustaululla, koulun internetsivuilla 
Ajankohtaista-osiossa ja tekstiviestitse kokelaille heti, kun 
YTL sen ilmoittaa. 
 

Lopulliset tulokset näkee tulosten selvittyä Wilmasta 
Lomakkeet-välilehdeltä. Wilmaan lopulliset tulokset tulevat 
aina ensimmäisenä. Myös kanslian ulkopuolella olevalle 
ilmoitustaululle (2. krs) laitetaan lopullinen tulosluettelo siten, 
että pisteet näkee kokelasnumeron perusteella. Tuloksia ei 
erikseen postiteta eikä kerrota sähköpostitse. 
 

Jos saat lukion päättötodistuksen tänä keväänä… 

Jos aiot saada lukion päättötodistuksen tänä keväänä, 
kaikkien pakollisten kurssien lukion päättötodistusta varten 
pitäisi tulla suoritetuksi viimeistään 5. jaksolla. Myös 
vähimmäiskurssimäärän 44 kurssia (tai tietyissä tapauksissa 
48 kurssia) pitäisi tulla täyteen viimeistään 5. jaksolla. Jos 
aiot suorittaa kursseja vielä 6. jaksolla, neuvottelethan asiasta 
ehdottomasti erikseen kanslian väen kanssa, jotta kanslia 
pystyy välittämään tarvittavat tiedot ajoissa YTL:lle. (Asiasta 
on lähetetty myös kirje tammikuussa postitse kotiosoitteeseen 
kaikille heille, jotka ovat tietojemme mukaan saamassa lukion 
päättötodistuksen tänä keväänä.) 
 

S-merkinnät lukion päättötodistukseen 

Jos saat lukion päättötodistuksen tänä keväänä ja haluat, että 
päättötodistuksessasi jokin oppiaine arvostellaan numero-
arvioinnin sijaan suoritusmerkinnällä (S), ilmoita asiasta 
kansliaan viimeistään ti 14.5. lomakkeella, joka lähetetään 
valmistujille postitse huhtikuun lopussa. Lomakkeella 
kerrotaan, missä tilanteissa numeroarviointi on mahdollista 
korvata S-merkinnällä. Tarvittaessa lisätietoa saa kansliasta. 
 
 

Lakkiaiset pe 31.5. 

Kevään uusia ylioppilaita juhlitaan pe 31.5. klo 17.00 
alkavassa lakkiaisjuhlassa koulun juhlasalissa (5. krs). 
Lämpimästi tervetuloa kevään uudet ylioppilaat läheisineen! 
 

Valmistuville ylioppilaille lähetetään tarkempaa tietoa juhlan 
kulusta ja juhlaan liittyvistä aikatauluista postitse heti 
kevään lopullisten yo-tulosten selvittyä. Tarvittaessa lisätietoa 
saa jo aiemmin kansliasta. 
 

Lakkiaisjuhla kestää n. puolitoista tuntia. Erillisiä lakkiais-
harjoituksia ei pidetä. Vieraiden lukumäärää ei ole rajoitettu. 
 

Perusopetuksen valmistujaisjuhla ke 29.5. 

Perusopetuksen kevään valmistujia juhlitaan ke 29.5.  
klo 17.30 alkavassa perusopetuksen valmistujaisjuhlassa 
koulun alasalissa (2. krs) heti 6. jakson palauteillan päätyttyä. 
Juhla kestää n. tunnin. Juhla on sekä perusopetuksen päättö-
vaiheen että alkuvaiheen valmistujille. Lisätietoa juhlasta saa 
tarvittaessa omalta ryhmänohjaajalta tai kansliasta.  
 

Lämpimästi tervetuloa kevään perusopetuksen valmistujat 
läheisineen! 
 

LUVA:n valmistujaisjuhla 

Lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) kevään valmistujia 
juhlitaan LUVA:n omassa valmistujaisjuhlassa lukuvuoden 
päättyessä. Ryhmänohjaaja kertoo juhlasta enemmän LUVA:n 
opiskelijoille. 
 

5. jakson kokeiden palauteilta pe 12.4. 

5. jakson kokeiden palaute- ja palautusilta pidetään pe 12.4. 
Opettajat ovat kertoneet kurssin aikana, missä tilassa ja 
mihin aikaan ko. kurssin palautetuokio pe 12.4. pidetään. 
 

Osa opettajista palauttaa kokeensa pe 12.4. klo 16–18 
alasalissa (2. krs) yhteisessä palautetilaisuudessa. Osa 
opettajista palauttaa kokeensa erikseen ilmoittamansa 
aikataulun mukaisesti ilmoittamassaan tilassa. 
 

Palauteiltana voit vielä tarkistaa ala-aulan valkotaululta, 
missä tilassa ja mihin aikaan kunkin kurssin palautetuokio 
on. Myös kanslian väki ja opettajat 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 16.4. alkaen kansliasta tai erikseen ilmoitettavasta 
tilasta. Muistathan hakea kokeesi! Kokeita säilytetään 2 kk. 
 

Uusintakoe pe 3.5. 

Seuraava uusintakoe pidetään pe 3.5. klo 17.00–20.05 
juhlasalissa (5. krs). Muistathan ilmoittautua uusinta-
kokeeseen aina viimeistään viikkoa ennen uusintakoetta! 
Täytä huolellisesti sininen uusintakoelomake, joita saa muun 
muassa 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 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 14.5. alkaen. 


