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Lukio läpi 
etä-
opiskellen

Tarvitsetko ruotsia työssäsi? 

Onko englannin taitosi päässyt 

ruostumaan? 

Kiinnostaako saksalainen kulttuuri? 

Haluatko oppia venäjää?

Aloita kielten opis-

kelu Kotkan aikuis-

lukiossa 
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 opiskella etäopintoina. Suurin osa opiskelusta 

tapahtuu kotona tukiaineistojen avulla, yleen-
sä myös internetiä hyödyntäen. Etäopiskelu 
vaatii suunnitelmallisuutta. Myös yksittäisten 
kurssien etäopiskelu on mahdollista.Lukuvuonna 2011-2012 etäopintoina voi suorittaa toisen luokan kursseja. Uusi etä-opiskelijaryhmä aloittaa syksyllä 2012.

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

Lilli Korjus
Aloitin Kotkan aikuislukiossa vuonna 
2007. Valitsin etälinjan, koska tarvit-
sin joustavan vaihtoehdon opiskelua 
varten pitkäaikaissairauden vuoksi. 
Näkökykyni oli tuolloin luokitelta-
vissa sokeaksi, ja näköä korjaavista 
leikkauksista toipuminen kesti pit-
kään. Tästä syystä normaali lähiopetukseen osallistuminen oli liian työlästä.

Etälinja on haasteellinen. Alussa uusi opiskelumuoto oli ongelmallinen, koska 
vastuu oppimisesta oli minulla itselläni. Alkuhankaluuksien jälkeen opiskelu kui-
tenkin muuttui rutiiniksi. Verkko-opinnot ovat oiva keino pysyä opiskelutahdissa. 
Monista kursseista on verkossa materiaalia, josta näkee, mitä lähitunneilla on tehty. 
Hyvä puoli on myös se, että opettajat ovat aina puhelinsoiton tai sähköpostin pääs-
sä, jos on kysyttävää. Kurssien alussa saa etäohjeet, joista näkee, mitä kurssin aika-
na pitää tehdä, ja suurimmaksi osaksi tehtävät palautetaan sähköisesti. Pari kertaa 
kuukaudessa on lähitapaaminen koululla ilta-aikaan, jolloin ongelmakohtia puidaan 
opettajien kanssa. Koulun tärkeät tiedot löytyvät koulun kotisivuilta, ja siellä on myös 
koulun kalenteri, josta näkee koepäivät ja muut tärkeät tapahtumat. 

Mielestäni etäopiskelu on ollut suhteellisen helppoa sen jälkeen, kun opiske-
lutapaan on päässyt sisään. Kaiken kaikkiaan etäopetus on Kotkan aikuislukiossa 
erinomaisesti toteutettu, sillä opiskeluohjeet ja -tavat ovat hyvin selkeitä. Suositte-
len lämpimästi etälinjaa kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita ympäröivästä maa-
ilmasta ja sen ilmiöistä, mutta ovat elämäntilanteessa, jossa opiskelu vaatii erityis-
järjestelyjä.

Eine-Kirsikka Kurki
Aloitin vuonna 2005 ammattilukion. Päivälukion puolella matema-
tiikka tuotti minulle vaikeuksia, joten kahden peräkkäisen nelosen 
jälkeen siirryin aikuislukion puolelle suorittamaan matematiikan 
kursseja. Valmistuttuani ammattiin viimeinen lukiovuosi jäi mi-
nulta kesken äitiyslomani takia. Haaveilin kuitenkin valmistuva-
ni myös ylioppilaaksi, ja myöhemmin päätin tulla aikuislukioon 
suorittamaan opinnot loppuun. Matematiikan opettaja oli tehnyt 
minuun aiemmin niin suuren vaikutuksen, että uskoin pystyväni suoriutumaan lukiosta kunnialla. Nyt matematiikan 
keskiarvoni on yli 9.

Olen nauttinut ajastani aikuislukiossa. Numeroni ponkaisivat nousuun tänne tultuani, ja nyt tuntuu haikealta 
jatkaa opintojani muualla. Opettajiin olen saanut aivan uudenlaisen yhteyden, ja heidän kanssaan on tullut juteltua 
paljon muustakin kuin vain koulunkäynnistä. Täältä olen saanut myös hyviä ystäviä, joiden kanssa tulemme varmasti 
olemaan yhteyksissä koulun jälkeen. Olen oppinut itsestäni, että milloinkaan ei ole liian myöhäistä opiskella ja me-
nestyä hyvin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Suosittelen lämpimästi kaikille aikuislukiota. Minä voisin tulla takaisin 
vaikka heti!

Pekka Hirvelä 
Viime syksynä eläkkeelle siir-
tymisen lähestyessä tuli mie-
tittyä, miten noita eläkepäiviä 
tulisi viettää täysipainoisesti 
ja mielekkäästi. Koska olen 
kolmen Saksassa asuvan sak-
salaislapsen vaari ja ulkomaan 
matkamme suuntautuvat lähes 
poikkeuksetta Saksaan, niin 
sukututkimuksen ja lauluhar-
rastuksen lisäksi oli minulle 
helppoa löytää harrastuksista 
saksan kielen mentävä aukko.

Kotkan aikuislukio tuli 
tutuksi jo yhdeksänkymmentä-
luvun alkupuolelta, jolloin pahan laman aikana tuli tuo ikävä aika hyödynnet-
tyä opiskelemalla äidinkieltä ja saksaa, joten aikuislukioon oli minun helppo
löytää. Voin ilokseni todeta, että silloisesta äidinkielen opiskelustani on minulle
ollut erittäin suurta hyötyä ja tuon kouluajan muistan erittäin mieluisana.

Vielä työssä ollessani tämän yhdenkin aineen opiskelu oli minulla hiukan
takkuista, mutta työvelvoitteiden jäätyä taka-alalle tilanne on kohdallani pa-
rantunut olennaisesti. Opetussuunnitelma olettaa mielestäni kyllä hiukan liikaa
oppilaan aikaisempaa osaamista, ainakin tällaisen jo eläkkeellä olevalta, jolla
ei ole nuoruudessa kieliopintoja takana. Nuorempia ei tämä asia tunnu vaivaa-
van. Omalla kohdallani hankalinta ei ole asioiden ymmärtäminen vaan niiden
muistaminen. Onneksi opettajamme jaksaa olla pitkämielinen. Itsekkyys ei
yleensä ole hyve, mutta omasta opiskelustani ajattelen hyvin itsekkäästi, että
siitä on minulle hyötyä.

Elän laatuaikaa.

Elän 
 laatuaikaa

Numerot nousuun

Kuva: Jani Lappeteläinen
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Kuva: Jani Lappeteläinen



Paavo Kuusela: 
Tutustuin Kotkan aikuislukioon nettisivujen kautta, kun 
yritin etsiä jonkin sorttista iltakoulua kemian ja fysiikan 
kertaamiseen. Suomen koulutusjärjestelmä on siitä 
ankara, että se, miten suoritat lukion, vaikuttaa pait-
si abivuoden jälkeiseen opiskelupaikan hakuun, myös 
kaikkiin sen jälkeen mahdollisesti tuleviin hakuihin. 
Näin ollen esimerkiksi alanvaihtoa tai jatko-opiskeluja 
pohtiva joutuu törmäämään uudelleen nuoremman 
itsensä silloisissa mietteissä suorittamiin ylioppilasto-
distuksen arvosanoihin, sillä kaikilla aloilla ei saa 
lisäpisteitä työkokemuksesta tai korkeakoulutut-
kinnosta.

Minulle kävi juuri näin. Luin aikanaan vain 
yhden kurssin fysiikkaa ja kemiaa ollessani 
kiinnostunut aloista, joilla en uskonut näillä 
aineilla olevan merkitystä. Kun elämä näyt-
ti, etten tulisikaan opiskelemaan alun perin 
suunnittelemaani alaa, sain huomata, kuinka 
isoa osaa ylioppilastutkinto ja sen sisältö 
näyttelee yhteishaussa.

Kotkan aikuislukio tarjosi mahdolli-
suuden kokeilla uudestaan, kuinka pär-
jäisin nuorempana vähälle huomiolle 
jättämissäni aineissa. Joustava aineen-
opiskelijajärjestelmä mahdollisti kemian 
ja fysiikan pitkän oppimäärän olennais-
ten kurssien suorittamisen yhdessä 
talvessa, mikä on pienellä itsekurilla 
ja aikataulujärjestelyillä suoritettavissa jopa 
töiden ohella.

Ryhmäkoot ovat enimmäkseen melko pieniä, minkä ansiosta opettajalla on enem-
män aikaa oppilasta kohti. Aivan niin kuin aikanaan lukiossa, myös aikuislukiossa paljon on 
itsestä kiinni. Onkin ollut erityisen hienoa huomata, että opiskelumotivaatio on nyt vanhem-
pana ollut parempi ja itsestä on pystynyt löytämään sitä määrätietoisuutta, mitä nuorempa-
na tulevaisuuden suunnitelmien ollessa vielä epäselviä ei ollut tarpeeksi.

Ossi Parkkila: 
Tulin aikuislukioon viimeistelemään päivä-
lukion opinnot, jotka jäivät kesken armei-
jan ja työn takia.

Aikuislukiossa ryhmähenki on yllät-
tänyt. Opiskelijat kannustavat toisiaan 
ja ovat OIKEASTI kiinnostuneita toisten 

koulumenestyksestä... positiivisella taval-
la! Päiväkoulua pienempien  ryhmäkokojen vuoksi opettajatkin 

kykenevät kohtaamaan opiskelijat yksilöinä paljon helpommin kuin päivälukioissa. 
Tästä syystä opettajat tuntuvat läheisimmiltä ja ns. oikeilta ihmisiltä. Opetuksen taso on ollut 
hyvää, ja oppilailla on yleensä paljon sananvaltaa kurssien suunnittelussa.

O

la! Päiväkoulua pie
kykenevät kohtaamaan opiskelijat yksi

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

Lukio loppuun

Suunnitelmat 
uusiksi - aine-
opiskelu apuun

Huima 
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Haetko opiskelemaan ammattikorkea-
kouluun tai yliopistoon?

Aikuislukiostalisäpotkua pääsy-kokeisiin!
Voit kerrata tai täydentää lukio-opintojasi ja 
halutessasi osallistua yksittäisen aineen yliop-
pilaskirjoituksiin. Voit valita kurssitarjonnasta 
esimerkiksi sopivan paketin matematiikkaa, 
fysiikkaa, kemiaa tai biologiaa.

Kaija Rissanen: 
Hyvissä ajoin ennen vanhuuseläkeiän täyttymistä huomasin, että minulle tulee 
jäämään kovin monta tuntia vapaata vuorokaudessa.  Työelämän päättyä oli 
siis aikaa tehdä jotakin, mutta mitä? Vaihtoehtoja tekemiseen oli, mutta kaik-
kein mieluisimmalta niistä tuntui uusien asioiden oppiminen, vanhojen asioi-
den syventäminen ja nykypäivän kouluelämän kokeminen edes jollakin tasolla. 
Pienen tytön haave päästä ylioppilaaksi oli olemassa. 

Kuulun siihen ikäluokkaan, jolle ei ollut itsestäänselvyys saada käydä 
koulua niin paljon kuin ehkä olisi halunnut tai kuin kiinnostus olisi riittänyt. 
Vielä yli 50 vuotta sitten laajemman koulutuksen mahdollisuus oli taloudel-
linen kysymys ja myös vallitseva luokkaerokysymys. Kansakoulun sai käydä 
ilmaiseksi, mutta silloisessa oppikoulussa oli lukukausimaksut ja myös kirjat 
maksoivat, eli kaikilla perheillä ei ollut varoja kouluttaa lastansa oppikoulussa, 
eikä kaikilla edes halujakaan. Sieltä ajalta jäi päähän pyörimään, että kyllä vielä 
joskus minullakin on mahdollisuus. Vuosien varrella katselin iltalukion ilmoi-
tuksia, mutta työelämä vei mennessään, ja siellä oli paljonkin mielenkiintoisia 
ja haasteellisia mahdollisuuksia, joten ei ollut aikaa lukio-opinnoille. 

Kun oli avautumassa mahdollisuus ajallisesti, niin päätin tehdä loikkauk-
sen opintojen pariin.  Ymmärsin kyllä, että loikkaus on aika huima: 1950-luvun 
kansakoulusta suoraan 2000-luvun lukioon. Palikoita puuttui runsaasti väliltä, 
vaikka työelämästä niitä oli jonkun verran jo liimautunut mukaan. Into oli kova 
lähteä etsimään niitä puuttuvia palikoita, ja opiskelu oli mitä parhain harrastus 
eläkeläiselle! Suosittelen muillekin iäkkäämmille ihmisille. Kyllä sitä vanhakin 
oppii vaikka sitten hitaammin. 

Muutama kuukausi ennen työelämän päättymistä aloitin iltalukion, joten 
sain vähän tuntumaa työn ohessa opiskelusta. Se onnistui jotenkuten sen lyhy-
en ajan, mutta pidemmän päälle minusta ei siihen rytmiin olisi ollut. 

Siitä hetkestä alkaen kun ensimmäisen kerran astuin koulun ovesta si-
sään ja rehtorille kertomaan halustani opiskella, sain asiantuntevaa opastus-
ta ensin opintojen suunnitteluun ja siihen, mistä aloittaa ja miten edetä, sekä 
myöhemmin ohjausta kaikessa opetukseen liittyvässä. Tunsin tulleeni kuin ym-
märtävään kotiin. Siinä kodissa minulle annettiin mahdollisuus oppia ja erehtyä 
ymmärtävien ja minua opastivat ammattinsa osaavat opettajat, jotka jaksoivat 
kestää myös jo vanhemman ihmisen hitautta. 

Vaikka yyt ja äksät, hypotenuusa, polynoomeista puhumattakaan eivät 
heti löytäneetkään päässäni oikeaan paikkaan tai auenneet siellä, missä piti, 
ja vaikka vieraskieliset sanat eivät kääntyneet suussa oikein, puhumattakaan, 
että niitä sanoja ei välillä muistanut millään, kun olisi pitänyt, niin koskaan 
missään tilanteessa ei tarvinnut tuntea suurta, tai edes pientä häpeää siitä, että 
ei osannut. Aina löytyi opettajasta ymmärtäjä ja opastaja, että kyllä se siitä, ja 
ohjausta sai niin paljon kuin itse halusi vastaan ottaa. 

Koulutunnit menivät joka kerta hyvin nopeasti, ikään kuin kes-
ken jääden. En muista koskaan katsoneeni kelloa kesken tunnin 
odottaen, että loppuisi jo. Mieluimmin se oli niin päin, että joko se 
tunti nyt taas meni, vaikka koulutunnin pituus on 70 minuuttia eli yli 
tunnin. 

Mitään ikärasismia en havainnut mistään suunnasta. Opiskelu-
kaverit olivat suurimmalta osaltaan huomattavasti nuorempia, mutta 
ryhmä- tai parityöskentelyt sujuivat mielestäni kaikilta osiltaan todella 
hyvin kaikkien kanssa. Nyt jatkossa on mukava seurata opiskeluka-
vereiden sijoittumista tulevaisuuteensa. Oma tulevaisuus on mennyt jo 
- vai onko sittenkään? Opiskeltavaa kyllä vielä jäi.

Kaiken kaikkiaan opiskelurupeama oli mielenkiintoinen ja haasteel-
linen, mutta antoisa. Aina se ei todellakaan ollut helppoa, keskeyttäminen-
kin oli monta kertaa ohuemman kuin hiuskarvan varassa. Erilaisia ongel-
mia matkan varrella oli, mutta niistä selvittiin, ja mukana jaksoin roikkua 
viimeiseen kokeeseen saakka. Nyt nautin saamistani tiedoista ja siitä, ettei 
tarvitse ainakaan kirjoitella esimerkiksi lehtien palstoille kysymyksiä, kuten 
“Kuuluuko Suomi johonkin mannerlaattaan”?  Kuuluu se. Aikuislukiossa opis-
kellen se selviää, ellei muuten tiedä.

Kuva: Jani Lappeteläinen

Kuva: Jani Lappeteläinen



ILMOITTAUDU NYT!
Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 17.–18.8.2011 klo 16–19.
Suomen kielen kursseille ilmoittautuminen   17.8.2011 klo 14.

Lukuvuosi alkaa maanantaina 29.8.2011 klo 17.00.

Kotkan aikuislukio  Lisätietoja: 
Kotkankatu 13  koulusihteeri Tuula Nissinen 05 234 4517 
Kotka  rehtori Erja Hämäläinen puh. 05 234 4516, 040 482 4788
www.kotkanaikuislukio.fi 

Lukuvuoden aikana on mahdollisuus aloittaa opiskelu jokaisen jakson alussa.
Soita ja sovitaan tapaaminen. Laaditaan yhdessä juuri sinulle sopiva opiskelusuunnitelma.

Juhani Tenhunen:
Tulin opettajaksi Kotkan aikuislukioon eli silloiselle lyseon iltalinjalle vuonna 1979. Minulle kävi kirjailija Veikko 
Huovisen sanoin: onni potki takapuoleen syylingit jalassa! Parempaa työpaikkaa en voisi kuvitella. Pieni opetta-
jajoukko on vuosien mittaan hitsautunut yhteen, ja työilmapiiri on erinomainen. Olen viihtynyt mainiosti; kiitos, 
kollegat!

Oppilaamme ovat olleet kerta kaikkiaan upeita: He ovat tulleet vapaa-aikanaan ja vapaaehtoisesti kou-
luumme opiskelemaan, ja se näkyy oppitunneilla. Kaikki haluavat oppia, joten mitään tuntihäiriköintiä ei ole, 
vaan oppilaat ponnistelevat opettajien kanssa kohti yhteistä päämäärää eli hyviä arvosanoja.

Opettajien ja oppilaiden välillä ei ole mitään arvohierarkioita, kaikki ovat työtovereita keskenään, suhteet 
ovat välittömiä, olemme sinuja toisillemme ja puhuttelemme toisiamme työtovereiden tapaan etunimillä. Yhteis-
hengestä ja ilmapiiristä todistaa sekin seikka, että en ole koskaan ajatellut: Voi, että täytyy taas lähteä kouluun. 
Päinvastoin, olen ajatellut: Mitähän mielenkiintoista tänään koulussa taas tapahtuu?

Kun nyt opettajanurani loppusuora häämöttää ja eläkevuodet kutsuvat, haluan kiittää kaikkia nykyisiä ja 
entisiä oppilaita ja opettaja yhteisistä mielenkiintoisista ja antoisista työvuosista. Hymyillään, kun tavataan!

Kuva: Ulla Hovi

Kotkan lyseon lukion 
peruskorjauksen vuoksi 
Kotkan aikuislukio toimii 
ensi lukuvuoden lyseon 
opetustiloiksi saneera-
tun entisen maakunta-
museon tiloissa osoit-
teessa Kotkankatu 13.

Uudet toimitilat 
lukuvuonna 
2011-2012

Opekin pääsi 
aikuislukioon!
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