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AIKUISLUKIOSSA VOIT VALITA: 

AIKUISLUKIOSSA OPISKELUASI TUKEE:

lukio-opinnot

etälukio-opinnot

yo-tutkinto ammattitutkinnon pohjalta

kesken jääneiden opintojen täydentäminen
pääsykokeisiin tähtäävä aineopiskelu

suomen kielen opiskelu
peruskouluopinnot

joustavuus

tavoitteellisuus

kannustavuus

hyvä yhteishenki

eri-ikäiset opiskelijatoverit

opettajien vankka ammattitaito



vastapainoa työlle..

..rentouttavaa

Tarvitsetko ruotsia työssäsi? 

Onko englannin taitosi päässyt 

ruostumaan? 

Kiinnostaako saksalainen kulttuuri? 

Haluatko oppia venäjää?

Aloita kielten 

opiskelu Kotkan 

aikuislukiossa 
Aineopiskelijana voit opiskella yhden tai 

useamman kielen kerrallaan samalla 

 lukukausimaksulla. 

Tarjolla olevista kursseista, kurssien 

sisällöistä ja oppikirjoista saat lisää tietoa 

kotisivuiltamme.

Etälukiosta joustoa opiske luun
Lukiotutkinnon voi opiskel-la etäopintoina. Etäopiskelija käy harvakseltaan koululla. Suurin osa opiskelusta tapahtuu kotona tukiaineistojen 

avulla, yleensä myös internetiä hyödyntäen. 
Etäopiskelu on joustavaa, tosin suunnitelmal-
lisuutta vaativaa. Myös yksittäisten kurssien 
etäopiskelu on mahdollista.

1. Miksi opiskelet aikuislukiossa?
2. Millaiselta opiskelu on tuntunut?

Mikko Junnola
Opiskelu päivälukiossa tökki ja aloin etsiä muuta vaihtoehtoa. Kotkan aikuis-
lukion löysin tuttavan suosittelemana. Lisätietoja sain helposti netistä sekä 
tiedustelemalla rehtorilta puhelimitse. Opiskelu on ollut mukavaa, motivaatio ja 
arvosanat nousseet. On myös hyvä kun opiskelun ohella voi työskennellä.

Ari Terkki
Lähdin opiskelemaan 
muutama vuosi sitten 
vaimon houkuttelemana. 
Ei ole kaduttanut. Uuden 
oppiminen on rentout-
tavaa vastapainoa työlle.

Haitao Yu
Minä opiskelen suomen kieltä aikuisluki-
ossa ja myös halusin oppia tuntemaan 
suomalaista koulua. Olen työssä ja mi-
nusta aikuislukio on ihan sopiva paikka. 
Opettajat ovat mukavia. Nyt minä ym-
märrän ja puhun paremmin suomea. Kun 
olen työssä, on helpompaa.

Jenny Willner
Hain kotkan aikuislukioon hetken
mielijohteesta. Itse asiassa en
edes tiennyt, että tällainen koulu
on olemassa myös aikuisillekin.
Päätin että katsotaan, jos mi-
nusta olisi lukiolaiseksi. Minulla
oli aikaisemmin tavoitteena, kun
vielä opiskelin ammattikoulussa,
opiskella ammattitutkinto ja yliop-
pilastutkinto samanaikaisesti,
mutta se vain jostakin syystä jäi.
Tavoitteena minulla on lähteä
vielä jatko-opiskelemaan ylio-
pistoon psykologiaa. Aika näyttää
sen, tuleeko minusta ikinä psyko-
logia.

Koulussa on ollut oikein mu-
kavaa. Opettajat ovat ammattitai-
toisia ja rentoja. Samaten kaikki
oppilaat ovat olleet todella muka-
via ja auttavaisia, vaikka ikäeroa
saattaa olla monta kymmentä
vuotta. 
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Henri 
Mynttinen
Tulin opiskele-

maan Kotkan 
a iku i s luk ioon , 
kos ka se alkoi 

myö hemmin kuin 
päivälukio. Pystyin 
tekemään kesä-

töi tä kuukauden pi-
dem pään. Opiskelu 
on ollut erittäin mu-

kavaa. Ilmapiiri kurs-
seilla on paljon ren-

nompi ja  vapaampi kuin 
päivälukiossa.

Anna Dementjeva
Minä tulin aikuislukioon, koska halusin 
parantaa suomen kielen taitoa. Halusin 
oppia, miten ilmaisen oikein omat ajatuk-
set, täydentää sanavarastoa ja parantaa 
kielioppia. Halusin myös tutustua Suomen 
kulttuurin ja tapoihin, koska on hyvä tietää, 
miten suomalaiset juhlivat, mitä ostavat, 
miten pukeutuvat, mitä antavat lahjaksi 
jne. Ja tietysti halusin seurustella ihmisten 
kanssa.

Opiskelu on ollut tosi kiinnostavaa ja 
monipuolista: oli paljon luovaa keskustelua, 
haaveilua, dialogeja ja esseitä. Kurssin lo-
pussa minä sain vain positiivista energiala-
tausta!!! Kaunis kiitos opettajalle!

Linda Nevalainen
Koska perheellemme tuli tilaisuus lähteä Brasiliaan, kävim-
me samalla läpi eri opiskelumahdollisuuksia. Siinä yhtey-
dessä kävi ilmi, että Kotkan aikuislukiolla oli tarjottavanaan 
mahdollisuus etäopiskeluun. Siirryin siis suoraan Kotkan 
Lyseon päivälukiosta aikuislukioon etäopiskelijaksi.

Etäopiskelu ei eroa muuten normaalista opiskelusta 
kuin, että nyt opiskelen kotona ja opettajat ovat tarvit-
taessa hyvin sähköpostin päässä. Etäopiskelu on sopinut 
minulle mainiosti!

Tuula Rautiainen
Syksyllä 2007 päätin, että on hyvä aika saattaa 50 vuotta vanhat ruotsin opit tämän päivän 
tasolle. Halusin opiskella tavoitteellisesti. Kielen ylioppilaskokeen kirjoittaminen sitten 
osoittaa, olenko saavuttanut tavoitteeni.  Aikuislukio on tähän mennessä osoittautunut 
oikeaksi opiskelupaikaksi.

Opiskelu on ollut mielenkiintoista ja monipuolista, esi-
merkiksi viime syksyn aikana suorittamani 
ruotsin kielen kirjoittamisen verkkokurssi oli 
erinomainen. Sen tehtävistä saatu opettajan 
palaute oli tärkeä ja kannustava. Lukuvuoden 
kokemuksen innoittamana aloitin viime syksynä 
myös saksan kertauksen. Oppiminen pienessä 
ryh mässä on ollut tehokasta.
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Mitä maksaa?

Tutkintotavoitteinen  opiskelu on  maksutonta.

Yksittäisten kurssien opiskelija eli aine-

opiskelija maksaa kurssimäärästä riippu-

matta 40 e lukukausimaksua (maksu myös 

työttömien opintoseteleillä). 

Oppikirjat jokainen opiskelija hankkii itse.
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Haetko opiskelemaan ammattikorkea-
kouluun tai yliopistoon?

Aikuislukiostalisäpotkua pääsykokeisiin!Voit kerrata tai täydentää lukio-opintojasi ja 

halutessasi osallistua yksittäisen aineen yliop-
pilaskirjoituksiin. Voit valita kurssitarjonnasta 

esimerkiksi sopivan paketin matematiikkaa, 

fysiikkaa, kemiaa tai biologiaa.
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ILMOITTAUDU NYT!

Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 
17.–19.8.2009 klo 15–19   
Lukuvuoden aikana on mahdollisuus aloittaa opiskelu jokaisen jakson alussa.
Soita ja sovitaan tapaaminen. Laaditaan yhdessä juuri sinulle sopiva opiskelusuunnitelma.

UUSIEN OPISKELIJOIDEN ALOITUSILTA TORSTAINA 27.8. klo 18.00

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 31.8.2009. Opetus
ajoittuu iltaisin aikavälille 16.30–20.30.

Kotkan aikuislukio  Lisätietoja: 
Kirkkokatu 15  koulusihteeri Tuula Nissinen 05 234 4517 
Kotka  rehtori Erja Hämäläinen puh. 05 234 4516, 040 482 4788
www.kotkanaikuislukio.fi 

Vasemmalta Minna Artimo (suomi, äidinkieli), Taina Portman (ruotsi, saksa), 
Anne Hiekkaranta (englanti) ja Jaana Kilpeläinen (suomi, venäjä)

Aikuislukion kieltenopettajat todistavat, että uuden oppiminen on hauskaa ja vielä hauskempaa mukavassa ilmapiirissä. Suurin oppimisen este tai mahdollistaja on 
jokaisen opiskelijan korvien välissä: "Asenne ratkaisee, jäätkö kotiin vai pakkaatko repun." Aikuislukio taipuu monenlaisiin elämäntilanteisiin. Opettajat viihtyvät 
työssään: "Aikuislukion huippua ovat eri-ikäiset ihmiset jakamassa tietojaan ja kokemuksiaan."

Kuva: Anne Rongas


