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Ajankohdat

kesäkuu 4. –26.6.2012 ja
elokuu 6. –25.8.2012

Paikka (iltalukio)

Eskelinkatu 4

Tiedustelut

Sami Peltonen, sami.peltonen@turku.fi, 050-4323669
(järjestelyihin ja ilmoittautumisiin liittyvät kysymykset)
Lii Puolakainen, lii.puolakainen@turku.fi, 02-2629882 (Wilma)
Erja Vihervaara, erja.vihervaara@turku.fi, 050-4323705 (kurssien
toteuttaminen ja palaute)

Ilmoittautuminen
ja hinta

Kesäkuun kursseille on ilmoittauduttava 28.5.2012 mennessä ja
elokuun kursseille 28.6.2012 mennessä. Ilmoittautuminen alkaa
2.4.2012 klo 12.
Yhden kurssin hinta on 40 e. Säilytä maksukuitti ja tiliote
varmuuden vuoksi. Ilmoittautuminen ja maksu suoritetaan
iltalukion
verkkosivujen
kautta
www.turuniltalukio.fi.
Maksun voi suorittaa myös käteisellä tai pankkikortilla
iltalukion kansliassa, joka on avoinna huhti- ja toukokuussa
koulupäivinä ma–to klo 12–19.
Huom! Elokuun kurssit ovat iltalukion varsinaisille
opiskelijoille maksuttomia. Iltalukion varsinaiset opiskelijat
ilmoittautuvat elokuun kursseille lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen iltalukio@turku.fi.
Kurssimaksua ei palauteta, mikäli opiskelija ei tule paikalle
eikä esitä poissaololleen hyväksyttyä syytä. Erityisestä syystä
voidaan maksu palauttaa. Peruutusta koskeva lomake on
kesälukion ilmoittautumissivulla. Peruutusmaksu on 15 euroa/
kurssi. Mikäli kurssi perutaan vähäisen osallistujamäärän takia,
voi opiskelija halutessaan ilmoittautua toiselle kurssille tai
saada kurssimaksun takaisin. Peruutusmaksua ei tässä
tapauksessa peritä.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ratkeaa, toteutuuko
kurssi. Kurssin minimäärä kesäkuussa on 10 opiskelijaa. Jos
kurssi toteutetaan, sille voi ilmoittautua kurssin alkuun asti,
edellyttäen, että kurssilla on tilaa. Seuraa tilannetta

verkkosivuiltamme
valikossa kesälukio).

www.turuniltalukio.fi

(vasemmalla

Koulu ei lähetä vahvistusta kurssille pääsystä. Ilmoitus
lähetetään sähköpostitse ainoastaan siinä tapauksessa, että
kurssi ei toteudu.
Oppimisalusta

Kaikilla kursseilla alustana on Moodle. Kielten verkkokursseilla voi olla äänenjakopalvelu Voxopop tai muu vastaava
ohjelma.
Moodleen
pääsee
kirjautumaan
osoitteesta
http://lukio.edu.turku.fi/.
Turun
päivälukioiden
Moodletunnukset toimivat kesälukiossa. Jos tunnusta ei ole,
tunnus tilataan omasta koulusta. Vieraskuntalaiset lähettävät
tunnuspyynnön sähköpostilla osoitteeseen iltalukio@turku.fi.

Toteutustapa

Kesäkuun kurssit ovat joko lähikursseja (koulussa) tai
verkkokursseja.
Elokuun
kurssit
ovat
lähikursseja.
Verkkokursseista on erityisesti huomattavaa: opettajien
antamia aikatauluja on noudatettava. Opiskelijan on tehtävä
kaikki vaadittavat suoritukset opettajan antamien ohjeiden
mukaan. Kokeeseen ei voi osallistua, jos tehtäviä ei ole tehty.
Tärkeää: kesälukion lähikurssin tunteja on jokaisena
viikonpäivänä. Siksi kurssin suoritusaika on lyhyt, vain kolme
viikkoa!
Poissaolokäytänne noudattaa päivälukioiden käytännettä.

Kurssien sisältö

Kesäkuun kurssien sisällöt vastaavat päivälukioiden kurssien
sisältöjä ja numerointia. Tämän oppaan lopussa on taulukko
päivälukion ja iltalukion kurssien vastaavuudesta.

Kurssille meno

Lukujärjestyksestä
selviää
lähikurssien
luokkatila.
Ensimmäinen numero on kerroksen numero. Verkkokurssille
ilmoittautuneet saavat sähköpostia opettajalta viimeistään 1.6.
Jos postia ei kuulu, ota yhteys opettajaan varmistaaksesi, että
sähköpostiosoitteesi on oikea. Opettajien nimet ovat tässä
vihkossa. Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@turku.fi
Kouluun kuljetaan Linnankadun pääovien kautta. Ovet avataan
klo 15.00 ja suljetaan klo 20.30. Koulussa kiertää vartija. Koulun
pihalle voi pysäköidä kesäkuussa ja elokuussa koulupäivinä
klo 14.30–21.15. Pysäköintiluvan saa kansliasta. Virheellisestä
pysäköinnistä määrätään 40 euron pysäköintivirhemaksu.

Kokeet ja arviointi

Kokeiden aikataulu selviää tarjottimelta. Kesäkuun kurssien
uusintapäivä on elokuussa. Huom! Vain hylätty arvosana
voidaan uusia. Mikäli opiskelija ei tule kesäkuun kokeeseen,
hän
voi
tulla
kokeeseen
elokuussa.
Muuta
uusintamahdollisuutta kesälukiossa ei enää ole, vaan kurssien
korotukset tehdään omassa lukiossa. Jos et ole lukiolainen, ota
yhteys kansliaan. Turun koulujen opiskelijat saavat
arvosanansa näkyviin Wilmassa.

Lähikurssien
aikataulu
kesäkuussa

Kellonajat ovat tarjottimessa
Opetuspäivät
ma-pe 4.6.-18.6.2012
Koepäivät
ti 19.6.- to 21.6. ja ma 25.6.2012
Kokeen palautus
ti 26.6.2012
Uusintakoe
Uusinnan palautus

Verkkokurssien
aikataulu
kesäkuussa

ti 21.8.2012 klo 17.00-20.30
pe 24.8.2012 klo 15.00

Verkkokurssit suoritetaan kotoa käsin, joten niillä ei ole
samanlaista aikataulua kuin lähikursseilla. Kurssi saattaa
sisältää myös lähitapaamisen. Opettajat antavat tarkempia
ohjeita kurssien suorittamisesta. Kokeet pidetään koululla, ellei
opettaja muuta ilmoita. Kokeiden aikataulu on tarjottimessa.
Tärkeää on, että ilmoitat toimivan sähköpostiosoitteesi
ilmoittautumisen yhteydessä. Koulu ei vastaa siitä, jos
opiskelijan sähköposti ei syystä tai toisesta toimi.

KURSSITARJONTA KESÄKUUSSA

Äidinkieli
Englanti
Ruotsi
Matematiikka (B)
Historia
Yhteiskuntaoppi
Filosofia
Biologia
Maantiede
Psykologia
Uskonto

lähikurssin
numero

verkkokurssin
numero

4
1,2,3,4
1,2,5
1,2,3,4
1,2
1,2
1
2

5,6
5,6
3,4
5,6
3,4

2

1
1,2
1
1,3

Kemia
Fysiikka
Terveystieto

1
1
1

OPPIKIRJAT JA OPETTAJAT KESÄKUUSSA
Oppiaine
Äidinkieli

Ruotsi
Englanti

Oppikirja
Hiidenmaa, Kuohukoski, Löfberg,
Ruuska, Salmi: Piste. Lukion
äidinkieli ja kirjallisuus 4-6. Keuruu
2009.
Magnet (WSOY)
Open Road (WSOY)

Matematiikka B

Sigma (Tammi/SanomaPro). Uusin
painos.

Historia

Muutosten maailma (WSOY) tai
Forum (Otava). Myös muut
uudehkot kirjasarjat käyvät.*
Forum (OTAVA). Myös muut
uudehkot kirjasarjat käyvät. *
Prima Nova (Kirjapaja). Myös muut
uudehkot kirjasarjat käyvät. *
Bios (WSOY). Myös muut uudehkot
kirjasarjat käyvät. *
Geos (WSOY). Myös muut uudehkot
kirjasarjat käyvät. *
Persoona 1(Edita) tai Mielen
maailma 1 (WSOY). Myös muut
uudehkot kirjasarjat käyvät. *
Arkki (Edita) kurssit 1,2,3 tai Virta
(WSOY) kurssit 1,2,3. Myös muut
uudehkot kirjasarjat käyvät. *
Mooli (Otava)
Fysiikka (Tammi)
Virtaa – Terveyden perusteet
(Atena)*

Yhteiskuntaoppi
Filosofia
Biologia
Maantiede
Psykologia

Uskonto

Kemia
Fysiikka
Terveystieto

Opettaja(t)
riikkamarja.autio@turku.fi

elina.uusitalo@turku.fi
verkko: mikko.lappalainen@turku.fi
lähi: merja.hiidensalo@turku.fi
verkko: markku.koskinen@turku.fi
lähi 1,2,3: kalle.kajander@turku.fi
lähi 4: antti.valimaki@turku.fi
tuomo.laine@turku.fi

tuomo.laine@turku.fi
marita.airakorpi@turku.fi
paivi.olin@turku.fi
paivi.olin@turku.fi
ville.saalinki@turku.fi

ville.saalinki@turku.fi

antti.valimaki@turku.fi
antti.valimaki@turku.fi
tiina.t.makinen@turku.fi

*Ennen kuin ostat oppikirjaa, varmista, että käytössäsi mahdollisesti jo oleva oppikirja
käy.

KURSSITARJONTA ELOKUUSSA
Toteutustapa

Kaikki kurssit ovat ylioppilaskirjoituksiin valmentavia
lähikursseja. Jokaisessa lukiossa kurssin numeroa voidaan
muuttaa koulukohtaisesti. Lisäksi jokaisessa lukiossa
päätetään, vastaako kurssi jotakin oman koulun kurssia. Asia
on hyvä selvittää etukäteen oman koulun rehtorilta.

Tarjonta

Äidinkieli
Englanti
Ruotsi
Matematiikka (B)

Kurssien
aikataulu
elokuussa

abi 12 (tekstitaito), abi 13 (essee)
abi 10 (yo-valmentava), abi 16
(kuuntelu)
abi 8 (yo-valmentava)
abi 9 (yo-valmentava)

Kellonajat ovat tarjottimessa
Opetuspäivät
ma-pe 6.8.–20.8.2012
Koepäivät
ti 21.8. ja ke 22.8.2012 klo 15.00–18.30
Palautuspäivä
pe 24.8.2012 klo 15.00 alkaen
Mahdollinen uusintakoe opettajan ilmoittamana iltalukion 1.
jakson koepäivänä

ELOKUUN KURSSIEN LUKUJÄRJESTYS
lk 214
15.30-16.50
17.00-18.20
18.30-19.50

AI 12
AI 13

lk 315
RU 8
RU 8

lk 308

EN 10
EN 16

lk 215

Koe
klo 16

palautus
24.8.

MAB 9

22.8.
21.8.
22.8.

15.00
15.50
16.40

OPPIKIRJAT JA OPETTAJAT ELOKUUSSA
Oppiaine
Äidinkieli
Ruotsi
Englanti
Matematiikka B

Oppikirja
oppimateriaali tunneilla
oppimateriaali tunneilla
oppimateriaali tunneilla
Lyhyen matematiikan
ylioppilastehtävät 2002–2012
(SanomaPro) tai vähintään
2001–2011.

Opettaja(t)
riikkamarja.autio@turku.fi
marja.erkkila@turku.fi
hannele.palomaa@turku.fi
pasi.vapola@turku.fi

Kurssien vastaavuudet päivä- ja iltalukiossa
Aine
ÄI

PS

kurssi
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
3
4
1
2
1

TE

1

ENA

RUB

MAB

BI
GE
FY
KE
UE

FI
HI

YH

päivälukio
Kieli, teksti ja vuorovaikutus
Tekstin rakenteita ja merkityksiä
Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Tekstit ja vaikuttaminen
Teksti, tyyli ja konteksti
Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Nuori ja hänen maailmansa
Viestintä ja vapaa-aika
Opiskelu ja työ
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kulttuuri
Tiede, talous ja tekniikka
Koulu ja vapaa-aika
Arkielämää Pohjoismaissa
Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
Elämää yhdessä ja erikseen
Elinympäristömme
Lausekkeet ja yhtälöt
Geometria
Matemaattisia malleja I
Matemaattinen analyysi
Tilastot ja todennäköisyys
Matemaattisia malleja II
Eliömaailma
Solu ja perinnöllisyys
Sininen planeetta
Yhteinen maailma
Fysiikka luonnontieteenä
Ihmisen ja elinympäristön kemia
Uskonnon luonne ja merkitys
Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
Ihmisen elämä ja etiikka
Johdatus filosofiseen ajatteluun
Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Eurooppalainen ihminen
Kansainväliset suhteet
Suomen historian käännekohtia
Yhteiskuntatieto
Taloustieto
Psyykkinen toiminta, oppiminen ja
vuorovaikutus
Terveyden perusteet

iltalukio
1. Tekstien rakenteita ja merkityksiä
2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
3. Tekstit ja vaikuttaminen
4. Teksti, tyyli ja konteksti
5. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
8: Kieli, teksti ja vuorovaikutus
1. Minä ja muut
2. Viestintä ja vapaa-aika
3. Opiskelu ja työ
4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
5. Kulttuuri
6. Tiede, talous ja tekniikka
1. Koulu ja vapaa-aika
2. Arkielämää Pohjoismaissa
3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
4. Elämää yhdessä ja erikseen
5. Elinympäristömme
1. Lausekkeet ja yhtälöt
2. Geometria
3. Matemaattisia malleja I
4. Matemaattinen analyysi
5. Tilastot ja todennäköisyys
6. Matemaattisia malleja II
1. Eliömaailma
2. Solu ja perinnöllisyys
1. Sininen planeetta
2. Yhteinen maailma
1. Fysiikka luonnontieteenä
1. Ihmisen ja elinympäristön kemia
1. Uskonnon luonne ja merkitys
2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
3. Ihmisen elämä ja etiikka
1. Johdatus filosofiseen ajatteluun
1. Eurooppalainen ihminen
2. Kansainväliset suhteet
3. Suomen historian käännekohtia
4. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
1. Yhteiskuntatieto
2. Taloustieto
1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja
vuorovaikutus
1. Terveyden perusteet

