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Aikuisuus alusta

Etäopiskelua ja perhe-elämää

Lukion kautta uusille urille
Seppo Hyttinen aloitti aikuislukiossa, kun hänen edessään oli uuden ammatin etsintä. Koska työ entisessä työ-

paikassa Karhulan pumpputehtaalla oli melko fyysistä, se ei voinut jatkua niskan välilevyleikkauksen jälkeen, jolloin 
reilu 14 vuoden ura tuli päätökseen. - Sähköasentajan pohjakoulutuksellani ei ole juurikaan mahdollista työllistyä 
fyysisesti kevyempiin töihin, joten kokonaan uuden ammatin opiskelu on nyt työn alla, Seppo kertoo. - Uutta jatko-
koulutusta pohtiessani ja työsaantimahdollisuuksia kartoittaessani havaitsin, että lukion suorittaminen laajentaa mah-
dollisuuksia huomattavasti. - Viime syksynä erilaisia kouluvaihtoehtoja netistä tutkaillessani päädyin kuin vahingossa 
Kotkan aikuislukion sivuille. Seuraavana päivänä marssin käymään paikan päällä.  

Ensimmäisen opiskeluvuoden saldo vaikuttaa hyvältä. - Puitteet aikuislukiossa on kunnossa, tapaamani opettajat 
ja oppilaat ovat pääsääntöisesti hyvin ystävällistä ja mukavaa porukkaa. Myös opiskelu on ollut Seposta hauskaa, 
vaikka alussa olikin hieman hankaluuksia opiskelurytmin löytämisessä. - Unettomia öitä ei asian suhteen kuitenkaan 
ole ollut. 

Seppo kävi 90-luvulla erilaisia kursseja, joista eräällä käytiin myös läpi oppimistekniikoita ja sitä, millainen op-
pija itse on ja millainen tapa opiskella voisi olla paras. - Siitä on ollut hyötyä, koska omat vahvuudet ja heikkoudet 
tuli kartoitettua, ja opiskelurytmin löydyttyä homma on asettunut mukavasti uomiinsa. Etukäteen Seppo arvioi, että 
kielten opiskelu saattaa olla tuskaisinta. - Olen adessiivi, ablatiivi, allatiivi - sukupolvea, enkä nykymuotoista kielioppia 
ole koskaan opiskellut. Ja vanhan opiskelusta on kymmeniä vuosia. Partisiipin preesens oli lukiota aloittaessa täysin 
tuntematon käsite niin ruotsiksi, englanniksi kuin suomeksikin. Mutta siksihän koulua käydään, että opitaan.

Seppo arvostaa opiskelukavereitaan, jotka käyvät iltalukiota oman työn ohella. - Vakituisen työn puuttuminen on pirullista, mutta opiskelun ajankäytön 
kannalta ilman muuta etu. Omalta kohdalta näyttää, että työt eivät aivan heti tule rajoittamaan lukion käyntiä. Seppo on monen muun aikuislukiolaisen tavoin 
miettinyt jatkavansa opiskelua ja harkitsi kevään yhteishaussa ammattiin tähtäävää koulutuspaikkaa. - Toivottavasti ensi syksynä saan käydä kahta koulua 
yhtä aikaa.

- Olin muuttanut Helsingistä Kotkaan ja jäänyt kotiäidiksi muutamaa kuukautta aikaisemmin, kun Kotkan aikuis-
lukion esite kolahti postiluukusta. Näin alkoi Hannele Honkasen opiskelu aikuislukiossa. Vuosien saatossa ajatus 
lukion suorittamisesta oli käynyt hänen mielessään, mutta hukkunut työelämän kiireisiin. 

Hannele valitsi etäopiskelun, koska hän halusi pitää perheen etusijalla ajankäytössään. - Etäopiskelijana pystyn 
hyvin pitkälle itse päättämään opiskeluaikataulustani ja tässä elämäntilanteessa se käytännössä tarkoittaakin sitä, että 
opiskelen lähinnä silloin, kun lapseni on nukkumassa, Hannele kertoo rutiineistaan - Lukiessani koeviikkoa varten tai 
saadakseni vaikkapa jonkun laajemman tehtäväkokonaisuuden tehtyä, nipistän itselleni enemmän opiskeluaikaa, jotta 
pystyn omaksumaan enemmän tietoa ja suorittamaan kurssit kunnialla. 

Vaikka opiskelu on sujunut hyvin, niin etäopiskelu on ollut haastavaa paitsi aikataulutuksen myös joidenkin han-
kalien aineiden itsenäisen opiskelun vuoksi. Hannele pitää siitä, että haasteisiin on tarjolla sekä apua, opastusta että 
mahdollisuus osallistua myös lähiopetukseen, vaikka ihan satunnaisestikin. Myös sosiaalisesti opiskelu on ollut antoi-
saa. - Vaikka käyn koululla verrattain harvoin, olen ehtinyt tavata mukavia kanssaopiskelijoita ja opettajia, mikä omalta 
osaltaan on tehnyt oloani kotoisammaksi suhteellisen uudessa asuinkaupungissani.

- Parhaimmillaan etäopiskelu on ollut minulle mielekästä omaa tekemistä ja upeaa vastapainoa perhe-elämälle. 
Eivätkä yhtään vähäisemmässä arvossa ole myöskään lisääntynyt sivistys sekä huomattavasti parantuvat jatko-opis-
kelumahdollisuudet. Kokonaisuudessaan olen kokenut tämän opiskelun palkitsevaksi, minkä vuoksi voin vilpittömästi suositella sitä muillekin.

Juha Leskinen aloitti lukion 1990-luvulla, mutta se jäi kesken “asenneongelman ja motivaation puutteen takia”. 
- Nyt keski-iän kynnyksellä ajattelin saattaa projektin päätökseen, Juha kertoo päätöksestään jatkaa lukio-opintoja. 
- Koska nykyaikana Suomessa ei arvosteta työkokemusta laisinkaan, ja uutta työtä etsiessä työhaastattelukin on 
kiven alla ilman mitään koulutusta, vaikka kokemusta olisi ympäri maailmaa vastuullisissakin 

tehtävissä, niin ajattelin siis aloittaa aikuisuuden kokonaan alusta, päät-
tämällä lukion ja jatkamalla opiskelua sen jälkeen saadakseni jalan 
oven väliin työmarkkinoilla.

Juha lähti hakemaan tietoa opiskelumahdollisuuksia kesällä, jol-
loin sitä oli hieman haastavaa saada. Oppilaitos kuitenkin löytyi hel-
posti samasta koulusta, jota hän kävi teininä. Kun käytännön asiat 
selvisivät, alkoi koulunkäynti olla työn ohella sujuvaa. - Ennen opis-
kelun aloittamista pelkäsin hieman sitä, mahtuuko yrittäjän arkeen 
tarpeeksi aikaa läksyille, mutta onneksi työpaikalla on tarpeeksi hil-
jaisia hetkiä etenkin sateisina päivinä.

Loppujen lopuksi Juhalta puuttui melko vähän kursseja, joten 
opiskelu ei tuntunut liian rankalta oman Pomp!-yrityksen pyörit-
tämisen lisäksi. - Tunneilla on ollut mukava käydä asiallisten opettajien ansiosta, ja ryhmäkootkin olleet 
sellaisia, että kanssakäyminen on ollut helppoa. Opettajat ovat olleet joustavia, ja opo avulias auttamaan 
jatko-opiskelujen suhteen. Kiitoksia siis henkilökunnalle tästä helposta projektista.

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 useam-

man kielen kerrallaan samalla  lukukausimaksulla. 

Tarjolla olevista kursseista, kurssien sisällöistä ja 

oppikirjoista saat lisää tietoa kotisivuiltamme.
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Odottamatonta oppimisen iloa 

Potkua pääsykokeisiin

Huvia ja hyötyä aineopiskelusta
Lyseon aulassa kuului kahdesti viikossa iloinen puheensorina, kun 

kouluun tulleet Arja, Irma, Julia, Liisa ja Sari kokoontuivat ennen eng-
lannin tunnin alkua. Arja ja Irma olivat opiskelleet aikuislukiossa jo aiem-
min, mutta Liisa oli valmis lähtemään kouluun vasta viime syksynä -Olin jo 
useampana vuonna tutkinut tarkasti koteihin jaettua koulun esitettä, mutta 
ilmeisesti aika ei ollut kypsä! Viime kesänä sitten rohkaistun esitteen il-
mestyttyä soittamaan koulun rehtorille ja sillä tiellä nyt ollaan! Myös Sari 
aloitti opinnot lehden välissä olleen ilmoituksen perusteella, kun taas Julia 
lähti kouluun miehensä kokemusten kannustamana.

Halu kerrata tai oppia englantia entistä paremmin on kaikkien tavoit-
teena. Liisa kertoo monesti harmitelleensa, ettei nuorempana tullut opetel-
tua englannin kieltä. Nykyisessä elämänvaiheessa  hänelle jää runsaasti 
vapaa-aikaa. - Pohdin aikani, miten käyttäisin vapaa-aikaani, ja päädyin 
tänne. Toivon mukaan tässä yhdistyy sekä huvi että hyöty! Julia on opis-
kellut ranskaa, mutta englantia vain vuoden viidennellä luokalla. Hänestä 

englantia on välttämätöntä osata. - Nykyaikana kielitaitoa vaaditaan jopa jokapäiväisissä kotiaskareissa!
Kaikki myös tuntuvat viihtyvän koulussa. Opettaja saa kehuja, mutta myös ryhmä on tärkeä. Arja kertoo, että usein nauretaan makeasti. Julian opiskelu 

on yllättänyt rentoudellaan. - Ei ole kiirettä eikä asioita tule liikaa kerralla, joten on mahdollista keskittyä pänttäämään sanoja määrätietoisesti ja sitten käyttää 
niitä. Ryhmässä on viihtyisä ilmapiiri ja se saa minut tulemaan oppitunneille ja ahkeroimaan sekä pimeinä talvi-iltoina että ihanina alkukevään aikoina. Myös 
Sari kertoo oppineensa paljon ja rohkaistuneensa puhumaan. Liisan mielestä opiskelu on alkujännityksestä päästyä ollut hulvattoman hauskaa. - Mukavan 
ryhmän tuella ja hyvän opettajan johdolla olen ehkä vähän oppinutkin... Voin suositella!

Teemu Ahoniemi valmistui Karhulan lukiosta vuonna 2001. Lukion jälkeen hän siirtyi työelämään, eivätkä jatko-
opinnot silloin kiinnostaneet. Kymmenen vuoden työuran jälkeen Teemu alkoi miettiä vaihtoehtojaan ja päätyi siihen, 
että hän ehtisi vielä hyvin opiskelemaan itselleni täysin uuden am-
matin. 

- Koska taskussa oli jo ylioppilastutkintotodistus, päätin pyrkiä 
ammattikorkeakouluun, mutta huomasin kuitenkin pian, että vanhat 
matematiikan ja fysiikan tiedot ja taidot olivat pahasti ruosteessa. 
Lukioajoiltaan Teemu muisti mahdollisuuden opiskella aikuisluki-
ossa, joten hän päätti aloittaa fysiikan ja matematiikan opiskelun, 
koska tiesi tarvitsevansa niitä sekä pääsykokeissa että jatko-opis-
kelussa. Molemmat aineet hän myös kirjoitti keväällä 2013.

Teemun mielestä aikuislukion opiskelutahti on päivälukioon 
verrattuna ollut hieman nopeampaa, mutta hyvän opetustason an-
siosta oppi on mennyt perille hyvin. - On ollut positiivista huomata 
osaavansa asioita, jotka nuorempana ei ollut niin hyvin hallussa. Eri ikäisten opiskelu-

kaverien myötä ilmapiiri on mielestäni paljon rennompi ja tätä kautta mielestäni vapaampi kuin päivälukiossa ollessani. 

Helena Rulja on Kotkan aikuislukion aineopiskelija, mikä tarkoittaa, että hän opiskelee vain yhtä ainetta. Helenan 
aine on venäjä, joka on kiehtonut häntä jo kauan. - Ihastuin jo alle kouluikäisenä venäjän kielen Ⱦ-kirjaimeen tv:n venä-
läisen elokuvan lopputeksteistä. Ihastus ei ollut kevyttä, vaan hän päätti jo silloin selvittää, mikä tuo kaunis ja kiehtova 
kirjain on. Siitä alkoi kielen oppiminen, ja selvitystyö on johtanut asiasta toiseen.  - Selvitettävää tulee koko ajan lisää, 
tällä hetkellä kieliopin duratiivisten ja iteratiivisten liikeverbien muodossa. 

Kouluaikoina ei pienessä maalaislukiossa ollut mahdollisuutta opiskella 
venäjää, joten Helena on opiskellut sitä erilaisilla kursseilla. Myös 
työn viedessä Venäjälle kiinnostus kieleen kasvoi entisestään. Ta-
vattuaan venäjän kurssilla pari Kotkan aikuislukion entistä opis-
kelijaa päätti Helenakin ilmoittautua lyhyen venäjän opiskelijaksi. 

Aikuislukiossa Helena on kokenut hänelle aiemmin tunte-
matonta opiskelun iloa, mikä saattaa joskus ”ilmetä opetuksen 
NHVNH\WW¦PLVHQ¦�MROODLQ�N¦VLWHOW¦Y¦¦�DVLDD�KHLNRVWL�VLYXDYDOOD�űDVK-
backillä elämästäni Venäjällä…” - Kaiken käytännön kokemuksenkin 
jälkeen vasta nyt aikuislukiossa olen pääsemässä jyvälle kieliopista. 
Systemaattisen opetuksen ansiosta en ole koskaan ollut näin innoissa-
ni venäjän opiskelusta. 

Etälukiosta joustoa opiske luunLukuvuonna 2013 – 2014 toteutetaan etäopintoina 
lukion 2. luokan pakolliset kurssit.Et opiskele yksin. Etäkurssi sisältää 2 lähitapaamista. Tule kysymään etäopiskelumahdollisuudesta!

Aikuislukiossa 

on valinnanvaraa

Aikuislukiossa voit opiskella lukio-opinnot kokonai-

suudessaan ja saada lukion päättötodistuksen sekä 

suorittaa ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinnon voi 

suorittaa myös ammattitutkinnon pohjalta. 

Yksittäisten aineiden suorittaminen onnistuu myös, 

jos tähtäimessäsi on esimerkiksi arvosanojen korot-

taminen, kesken jääneiden opintojen täydentäminen 

tai vaikka pääsykokeisiin valmistautuminen. 

Kotkan aikuislukiossa voi lisäksi täydentää perus-

koulun todistusta. 

Ku
va

 M
in

na
 A

rt
im

o
Ku

va
 M

in
na

 A
rt

im
o

Ku
va

 M
in

na
 A

rt
im

o



Nyt olemme ylioppilaita!

Aikuislukion kautta uuteen ammattiin

Ilona Pakarinen ja Julius Kärki ovat Kotkan aikuislukion ”nuoriso-osastoa”. Kevään 
2013 uusina ylioppilaina he ovat nyt valmiita tuleviin haasteisiin, vaikka heidän lukio-opin-
tonsa eivät aivan perinteisiä uria olekaan kulkeneet. Ilona hakeutui aikuislukioon monen 
mutkan kautta. Hänellä oli jo aikaisempia lukio-opintoja päivälukion puolelta, jotka kuiten-
kin jäivät kesken, joten hakeutuminen aikuislukioon tuntui luonnolliselta siirtymältä mui-
den koulutussuunnitelmien kariuduttua. Juliuskin aloitti päivälukiossa, mutta se jäi kesken 
armeijaan mennessä. - Armeijan jälkeen en keksinyt mitä tekisin, niin tulin aikuislukioon 
suorittamaan lukion loppuun, koska siellä pystyi koulun ohella tekemään töitä, hän kertoo.

Ilona kertoo viihtyneensä aikuislukiossa todella hyvin. - Opiskelu iltaisin oli aluksi hyvin 
jännä ajatus, mutta siihen tottui hyvin nopeasti, ja siitä tuli minulle se normaali ajankohta 
opiskella. Olen aina pitänyt äidinkielestä, ja aikuislukion myötä opin pitämään siitä vielä 
enemmän, koska opiskelu ei takertunut liikaa pilkku - sun muihin -kielioppi sääntöihin, vaan 
tunnit antoivat mielestäni rohkeutta omaan kirjoitustyyliin ja sen kehittämiseen. Matematii-
kan kanssa Ilona teki eniten töitä. - Matemaattiset aineet ovat olleet kompastuskiveni siitä 
asti, kun numeroiden sijaan alettiin laskemaan y- ja x-kirjaimia. Olinkin hyvin helpottunut 
saadessani käteeni viimeisen matematiikan kokeen, joka oli rimaa hipoen mennyt läpi.

Tulevaisuudesta puhuttaessa Julius ei vielä tiedä, mille alalle pyrkii, mutta lukion suo-
rittamisen jälkeen hänellä on enemmän vaihtoehtoja kuin aiemmin. Ilona toivoo pääsevänsä sosiaalialan amk-koulutukseen. Lukion suorittaminen loppuun 
aikuislukiossa avaa monia ovia tulevaisuutta ajatellen. - Nyt voi pyrkiä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, joihin ei aikaisemmin voinut hakea koulutuksen 
puutteen vuoksi. 

ILMOITTAUDU NYT!
Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen 13.–14. 8. 2013 klo 16–19. Suomen kielen kursseille ilmoittautuminen 14. 8. 2013 klo 16.00.

Lukuvuosi alkaa maanantaina 26.8.2013 lukujärjestyksen mukaisesti.
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Lisätietoja: koulusihteerit Tuula Nissinen ja Heli Sandberg 05 2344511 
  opinto-ohjaaja Janne Keskinen, puh. 040 674 3562
  rehtori Erja Hämäläinen, puh. 05 234 4516, 040 482 4788

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

Eine-Kirsikka Räty tuli vuonna 2009 Kotkan aikuislukioon suorittamaan kesken jääneitä lukio-opintoja. Hä-
nen tavoitteenaan oli saada hyvät paperit, joilla voisi hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Eine-Kirsikan 
haluamalle linjalle vaadittiin tietty pistemäärä, jotta pääsisi edes pääsykokeisiin. - Minulla oli takana yksi onnistunut 
matematiikan kurssi aikuislukiosta aiempien lukio-opintojen ajalta, joten päätökseni tulla suorittamaan kaikki muutkin 
kurssit aikuislukioon oli helppo. Varsinkin matematiikka oli minulle vaikeaa, mutta aikuislukion puolella sain uuden-
laista opetusta ja tukea opiskeluuni. Loppujen lopuksi nelosten sijasta kirjoitin matematiikasta L:n. 

Eine-Kirsikka muistelee opiskeluaan lämmöllä. - Opiskelu aikuislukiossa oli todella mukavaa. Opettajia kiinnosti 
aidosti, mitä oppilaille kuului, mikä minulle oli todella tärkeää. Kaikkien opiskelua tsempattiin, ja oppimisympäristö oli 
viihtyisä ja rento. Hyvä yhteishenki vallitsi iltaisin koulun käytävillä. Vaikka Eine-Kirsikalla oli opintojen aikana kotona 
pieni taapero, hän ei koe, että opiskelu olisi ollut rankkaa, vaan perhe-elämän ja iltaopiskelun yhdistäminen sujui 
vaivatta. - Parhaimpia muistojani aikuislukiosta olivat varmasti oppilaiden ja opettajien yhteiset joulukahvit, joissa 
opettajat pääsivät vähän irroittelemaan ja päästämään sisäiset näyttelijäntaitonsa valloilleen. 

Eine-Kirsikka kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2011 arvosanoilla, joilla hän pääsi pääsykokeisiin ja lopulta opiskele-
maan uutta alaa. Nyt hän opiskelee Helsingissä kätilöksi. - Aikuislukio vaikutti elämääni siis todella paljon. Se ei ollut 
pelkkä koulu, se oli paikka, jossa vietin elämästäni kaksi ihanaa vuotta. Suosittelen Kotkan aikuislukiota kaikille iästä 
tai taustasta huolimatta! 
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