
 

 

Jaksotiedote I / 2022-23 

 

 

Tervetuloa opiskelemaan ja 

juhlistamaan aikuislukiota 

upouusiin tiloihin!  

Kulku oppitunneille iltaisin klo 18.45 saakka A-ovesta 

(Koljonniemenkadun puoleinen sisäänkäynti). Huomaa, että 

muut ovet pidetään lukittuina. 

Ilmoitathan aikuislukion koulusihteerille, jos yhteystiedoissasi 

tapahtuu muutoksia. Koulusihteeri Marja Iivarinen puh. 044 718 1751. 
Kanslia (3.krs) on avoinna ma-to klo 10.00-17.00 (periodien kahtena ensimmäisenä päivänä 

klo 10.30-18.00). 

Tarkistathan heti opintojen alkaessa, että Wilma-tunnuksesi toimii. Jos 

tunnus ei toimi, ota yhteys koulusihteeriin. Uusien opiskelijoiden tunnus: etunimi.sukunimi 

aloitussalasana: Aikuis+6 hetun ensimmäistä numeroa (esim. Aikuis220599) 

Opinto-ohjaaja Henri Huovinen (henri.huovinen(a)opedu.kuopio.fi) (044 718 1706). 

Opinto-ohjaajalle voit varata ohjausajan puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä. 

Etälukion ohjaaja Martti Keinänen (martti.keinanen(a)opedu.kuopio.fi) (044 718 

1747). Etälukion ohjaajalle voit varata ohjausajan puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-

viestillä. 

Erityisopettaja Inka Turunen (inka.turunen(a)opedu.kuopio.fi) (044 718 1349). 

Erityisopettajaan voit olla yhteydessä erilaisiin oppimisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Sovi 

tapaamisesta mieluiten Wilma-viestillä.  

Ryhmänohjaajat  

L22A Tuija Rauhala  
L22B Mira Lyytikäinen 

L21A Heli Könönen  
L21B Minna Hämäläinen 

L20A Minna Hultunen (minnamaria.hultunen(a)opedu.kuopio.fi)  

L20B Riina Pirskanen 

L20C Tiina Kaljunen  

mailto:pauliina.mauno@opedu.kuopio.fi
mailto:minnamaria.hultunen@opedu.kuopio.fi


Ryhmänohjaaja auttaa ja tukee opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Ryhmänohjaajaan 

voit olla yhteydessä sähköpostilla (etunimi.sukunimi(a)opedu.kuopio.fi) tai Wilma-viestillä. 

 
TVT-ohjaus. Ylioppilastutkinto on kokonaan digitaalinen, ja myös kursseilla  

käytetään sähköisiä oppimateriaaleja ja menetelmiä. TVT-osaamistasi voit  
päivittää TVT-opossa (tvt-taitojen, sähköisten materiaalien ja yo-kirjoitusten  

tukikurssi) I ja IV jaksolla. Lisäksi voit osallistua TVT-ohjaustuokioon ti 6.9.  
klo 16.15 luokassa 3414.  

Lisätietoja voit kysyä opettaja Esa Pulkalta, esa.pulkka(a)opedu.kuopio.fi 
 

Kesäkurssien uusintakoe pe 9.9. klo 16.50 Kallaveden lukiolla luokassa 109. 

Henkilöllisyystodistus mukaan kokeeseen! 

Abitti-testaukset syksyn yo-kokeisiin osallistuville ke 31.9. ja ke 7.9. klo 16 

Kallaveden lukiolla luokassa 510, 5.krs. 

Syksyn kirjoittajien yo-info to 1.9. klo 16 luokassa 1411, 1.krs (Lumit-

rakennus). 

Syksyn yo-kokeet alkavat ma 12.9. klo 8 äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon 
kokeella. Aikuislukion opiskelijat kirjoittavat Yhteiskoulun salissa (Lumit-sali) (Minna 

Canthin katu 46); pienryhmätilassa kirjoittavien koe on Lyseon kielistudiossa 

(Puijonkatu 18). Ole kokeissa ajoissa paikalla ja seuraa aikuislukion tiedotteita!  

Ilmoittautuminen II periodin opintoihin Wilmassa 10.10. mennessä. Muista 

ilmoittautua ennakkoon! 

Yo-kirjoitusten perusinfo ke 26.10. klo 19.45, luokka 1411 (1.krs). Info on 

pakollinen keväällä 2023 tai syksyllä 2023 yo-kirjoituksiin osallistuville. Tietoa 

ylioppilastutkinnosta YTL:n sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/  

Syksyllä 2022 ylioppilaaksi valmistuvan ja lukion päättötodistuksen 

ottavan tulee suorittaa puuttuvat kurssit 4.11. mennessä. Käythän siis 

tarkistamassa kurssimääräsi opinto-ohjaajan tai apulaisrehtorin luona.  

Menestystä opintoihisi ja tsemppiä syksyyn!  
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