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Koulun yhteystiedot

Hallinto ja asiointi
Kastellin monitoimitalo
Oulun aikuislukio
Sairaalanrinne 5
90220 Oulu
p. 050 316 6510
Kanslia on avoinna
• kouluaikana
ma–to klo 12.00-19.00 ja pe suljettu
• kesäisin
- ma–to klo 9.00–14.00 ja pe suljettu
- heinäkuussa suljettu
• katso poikkeusaukioloajat koulun kotisivulta https://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio
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Koulun henkilökunta
•
•
•
•

•
•
•

•

rehtori Panu Kela
044 7039 388
apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso
044 7039 375
koulusihteerit
Kiia Hyyppä, Päivi Jaakkonen, Pia Viitakoski
050 316 6510
opinto-ohjaajat
perusopetus Erika Holappa
050 364 1634
LUVA, lukiostartti, perusopetuksen korotuskurssit ja
perusopetuksessa puuttuvat kurssit
Marja Elina Jaronen
044 7039 745
suomen kielen opetuksen ainevastaava Jaana Seppä
044 7039 756
YKI-vastaava Tuomo Polo
040 3524 231
Perusopetuksen alku- ja päättövaiheet, LUVA ja lukiostartti
▪ ryhmänohjaajat:
LUVA
Anne Kela
050 5763 627
lukiostartti
Piia Junes
050 5725 782
APP_B
Annukka Kuhajärvi
040 1934 856
APP_A1
Jaana Seppä
044 7039 756
APP_A2
Sohvi Heikkilä
044 7039 376
APA1
Inka Ukonmaanaho
040 6421 694
APA2
Marita Karsikas
044 7039 739
APA3
Jenny Prokkola
044 7039 743
APA4
Tarja Uusitalo
046 9235 971
APA5
Mona Ahonen
044 7039 734
Luku1
Jali Moilanen
040 1918 635
Luku2
Tuomo Polo
040 3524 231
Perusopetuksen alku- ja päättövaiheet sekä LUVA
▪ koulunkäynninohjaajat
Raita Linnovaara
050 563 8383
Amer Al-shiblawi
044 984 0886
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▪

ohjaajat
Laura Järvelä
Kamal Singh
▪ psykologi
Elina Brusin
▪ kuraattori
Anneli Uusimäki
▪ terveydenhoitaja
Laura Taskila

040 193 5317
040 610 2095
044 703 9655
044 7039 002
044 7036 337

Muu henkilökunta https://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/henkilokunta
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Opetuspisteet

Opetusta järjestetään kahdessa toimipisteessä:
Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5
Kaukovainion kampus, Kotkantie 1.
Kastellin monitoimitalolla järjestettävässä opetuksessa ovat
- lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) ryhmä
- päättövaiheen ryhmät APP_A1, APP_A2 ja APP_B
- alkuvaiheen ryhmät APA1 ja Luku2
- perusasteen suomi toisena kielenä iltaopetuksen ryhmät.
Kaukovainion kampuksella ovat
- alkuvaiheen ryhmät APA2, APA3, APA4, APA5 ja Luku1
- lukiostartti
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Opiskelu Oulun aikuislukiossa

4.1 Jakso ja jaksojärjestys
Päiväopetuksessa on viisi jaksoa ja iltaopetuksessa kuusi jaksoa. Jakson viimeinen viikko on arviointiviikko.
Jaksojärjestys sisältää tiedot jaksojen alkamis- ja päättymispäivistä, oppitunneista ja arviointiviikosta.
4.2 Kurssi
Jokaisen oppiaineen oppimäärässä on tietty määrä pakollisia kursseja. Eri oppiaineissa opetettavien kurssien sisällöt löytyvät koulun kotisivulla olevasta opetussuunnitelmasta
https://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/opetussuunnitelma.
Päiväopetuksen yhdessä kurssissa on 12 opetuskertaa (1 opetuskerta = 2 oppituntia = 2*40 min)
ja arviointiviikolla 3 tunnin (= 3*60 min) opetuskerta.
Iltaopetuksen yhdessä kurssissa on 9 opetuskertaa (1 opetuskerta = 2,5 oppituntia = 2,5*40 min),
arviointiviikolla 3 tunnin (= 3*60 min) opetuskerta, ja arviointiviikon jälkeen vielä 10. opetuskerta
(2,5*40 min).
3

Kunkin kurssin suorittaminen kestää yleensä yhden jakson, ja kurssin arviointi on muista kursseista
riippumaton.
4.3 Millaisia kursseja?
Nollakurssi
Nollakurssit ovat harjoituskursseja. Perusopetuksen alku- ja päättövaiheessa ovat nollakurssit matematiikassa, englannissa, terveystiedossa, biologia–maantiedossa, fysiikka–kemiassa ja historiayhteiskuntaopissa.
Pakollinen kurssi
Päättötodistuksen saamiseksi tulee opiskella kaikki pakolliset päättövaiheen kurssit. Esimerkiksi
matematiikassa on kahdeksan (8) pakollista kurssia.
Valinnainen kurssi
Valinnaisia kursseja ei ole pakko opiskella, mutta niistä voi olla hyötyä esimerkiksi jatko-opinnoissa. Esimerkiksi liikunnasta tai kuvataiteesta on suositeltavaa olla suoritettuna yksi kurssi, jotta
saa lisäpisteet yhteishaussa lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen.
4.4 Kurssien arviointi
Kurssit voidaan arvioida numeroarvosanoin 4–10 tai kirjainmerkinnöillä alla olevan taulukon mukaisesti.

10
9
8
7
6
5
4

erinomainen
kiitettävä
hyvä
tyydyttävä
kohtalainen
välttävä
hylätty

S suoritettu = kurssi on opiskeltu hyväksytysti
H hylätty = kurssia ei ole opiskeltu hyväksytysti
K keskeytetty = kurssia ei ole käyty tai poissaoloja on liikaa
T täydennettävää = koetta tai kurssiin kuuluvia tehtäviä ei
ole tehty

Perusasteen päättötodistuksen saamiseksi numerolla arvioitujen kurssien joukossa voi olla arvosanalla 4 arvioituja kursseja seuraavasti:
Numerolla arvioitujen
kurssien määrä
1–2
3–5
6–8

Nelosten
enimmäismäärä
0
1
2

Perusasteen alkuvaiheen kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.
4.5 Uusintakokeet
Kurssin aikana olevista kokeista ei saa olla pois ilman hyvää syytä. Jos kokeesta joutuu olemaan
pois, voi kokeen tehdä uusintakokeessa. Uusintakokeessa voi uusia myös kurssin, joka on arvioitu
hylätyksi H tai arvosanalla 4. Uusintakokeesta tulee aina etukäteen sopia opettajan kanssa. Opettaja tekee uusintakokeeseen uuden kokeen.
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Uusintakokeet ovat perjantaisin 4.9.2020, 9.10.2020, 11.12.2020, 22.1.2021, 26.2.2021, 23.4.2021
ja 7.5.2021. Perusopetuksen, LUVAn ja startin opiskelijoille kokeet ovat klo 9–12 ja illan s2-opiskelijoille klo 17–20.
4.6 Tukiopetus
Opettajalta voi pyytää tukiopetusta, jos haluaa lisää ohjausta oppiaineen opiskeluun.
4.7 Poissaolot
Perusopetuksen alku- ja päättövaihe, LUVA ja lukiostartti: Poissaoloista pitää aina ilmoittaa ryhmänohjaajalle viestillä tai soittamalla. Viestissä tai soitettaessa tulee muistaa kertoa oma nimi.
Opettajat saattavat antaa poissaolon korvaavia lisätehtäviä, jotka pitää tehdä ja palauttaa opettajalle.
Jos poissaolo on yli kolme päivää, lupa kysytään aikuislukion rehtorilta Panu Kelalta.
Illan suomi toisena kielenä -opiskelijat: Poissaolot tulee selvittää kurssin opettajalle.
4.8 Wilma ja Moodle
Wilmasta näkee omat oppitunnit, kurssien arvioinnit ja Wilman kautta voi laittaa opettajille viestiä.
Moodle on sähköinen oppimisympäristö, jota käytetään joillakin kursseilla ja jonka kautta opettaja
voi esim. jakaa lisämateriaalia.
Wilma löytyy osoitteesta https://ouka.inschool.fi ja Moodle moodle.elukio.fi.
4.9 Oppikirjat
Perusopetuksen alku- ja päättövaiheen, LUVAn ja lukiostartin opiskelijat voivat lainata koululta oppikirjat, ja he saavat myös muut opiskelussa tarvittavat välineet koululta.
Illan s2-kurssien opiskelijat hankkivat oppikirjat itse.
4.10 Ruokailu
Perusopetuksen alku- ja päättövaiheen, LUVAn ja lukiostartin opiskelijat saavat ruokailla koulun
ruokalassa maksutta.
4.11 Maksut
Koko perusopetuksen oppimäärää suorittaville sekä LUVAn ja lukiostartin opiskelijoille aikuislukion
opetus on maksutonta. Myös illan suomi toisena kielenä -opinnot ovat maksuttomia.
Aineopiskelu on maksullista perusasteella ja lukiossa. Aineopiskelijan ilmoittautumismaksu on 50 €
lukuvuodelta. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on perusteena laskutukselle, vaikka ilmoittautunut ei opiskelisi yhtään kurssia.
4.12 Opintotuki ja koulumatkatuki
Opintotukea voi saada opiskelija, jolla on jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleskelulupa ja joka opiskelee
aikuisten perusopetuksessa. Myös LUVAn opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen. Opintojen
tulee olla päätoimisia eli lukuvuodessa tulee suorittaa vähintään 22 kurssia. Opintotukea ei voi
saada sellainen opiskelija, joka saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
Aikuisten perusopetuksen ja LUVAn opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos täyttää seuraavat ehdot:
5

-

Koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.
Koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-liikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa).
Tekee vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

4.13 Peseytyminen ja rukoilu
Sekä Kastellin monitoimitalossa että Kotkantien kampuksella on hiljentymishuone, jossa voi rukoilla. Jalkojen peseminen vessassa on kiellettyä, koska lattiaa ei saa kastella.
4.14 Puhelimen käyttö
Puhelinta voi käyttää välitunnilla. Oppitunnin aikana tulee keskittyä opiskeluun. Puhelimen täytyy
olla äänettömällä. Muita ei saa häiritä, kun puhuu puhelimeen välitunnilla.
4.15 Autojen pysäköinti
Autojen pysäköintialue on Kastellin monitoimialueen peruskoulun puoleisella pysäköintialueella,
jossa lämmitystolpalliset pysäköintipaikat on varattu koulun henkilökunnalle. Lukion puoleinen pysäköintialue on kokonaisuudessaan varattu henkilökunnan käyttöön.
Kaukovainion kampusalueella auton voi pysäköidä rakennuksen takaosassa olevalle parkkialueelle.
4.16 Tapaturmavakuutus
Opiskelijoilla on tapaturmavakuutus (koulumatkat, koulun järjestämät tilaisuudet). Vahingon satuttua ota yhteys koulun kansliaan.
4.17 Kirjasto
Kastellin monitoimitalossa toimii kirjasto, joka on kaikkien opiskelijoiden käytettävissä
https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kastellin-kirjasto
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Perusopetus, LUVA, lukiostartti

5.1 Jaksojärjestys, oppitunnit ja loma-ajat
Aikuisten perusopetuksen, luvan ja lukiostartin opetus on päiväaikaan, joten näissä opetuksissa on
5 jaksoa. Yhdessä jaksossa opiskellaan yleensä 6 kurssia. Arviointiviikolla voi olla kokeita, vierailuja,
esitelmiä ja oppitunteja.
Jakso
1
2
3
4
5

Jakson alkamis- ja päättymispäivät
12.8.–2.10.2020
1.10.-27.11.2020
30.11.2020–8.2.2021
9.2.–9.4.2021
12.4.–2.6.2021

Arviointiviikko
23.9.–2.10.2020
19.11.–27.11.2020
29.1.–8.2.2021
26.3.–9.4.2021
21.5.–2.6.2021

Yksi opetuskerta (80 min) sisältää kaksi oppituntia (yksi oppitunti on 40 min), joiden välissä ei ole
taukoa. Poikkeuksen tekee opetuskerta 2, jossa oppituntien välissä on ruokatauko.
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Oppituntien ajat
Opetuskerta Oppitunti
1 (80 min)
1 ja 2
2 (40 min)
3
Ruokailu
2 (40 min)
4
3 (80 min)
5 ja 6
4 (80 min)
7 ja 8

Klo
9.30-10.50
11.00-11.40
11.40-12.20
12.20-13.00
13.10-14.30
14.40-16.00

Loma-ajat ja vapaapäivät
Syysloma 19.–23.10.2020
Joululoma 21.12.2020–5.1.2021
Loppiainen 6.1.2021
Vapaapäivät 7.–8.1.2021

Talviloma 8.–12.3.2021
Pääsiäisloma 1.–5.4.2021
Helatorstai 13.5.2021

Ohjaus

5.2

Ryhmänohjaus
Lukuvuoden aikana osallistutaan ryhmänohjaukseen, jossa käsitellään opiskeluun liittyviä käytännön asioita, esimerkiksi lukujärjestyksiä ja vierailuja. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään oman ryhmänohjaajan kanssa. Ryhmänohjausta on joka jaksossa tarpeen mukaan. Jokaisella
ryhmällä on oma ryhmänohjaaja ja ryhmätunnus.
5.2.1

Opinto-ohjaus
Lukuvuoden aikana osallistutaan opinto-ohjauksen kursseille, joilla käsitellään opiskeluun, jatkoopintoihin ja työelämään liittyviä asioita, esimerkiksi opiskelutaitoja ja ammatteja. Lisäksi opintoohjaajat antavat yksilöohjausta työhuoneissaan.
5.2.2

5.3 Opiskelutodistus
Todistus opiskelusta pyydetään ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta tai koulunkäynninohjaajalta.
5.4 Opiskelijakortti
Opiskelijakortin saa koulunkäynninohjaajalta. Opiskelijakorttia varten tarvitaan kuva kasvoista.
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Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa perusopetuksen alkuvaiheen tai sen osia ja perusopetuksen päättövaiheen. Opiskelun voi aloittaa alkuvaiheen tai päättövaiheen opinnoista lähtötasotestin perusteella. Aikuisten perusasteella voivat opiskella Suomen kansalaiset, oleskeluluvan saaneet
ja turvapaikanhakijat. Opiskelemaan voi hakeutua sinä vuonna, kun täyttää 17 vuotta.
Aikuisten perusopetukseen (alku- ja päättövaiheet) on jatkuva haku. Hakulomake on aikuislukion
kotisivulla https://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/etusivu. Hakijat kutsutaan testiin, jos koululla on vapaita opiskelupaikkoja.
6.1 Alkuvaihe
Lukutaitovaiheessa opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan suomen kielellä. Lisäksi opiskellaan matematiikan alkeita, yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta sekä ympäristö- ja luonnontietoa.
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Opintoihin kuuluu myös opinto-ohjausta ja työelämään tutustumista. Lukutaitovaiheen ryhmätunnus on LUKU-alkuinen.
Lukutaitovaiheen jälkeen opiskellaan suomen kieltä, englantia, matematiikkaa, terveystietoa, yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta, ympäristö- ja luonnontietoa ja liikuntaa ja/tai kuvataidetta. Lukutaitovaiheen jälkeen alkuvaiheen ryhmien ryhmätunnukset ovat APA-alkuisia.
6.2 Päättövaihe
Riittävästi suomen kieltä osaava voi aloittaa opinnot suoraan päättövaiheen opinnoista. Pakolliset
kurssit päättövaiheessa ovat alla olevassa taulukossa.
Oppiaine
Äidinkieli ja kirjallisuus*
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus*
Ruotsi*
Englanti*
Matematiikka
Uskonto/elämänkatsomustieto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantieto
Terveystieto
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot
Valinnaiset opinnot**
YHTEENSÄ

Pakolliset kurssit
6-11
1-6
8
8
1
1
2
1
1
1
1
1
2
vähintään 7
46

*Kielten kursseja pitää tulla yhteensä 20.
**Valinnaiset kurssit voivat olla esimerkiksi suomen kieltä, nollakursseja, liikuntaa ja/tai kuvataidetta.
Perusasteen päättötodistuksen saamiseksi täytyy opiskella yhteensä 46 päättövaiheen kurssia.
Päättötodistuksella voi hakea opiskelemaan ammattiopistoon tai lukioon kevään yhteishaussa.
Jos opiskelijalla on aikaisempia peruskouluopintoja, tulee niistä toimittaa todistus opinto-ohjaajalle tai rehtorille.
Päättövaiheen ryhmien ryhmätunnukset ovat APP-alkuisia.
6.3 Opiskeluhuolto
Jos tarvitsee terveydenhoitajan, psykologin tai kuraattorin apua psyykkisiin tai sosiaalisiin haasteisiin, ajan voi varata ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Halutessaan opiskelija voi aikavarauksen tehdä itse.
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6.4 Ohjaajat
Ohjaajat auttavat opiskelijoita oppitunneilla ja vapaa-ajalla sekä lähtevät tarvittaessa päivällä opiskelijan mukaan hoitamaan asioita. Ohjaajat järjestävät myös kesän ajalle toimintaa. Tietoa opiskelijoille välitetään mm. Facebook- ja WhatsApp-ryhmissä.
6.5 Koulunkäynninohjaajat, läksypajat ja kerhot
Koulunkäynninohjaajat pitävät läksypajoja, kerhoja ja aputunteja. Läksypajoissa saa myös apua läksyjen tekemiseen.
Kerhoissa voi harrastaa liikuntaa ja harjoitella esimerkiksi tietokoneen käyttöä.
Koulunkäynninohjaajan kanssa voi sopia ajan esimerkiksi lomakkeiden täyttämiseen ja kesätyön
etsimiseen.
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Lukiokoulutukseen valmistava koulutus LUVA

Lukioon valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu vieraskielisille ja maahanmuuttajille, joilla on
tavoitteena lukio-opinnot.
7.1 Koulutukseen hakeminen
Koulutukseen voivat hakea nuoret ja aikuiset, joilla on
• peruskoulun päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot
• suomi toisena kielenä -opintoja ja riittävä suomen kielen taito
• oleskelulupa
LUVAlle haetaan Opintopolussa hakuaikana https://opintopolku.fi/wp/lukio-2/lukiokoulutukseenvalmistava-koulutus-luva/. Kielitaitoa kartoitetaan todistusten lisäksi haastattelussa sekä tarvittaessa kielikokeella.
Varsinaisen hakuajan jälkeen vapaita koulutuspaikkoja voi tiedustella opinto-ohjaajalta.
7.2 Opinnot
Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan vähintään 25 kurssia. Lukioon valmistavien
kurssien lisäksi koulutuksessa voi korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella lukiokursseja.
Oppiaine
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Muut kielet
Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
Opinto-ohjaus
Valinnaiset opinnot
yhteensä

Pakollisten kurssien määrä
10
3
2
2
2
6
25

Opiskelu on opiskelijalle maksutonta ja oikeuttaa opintotukeen ja koulumatkatukeen. Opiskeluun
sisältyvät lounas ja opiskelumateriaalit.
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Lukiostartti

Lukiostartti on tarkoitettu ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneille suomenkielisille ja vieraskielisille nuorille ja aikuisille, joilla on tavoitteena lukio-opinnot.
8.1 Koulutukseen hakeminen
Koulutukseen voi hakea hakuaikana täyttämällä aikuislukion kotisivulla olevan lomakkeen
https://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/lukiostartti. Hakijat kutsutaan hakuajan jälkeen haastatteluun.
Varsinaisen hakuajan jälkeen vapaita koulutuspaikkoja voi tiedustella opinto-ohjaajalta.
8.2 Opinnot
Lukiostartti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat valmentautua lukio-opintoihin. Koulutus kestää
yhden lukuvuoden.
Koulutuksen aikana on mahdollista kerrata perusopetuksen opintoja, parantaa perusopetuksen
päättötodistuksen arvosanoja sekä opiskella lukioon valmistavia kursseja ja lukiokursseja.
Opiskelu on opiskelijalle maksutonta, ja opiskeluun sisältyvät lounas ja opiskelumateriaalit. Opiskelu ei oikeuta opintotukeen eikä koulumatkatukeen, ja opintoihin ei edellytetä oleskelulupaa.
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Illan perusopetuksen suomi toisena kielenä s2

9.1 Jaksojärjestys ja loma-ajat
Iltaopetuksessa on kuusi jaksoa.
Jakso
1
2
3
4
5
6

Jakson alkamis- ja päättymispäivät
12.8.–22.9.2020
23.9.-10.11.2020
11.11.2020–12.1.2021
13.1.–23.2.2021
24.2.–19.4.2021
20.4.–1.6.2021

Loma-ajat ja vapaapäivät
Syysloma 19.–23.10.2020
Joululoma 21.12.2020–5.1.2021
Loppiainen 6.1.2021
Vapaapäivät 7.–8.1.2021

Arviointiviikko
14.9.–17.9.2020
2.11.–5.11.2020
14.12.–17.12.2020
15.2.–18.2.2021
8.4.–14.4.2021
24.5.–27.5.2021

Talviloma 8.–12.3.2021
Pääsiäisloma 31.3.–5.4.2021
Helatorstai 13.5.2021

9.2 Kurssit, oppikirjat ja oppitunnit
Alkeiskurssit As21–As23
- sopivat opiskelijoille, jotka eivät ole opiskelleet suomea aiemmin mutta osaavat lukea ja kirjoittaa
- oppikirja: Suomen mestari 1 (Finn Lectura, ISBN 978-951-792-436-8)
Alkeisjatkokurssit s2k1–s2k3
lähtötaso Eurooppalaisen viitekehyksen A1.3
- sopivat opiskelijoille, jotka osaavat alkeet
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- oppikirja: Suomen mestari 2 (Finn Lectura, ISBN 978-951-792-482-5)
Jatkokurssit s2k4–s2k6
lähtötaso Eurooppalaisen viitekehyksen A2.1
- sopivat opiskelijoille, jotka osaavat perusasiat
- oppikirja: Suomen mestari 3 (Finn Lectura, ISBN 978-951-792-568-6)
YKI-kurssit s2k10
lähtötaso Eurooppalaisen viitekehyksen A2.2/B1
- valmentavat yleistä suomen kielen kielitutkintoa varten, mutta sopivat myös opiskelijoille, jotka
haluavat vahvistaa suullista ja kirjallista peruskielitaitoaan
Kurssien aikataulutus ja luokat ovat alla olevassa taulukossa.
klo

ma ja ke
klo 17.00–18.40
ma ja ke
klo 19.00–20.40

Jakso 1
12.8.-22.9.

Jakso 2
23.9.-10.11.

Jakso 3
11.11.-12.1.

Jakso 4
13.1.-23.2.

Jakso 5
24.2.-19.4.

Jakso 6
20.4.-1.6.

As21
42075-42076

As22
42075-42076
s2k5
42077
s2k10
42077

As23
42075-42076
s2k6
42077

s2k1
42075-42076

s2k2
42075-42076

s2k3
42075-42076

s2k4
42075-42076

s2k10
42077

9.3 Yleinen kielitutkinto YKI
Oulun aikuislukiossa on mahdollista osallistua valtakunnallisiin yleisen kielitutkinnon suomen kielen ja ruotsin kielen keskitason kokeisiin. Kokeita järjestetään syksyisin ja keväisin. Edellisessä kappaleessa kerrotaan YKI-kursseista.
Lisätietoa löytyy Opetushallituksen sivulta
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/yleiset-kielitutkinnot-yki,
aikuislukion kotisivulta
https://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/yleinen-kielitutkinto
ja YKI-vastaavalta.

10 Perusopetuksen päättötodistuksen arvosanojen korottaminen ja keskeytyneiden
opintojen jatkaminen
Aikuislukiossa voi korottaa peruskoulun päättötodistuksen oppiaineiden arvosanoja. Jos peruskoulu on jäänyt kesken, voi aikuislukiossa suorittaa puuttuvat kurssit. Korotuskurssit ja puuttuvat
kurssit opiskelija opiskelee itsenäisesti.
Korotuskurssien suorittamiseen ja keskeytyneiden opintojen jatkamiseen ohjausta antaa opintoohjaaja Marja Elina Jaronen.
Päättötodistuksen arvosanojen korottamiseksi suoritettavat kurssit ja vastuuopettajat ovat alla
olevassa taulukossa. Uusi päättöarvosana määräytyy korotuskurssien arvosanojen keskiarvona.
Taulukon vastuuopettajat toimivat myös peruskoulun keskeytyneiden opintojen vastuuopettajina
taulukon mukaisissa oppiaineissa.
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Oppiaine
Äidinkieli ja kirjallisuus

Vastuuopettaja
Inka Ukonmaanaho

Suomi toisena kielenä

Jaana Seppä

Englanti
Ruotsi
Matematiikka
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantieto
Historia

Tuomo Koivisto
Anne Kela
Piia Junes
Niko Piirainen
Niko Piirainen
Tiina Sauvola
Tiina Sauvola
Hannes Hilke

Yhteiskuntaoppi

Hannes Hilke

Uskonto

Päivikki Halla-aho

Elämänkatsomustieto
Terveystieto

Titta Marttila
Samuel Iinatti

Korotuskurssi
painopiste kursseissa äi3 ja
äi4, mutta harjoituksia on
koko aikuisten perusopetuksen äidinkielen oppimäärästä
painopiste kursseissa s26 ja
s27, mutta harjoituksia on
koko aikuisten perusopetuksen s2-oppimäärästä
ena6, ena7 ja ena8
rub4, rub5 ja rub6
ma4, ma5 ja ma6
fy1
ke1
bi1
ge1
hi1
oppikirja Memo 8 Historia, valitut osat: tehtävät ja koe
yh1
oppikirja Forum 9 Yhteiskuntaoppi, valitut osat: tehtävät
ja koe
u1
oppikirjasta Lipas, Uskontojen
maailmat, Sanoma Pro
et1
te1

Opettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@eduouka.fi.
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Seuraa meitä myös somessa

Oulun aikuislukio

oulunaikuislukio
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