
HYVINKÄÄN YHTESKOULUN LUKION AIKUISLINJA 

 

Jäikö lukio aikoinaan kesken? 

 

Haluatko opiskella kieliä tai matematiikkaa? 

 

Haluatko valmentautua korkeakouluopintoihin tai pääsykokeisiin? 

 

 

Hyvinkää yhteiskoulun lukion aikuislinjalla voit tehdä tavoitteistasi totta. 

Meillä voit opiskella joko tutkintotavoitteisesti tai aineopiskelijana.  

 

Lukuvuosi 2017-2018 on käynnissä, mutta voit hyvin tulla mukaan kesken 

lukuvuoden.  

 

Aineopiskelumahdollisuudet: 

Kielten opiskelu: 

Alusta alkavat kielet etenevät reippaaseen tahtiin. Kielissä oppimäärä on 8 

kurssia. Saavutettuasi riittävän kielitaidon voit täydentää aikaisempaa 

ylioppilastutkintoasi uudella kokeella tai voit kirjoittaa myös yksittäisen kielen 

kokeen, jolloin saat ylioppilastutkintolautakunnalta todistuksen suorituksestasi. 

Voit myös opiskella ilman velvoitetta osallistua tutkintoon tai kokeisiin. Ryhmiin 

voi tulla myös jatkamaan aiemmin keskeytyneitä opintoja omalta tasoltaan.  

Lukiotasoista venäjän ja espanja opetusta tarjotaan yhteistyössä Hyvinkään 

Opiston kanssa. Tiedot löytyvät ko kielten kohdalta tästä oppaasta. 

Alkeista alkavat kurssit toteutetaan aina vain syyslukukaudelta alkaen. 

 

 

Englanti  

Kaikki lukion pakolliset ja syventävät kurssit sekä kertauskurssit lukuvuoden 

alkana. Aineopiskelijoille soveltuvat kurssit sijoittuvat lukujärjestyksessä ma ja 

ke 17.00-20 (luokka 107). Lähtötasona peruskoulu tai vastaavat tiedot. Voit 

käydä myös lyhyemmän jakson. Peruskoulua kertaava kurssi alkaa 

syyslukukaudella 2018. Lukion kursseista tarjolla kevään aikana kurssit 2, 3, 5, 

6 ja abikurssi. Kurssi sisältää 28 opetustuntia. Lukukausimaksu 50€. 

 

Ruotsi 

Kaikki lukion pakolliset ja syventävät kurssit sekä kertauskurssit lukuvuoden 

aikana. Aineopiskelijoille soveltuvat kurssit ti ja to klo 17-18.20 luokassa 306 

(lähtötasona peruskoulu) tai klo 18.40-20.00 luokassa 306 (lähtötasona lukion 

1. vuosi). Lukion kursseista tarjolla kevään aikana kurssit 1, 3, 4, 5. Kurssi 

sisältää 28 opetustuntia. Lukukausimaksu 50€ 

 

Matematiikka,  fysiikka ja kemia 

Laaja matematiikka ja fysiikka pyörivät läpi vuoden tuettuna etäopetuksena. 

Torstai-iltaisin on ohjattuja laskuharjoituksia kaikille halukkaille koululla kello 

17-20 luokassa 207. Kemian kurssit 2-5 toteutetaan pienryhmäopetuksena.  

Ryhmään voi vielä tammikuun alussa tulla mukaan. Kysy lisää koululta. 

Lukukausimaksu 50€ 

 

Muut oppiaineet 



Kursseja tarjolla myös seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli, historia, biologia, 

maantiede, terveystieto, yhteiskuntaoppi. 

 

Maksut 

Tutkintotavoitteinen opiskelu on ilmaista ja aineopiskelumaksu on 50 €/ 

lukukausi. Venäjän ja espanjan kursseissa hinnoittelu Hyvinkään Opiston 

mukaan. 

 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautua voit kansliaan puh. 019-4592469 tai 0405301081. 

Nettisivuiltamme voi myös tulostaa ilmoittautumislomakkeen 

www.hyvinkaanyhteiskoulu.fi ja palauttaa sen koululle. Kurssille voi tulla myös 

kesken lukukauden. 

 

Koko lukio ja/tai ylioppilastutkinto 

Peruskoulun suorittanut voi ilmoittaua aikuislukioon suorittamaan koko lukion 

oppimäärää ja ammatillisen tutkinnon suorittanut valmentautumaan 

ylioppilastutkintoon. Opetusta annetaan 4 päivänä viikossa ilta-aikaan. Opiskella 

voi myös etänä tai lähi- ja etäopiskelun yhdistelmänä. Varaa aikasi opinto-

ohjaukseen rehtorille (p. 0405301081) tai apulaisrehtorille (0400378842) ja 

kysy mahdollisuuksistasi. 

 

Ota rohkeasti yhteyttä! 

 


