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Joustavasti
elämän 
rytmissä

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?

Jani Lappeteläinen
1. Aloitin 2005 päivälukion, mutta sil-
loin ei oikein ollut opiskelumotivaatiota. 
Kävin silloin lukiota, kun ei ollut muuta-
kaan tekemistä. Lopetin lukion kesken 
ja lähdin kokeilemaan työelämää. Nyt 

palasin hakemaan hattua, että pääsen jatko-opiskelemaan ja ehkä myös vähän 
sivistymään.

2. Iltalukiossa opiskelu tuntuu paljon paremmalta kuin päivälukiossa, jossa 
oltiin kiinni jopa turhissa yksityiskohdissa liikaa. Opiskelu on paljon rauhallisempaa, 
ja tuntuu, että keskitytään vain olennaiseen.  Opiskelu on myös paljon joustavampaa, 
ja niin on myös aikaa muihin projekteihin. Opiskelumotivaatio on myös kasvanut ilta-
lukioon tullessa.

Pekka Liikanen
1. Iän ja vaivojen vuoksi jouduin lo-
pettamaan aktiiviurheilu- ja urhei-
luseuratoiminnan. Löysin siihen 
suureen aukkoon espanjan kielen 

opiskelun, kun ajatuksena oli viettää talvet Espanjassa. Ensimmäisen lapsenlapsen 
syntymän jälkeen se ei enää tullut kysymykseenkään. Tulin Kotkan aikuislukioon ker-
taamaan ja oppimaan saksan kieltä, mutta ensimmäisellä “opintolobbauksen” kurssilla 
innostuin suorittamaan yo-tutkinnon, joka sujui ihan hyvin, vaikkakin minulle tyypillisten 
kommellusten kautta. 

2. Nyt opiskelen venäjää ja uskoakseni myös psykologian kurssit, joista kolmonen 
jäi kesken, koska etäopiskelu ei oikein istu minulle. Kaipaan opetuksessa opettajaa.  

Kotkan aikuislukiossa on merkille pantavaa se, kuinka paljon meitä opiskelijoita 
arvostetaan. Tämä tulee esille niin, että kaikkein pienimpiinkin ongelmiin saa heti avun 
ja opiskelun voi joustavasti porrastaa muun elämän rytmiin. Olen saanut paljon iloa 
opiskelusta aikuislukiossa. Rehtorille, Tuulalle ja kaikille opettajille, lämmin Kiitos!

Mari Penttilä
1. Tulin aikuislukioon kertaamaan 
kemiaa ja fysiikkaa lääketieteen 
pääsykokeita varten. Aikoinaan 
lukiossa en niistä opiskellut kuin 
peruskurssit. 

2. Opiskelusta on ollut pal-
jon apua. Hyvä opettaja ja oma 
motivaatio ovat vieneet osaa-
mistani hyvin eteenpäin. Tämä 
oli hyvä ratkaisu myös sen 
takia, että olen saanut rutii-
nia matemaattisten tehtä-
vien laskemiseen, mikä on 
tärkeää pääsykoetta varten.

Outi Pöllänen
1. Opiskelen aikuislukiossa, koska 
aloittaessani opinnot olin äitiyslo-
malla ja mieheni opiskeli päivisin. 
Koska en halunnut laittaa lapsiani 
hoitoon, valitsin iltalukion. Pidin 
aikuislukion opetuksesta ja ihmi-
sistä. Kun mieheni sitten valmistui 
ja minulla olisi ollut mahdollisuus 
siirtyä päivälukioon, en enää ha-
lunnut.

2. Opiskelu on ollut haas-
tavaa. Kotitehtäviä on ollut yllät-
tävän paljon, ja ne ovat vieneet 
aikaa. Opetus on kuitenkin koko 
ajan ollut erittäin kannustavaa, ja 
kun vaikeita paikkoja on tullut eteen, olen voinut luottaa opettajien apuun. 
Kaiken kaikkiaan olen saavuttanut itselleni asettamani tavoitteet ja olen 
tyytyväinen.

Tyytyväisenä 
tavoitteisiin

Apua 
pääsy-
kokeisiin

Keskit-
tyminen 
 olennaiseen
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Jelessi  Turunen
1. Opiskelen aikuisluki-
ossa, koska opiskelu 
riittävän joustavaa ja 
tun nelma on siellä 
oppimis ympäristöltään 
rauhallinen. Ja totta kai 
opiskelun pohjimmaisena 
motiivina on elämässä 
eteenpäin pääseminen ja 
uuden oppiminen!
2. Alussa koulunkäynti 
tuntui sujuvan suhteel-
lisen leppoisasti, mutta 
mitä edemmäs lukio ete-
ni, sitä enemmän alkoi 
kasaantua painetta ja 
stressiä. Loppusuoralla 
oli jo hiki pinnassa. 
Kokonaisuudessaan  
iltalukio vaatii enem-
män itsekuria, kos-
ka omalla ajalla 
työskentely on suu-
remmassa osassa 
kuin normaalissa 
päiväkoulussa.

Terje Vohumook
1. Tulin aikuislukioon, koska halusin parantaa suomen 
kielen taitoani. Rehtori tarjosi minulle mahdollisuutta 
suorittaa koko lukio, ja minä innostuin asiasta. 

2. Koulussa on ollut oikein mukavaa. On kyllä ollut 
myös raskaampia aikoja, mutta opettajat ovat tosi paljon 
auttaneet minua. Kiitos!

Tuula Pylkkänen
1. Päätös aikuislukioon lähtemisestä syntyi melko nopeasti viime kesänä. Nyt siihen oli 
aikaa. Jätin lukion aikanaan kesken, ennen kuin se edes kunnolla ehti alkaakaan (1 pv). 
Se on harmittanut aikuisiässä, ja toive lukion loppuun suorittamisesta on kytenyt jo kauan 
mielessä. Myös halu kokeilla, mihin rahkeet vielä tässä iässä riittävät, motivoi.

2. Olen viihtynyt erittäin hyvin. Ilmapiiri on leppoisa, 
opettajat mukavia, ja heitä on helppo 
lähestyä, jos tulee ongelmia 
opiskelussa tai muuta. Täällä 
olen tutustunut moniin uusiin 
ihmisiin, ja nuorten kanssa on 
helppo tulla toimeen. He ovat 
ottaneet tällaisen mummoikäi-
sen tosi hyvin joukkoonsa, niin 
että on tullut “ihan tyttömäinen 
olo”.

hyvin. Ilmapiiri on leppoisa, 
helppo 
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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.

Leppoisa 
ilmapiiri 
eri-
ikäisten 
seurassa

Koko 
lukio 
suomen kielellä

Hiki  
pinnassa 
loppuun

Etäopiskelua 
oppimisen 
vuoksi

uhteel-
mutta 
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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.

Minttu Makkonen
1. Yritin opiskelua päivälukion puolella vietet-
tyäni peruskoulun jälkeen yhden välivuoden 
kansanopistossa. Päivälukiossa opiskelu 
osoittautui kuitenkin mahdottomaksi minun 
kohdallani. Vaihtoehtoja hetken mietittyäni 

löysin etälukiomahdollisuuden ja ilmoittauduin aikuislukioon syksyllä 2008.
2. Tällainen opiskelumuoto sopii minulle kaikkein parhaiten. Opiskelu on ollut 

mielenkiintoista ja mukavaa vaikkakin hyvin vaativaa. Opiskelu on äärimmäisen itsenäistä, 
ja itse pitää patistaa itsensä koulutehtävien ääreen. Välillä se onnistuu paremmin, välillä 
huonommin. Olen kuitenkin huomannut, että itsenäisen opiskelun myötä opiskelu ei ole 
enää pakkopullaa, vaan sen tekee oppimisen, ei arvosanojen tai muun hyväksynnän, 
vuoksi. Kaikkein kaikkiaan olen viihtynyt aikuislukiossa ja kokenut ilmapiirin mukavaksi ja 
opetuksen tasokkaaksi ja kannustavaksi.
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ILMOITTAUDU NYT!

Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 
16.–19.8.2010 klo 14–18   
Lukuvuoden aikana on mahdollisuus aloittaa opiskelu jokaisen jakson alussa.
Soita ja sovitaan tapaaminen. Laaditaan yhdessä juuri sinulle sopiva opiskelusuunnitelma.

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 30.8.2010 klo 16.30.

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 

Syy siihen, että hain aikuislukioon oli, että valmistuttuani suntioksi keväällä 
2007 halusin jatkaa opiskelua, mutta en onnistunut saamaan jatko-opiske-
lupaikkaa, koska pohjakoulutukseni ei ollut riittävä. Ainoaksi vaihtoehdoksi 
jäi lukion oppimäärän suorittaminen.

Mielestäni mahdollisuus opiskella etälukiossa on loistava mahdollisuus, 
koska siinä työn ja opiskelun voi yhdistää keskenään. Itselleni se olikin ainoa 
vaihtoehto, sillä työni on hyvin iltapainotteista. Etäopiskelussa opiskelijan on 
vain motivoitava itse itseään tarttumaan kirjoihin päivittäin ja opiskelemaan, 
mutta myös opettajilta saamalla tuella on ollut valtava merkitys. Ongelmien 
ilmaannuttua on heiltä myös saanut välitöntä apua vaikkapa sähköpostin 
välityksellä. Myös lähiopetuspäivät ovat osaltaan tukeneet opiskelua, kos-
ka silloin on ollut mahdollisuus paneutua joihinkin haasteellisempiin osa-
 alueisiin opettajan avustuksella, ja on saanut palautetta siitä, miten itsenäi-
nen opiskelu on sujunut.

Kaiken kaikkiaan nämä kolme vuotta ovat menneet kuin siivillä, ja 
ainakin itselläni on hiukan haikea mieli, kun opiskelurupeama nyt on taka-
napäin. Toivon kuitenkin, että saisin sen kaipaamani opiskelupaikan ja pää-
sisin opiskelemaan Helsingin yliopistoon teologiaa. Muutkin vaihtoehdot ovat 
mahdollisia, mutta aika näyttää, mikä ovi aukeaa, ja mistä se opiskelupaikka 
sitten loppujen lopuksi löytyy. Opiskelemista haluan kuitenkin vielä jatkaa, 
sillä opiskeluun jää koukkuun.

jatkaa 
opiskelua 
niin kauan 
kuin jaksaa

jäi 
koukkuun 
opiskeluun

Huomasin ilmoituksen aikuislukion opinnoista kotiin jaetussa esitteessä kesällä 
2001. Innostuin etenkin mahdollisuudesta suorittaa opintoja etälukiossa, jolloin 
koulussa ei tarvitse istua joka arki-ilta. Se innosti menemään ilmoittautumisti-
laisuuteen. Huomasin joukossa muitakin aikuisikäisiä ja rohkenin ilmoittautua 
mukaan. En silloin vielä haaveillut koko ylioppilastutkinnosta, vaan mahdollisuu-
desta suorittaa lukio vaikka kurssi kerrallaan. Ilmoittauduin ja aloitin syksyllä 
kurssit. Kun huomaa, että pärjää joukossa, se motivoi eteenpäin. Koska minulla 
oli jo ammatillinen tutkinto (merkonomi), se mahdollisti ylioppilaskirjoitusten 
suorittamisen ilman varsinaista lukiota, silloin ihan uudella tavalla. 

Opettajat rohkaisivat minua. Kun piti ilmoittautua kevään ylioppilastut-
kintoon, tein sen ja päätin yrittää läpi kerralla. En halunnut puhua kirjoituksista 
kenellekään, vaikka kovasti jännittikin. Pänttäsin kieliä, kävin läpi lukion kieli-
kursseja ja muitakin aineita mm. reaalia varten. Keväällä 2002 olin jännittynyt 
ja innostunut opiskelija. Otin työstäni vapaata vain ylioppilaskoepäiviä varten ja 
yritin malttaa pitää ”matalaa profi ilia”. Kaikki meni yllättävän hyvin, ja sain kelpo 
todistuksen. Yllätin itseni eniten ja hiukan kai perheenikin. 

Minulle aikuislukio sopi loistavasti, arvostan koulutusta ja siksi olen jaksa-
nut opiskella jo vuosia työni ohella. Nyt plakkarissa on kauppatieteiden maisterin 
paperit, ja kun kerran opintoputki on vielä päällä, niin jatkukoon niin kauan kuin 
jaksan. 

Etälukio on loistava mahdollisuus ainakin näin aikuiselle. Opettajat ja 
opiskelijat ovat motivoituneita ja ryhmät melko pieniä. Voi opiskella omaan 
tahtiin, käydä tunneilla kerran, pari viikossa ja käydä samalla työssä. Kaikilla 
ei ole mahdollisuutta ottaa opintovapaata, ja ainakin minun kurssillani oli myös 
muilta paikkakunnilta kuin Kotkasta käyviä opiskelijoita, joille etälukio oli ainoa 
mahdollisuus. 

Kuva: Jani Lappeteläinen

Vuoden 2002 
 ylioppilas 
Pia Hyttinen

Tämän kevään 
ylioppilas 
Nina Palm

Etäopiskelusta potkua jatko-opintoihin




