
Ohjeet itsenäisen opiskeluluvan saaneille / Lohjan Yhteislyseon lukio 

Yleistä: 

• Ole paikalla kurssin aloitustunnilla tai yhteydessä kurssin opettajaan viimeistään saman 
päivän aikana saadaksesi ohjeet itsenäisestä kurssin suorittamisesta 
 

• Seuraa kurssin etenemistä Wilman kautta (tunnin aihe / kotitehtävät) ja etene kurssin 
aikataulun mukaan. Kaikki tehtävät tulee olla tehtyinä määräpäiviin mennessä ja ennen 
kurssikoetta. Tehtäviä on hyvä tehdä tasaisesti kurssin edetessä 
 

• Opiskelija on velvoitettu täyttämään opiskelupäiväkirjaa silloin kun ei ole tunnilla. 
Opiskelupäiväkirjan pohja löytyy Pedanetista.  
 

• Ota tarvittaessa yhteyttä kurssisi opettajaan Wilman kautta koskien kysymyksiäsi kurssista  
 

• Joillakin kursseilla on käytössä myös etäyhteys opiskelijoiden ja oppitunnin välillä (Google 
Meet/ Skype), kysy tästä kurssin alussa opettajalta 
 

• Opiskelijoille on tarjolla tukiopetusta eli ns. klinikkaopetusta 5. jaksossa Linnaisten 
koulussa maanantai-iltapäivisin klo 14.45-16.00 (16.4., 23.4., 7.5., 14.5., 21.5.) 
Opiskelija on velvollinen osallistumaan vähintään 2 kertaa klinikkaopetukseen kunkin 
kurssin aikana 
 

• Jos et pysty tekemään koetta koululla, ole ajoissa yhteydessä kurssin opettajaan 
 

• Itsenäisen opiskeluluvan saaneiden opiskelua tukevat opettajien lisäksi erityisopettaja, 
opinto-ohjaajat, kuraattori, terveydenhoitaja ja koulupsykologi 
 

• Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua etäopetuskursseille (Isoverstas), ota tähän 
liittyen yhteyttä suoraan opinto-ohjaajaan 
 

• Itsenäinen opiskelulupa ei koske liikuntakursseja eikä Anttilan koulun tiloissa pidettäviä 
tunteja 
 

• Tunneille kannattaa aina osallistua niin usein kuin oma vointi sallii, vaikka olisikin saanut 
luvan itsenäiseen opiskeluun 

 

Oppiainekohtaiset ohjeet: 

Biologia ja maantiede 

• Mahdollinen materiaalien jako Pedanetin kautta tai opettajalta saatujen ohjeiden mukaan 
eteneminen, karttakokeiden oikeat vastaukset löytyvät Pedanetista 

• Tehtäviä palautettava vähintään 2 viikon välein, palautustapa sovitaan opettajan 
kanssa, muistiinpanojen tai tiivistelmien tekeminen ja jako opettajalle GoogleDriven kautta 

• Harrastuneisuutta/aktiivisuutta voi osoittaa tekemällä kirjan tehtäviä tai erillisen tutkielman 
kurssin aiheesta 

• Biologiassa on OpetusTV:n/ https://opetus.tv/#  opetustuokioita seuraavista aiheista; Elämä 
ja evoluutio, solubiologia ja perinnöllisyys, Ihmisen biologia ja bioteknologia eli biologian 
sovellukset 



Fysiikka ja kemia 

• Teoriaopetusta löytyy OpetusTV:n sivuilta (vanha ops) 
• Digikirjojen kautta pääset tehtävien ratkaisuihin, kemian Mooli-kirjasarjan takana on 

sanallisten tehtävien ratkaisut ja fysiikan ratkaisut löytyvät SanomaPron sivuilta 
• Klinikkaopetuksen yhteydessä myös kotilaskupiiri  
• Sähköinen vihko: Jaa opettajallesi oikeus katsella sähköisen vihkosi edistymistä. 

”Sähköinen vihko” on esim. Google Docs-tiedosto, johon leikkaat ja liimaat MarvinSketch-
kuvia, math-editorilla kirjoitettuja laskuja jne. (opettajan sähköposti esim.: 
etunimi.sukunimi@edu.lohja.fi) 

Historia ja Yhteiskuntaoppi   

• Kurssiin liittyvä materiaali löytyy Pedanetista / Moodlesta tai opettajan ohjeiden mukaan 
• Tee tehtävät omatilaan opettajan ohjeiden mukaan 

Katsomusaineet (PS, UE, FI, ET) 

• Kurssiin liittyvä materiaali Pedanetissa tai opettajalta ohjeiden mukaan 
• Tehtävien palautusaikataulu ja palautustapa sovitaan opettajan kanssa. Tehtäviä voidaan 

vaatia palautettavaksi myös osissa. Palautustapana voi olla esim. palautuskansio, Google 
Drive tai oman kurssisivun tekeminen ja jakaminen Pedanetissa. 

Kielet:  

• Pedanetissä on kurssiin liittyviä lisätehtäviä ja –materiaalia, äänitteet sekä kurssitehtävien 
ratkaisut, opettajalta saat erillisen ’avaimen’ kurssin sivustolle 

Kuvaamataito 

• Kurssien itsenäinen suorittaminen räätälöidään kunkin opiskelijan tilanteen mukaan ja siksi 
olisi toivottavaa, että opiskelija tulisi keskustelemaan asiasta kasvotusten opettajan kanssa 
heti kurssin alussa 

• KU1 ja KU2 kurssien itsenäinen suorittaminen edellyttää opiskelijalta mittavaa panostusta 
ja mm. materiaalihankintoja 

• Koulukohtaisia soveltavia kursseja ei pääsääntöisesti voi suorittaa itsenäisesti 

Matematiikka 

• Kurssin teoriaopetus netissä: www.matikkamatskut.com  
          Videoiden ja harjoituskokeiden kautta pääset opiskelemaan kurssin teoriaa    
          kirjan kappale kerrallaan. 

• Tehtävien oikeat ratkaisut SanomaPron sivuilta. Ratkaisumallien löytämiseksi sinun 
tulee rekisteröityä SanomaPron käyttäjäksi, valita Lohjan Yhteislyseon lukio 
opiskelupaikaksi ja liittyä oikeaa työtilaan (Pitkän matikan työtila-avain on AUCU ja lyhyen 
matikan työtila-avain on 2T96.) 

• Lisämateriaalia kurssiin / mahdolliset muistiinpanot: Koulun kotisivuilta Pedanetista 
löytyy materiaalia kurssisi kohdalta (Oppiaineet – matematiikka jne.), jos opettajasi on 
sellaista sinne lisännyt. 

• Klinikkaopetuksen yhteydessä myös kotilaskupiiri  
• Sähköinen vihko: Jaa opettajallesi oikeus katsella sähköisen vihkosi edistymistä. 

”Sähköinen vihko” on esim. Google Docs-tiedosto, johon leikkaat ja liimaat Geogebra- tai 
Casion ClassPad-kuvia, math-editorilla kirjoitettuja laskuja jne. (opettajan sähköposti esim.: 
etunimi.sukunimi@edu.lohja.fi) 



Musiikki 

• itsenäisen opiskelun toteutustavat sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa erikseen 
valmiuksista ja mahdollisuuksista riippuen 

• MU1 ja MU2 kursseilla käytetään tablettikoulun oppimateriaalia sekä kuunnellaan ja 
musisoidaan itse mahdollisuuksien mukaan 

• koulukohtaisia soveltavia kursseja ei pääsääntöisesti voi suorittaa itsenäisesti 

Terveystieto 

• Kurssin tehtäviin liittyvät ohjeet saat opettajalta tai Pedanetista 
• Tukea opiskeluun saa klinikkaopetuksena 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

• Etene samassa tahdissa kurssin kanssa tai suorita tehtäviä oppikirjan mukaan edeten. Tee 
tällöin jokaisesta luvusta Särmä-tehtävä ja 2 – 3 muuta tehtävää. 

• Jaa tehdyt tehtävät opettajalle säännöllisesti 
• Arvioitavat ja suulliset työt on pääsääntöisesti tehtävä koululla. Muussa tapauksessa 

opettajaan on oltava yhteydessä etukäteen 

. 

 

 

 


