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OHJE PERUSKOULUILLE
9‐LUOKKALAISEN LUKIO‐OPINNOT
SOTUNGIN ETÄLUKIOSSA

Yhdeksäsluokkalaiset, jotka haluavat lisähaastetta jo peruskoulun aikana, voivat opiskella lu‐
kiokursseja Sotungin etälukiossa. Peruskoulun oma aineenopettaja tukee ja ohjaa oppilastaan
lukiokurssien suorittamisessa. Sotungin etälukion opettaja seuraa oppilaan etenemistä, antaa
oppimisesta palautetta sekä arvioi kurssin normaalien lukion arviointikriteereiden mukaisesti.
Oppimateriaali: Yläkoulu / oppilas joko hankkii oppikirjan, jota etälukiossa käytetään tai vaihtoehtoi‐
sesti etälukion opettaja voi esittää nettioppimateriaalia, mikäli netistä löytyy oppiaineen kurssiin sovel‐
tuva materiaali (esimerkiksi http://www.edu.fi/etalukioetusivu).
Ilmoittautuminen: Etälukion nettisivuilla (www.etalukio.fi) ja alapuolella olevassa listassa on nähtävillä
kunkin oppiaineen etälukion yhteysopettajat, joihin yläkoulun opettaja ottaa yhteyttä sähköpostitse.
Tämän jälkeen etälukion opettaja lähettää yläkoulun opettajalle ohjeet ja ilmoittautumiskaavakkeen,
jonka oppilas, huoltaja ja opettaja täyttävät ja jonka opettaja palauttaa kyseiselle etäopettajalle.
Kurssin opiskelu: Kurssin suorittamiseen voi kuulua palautettavia tehtäviä, kirjan tehtävien tekemistä,
erilaisia välitestejä, esseitä ym. Opiskeluohjeet löytyvät myös Fronter‐huoneesta, jonka etälukion opet‐
taja avaa oppilaalle ja yläkoulun opettajalle. Huoneeseen pääsee samalla tunnuksella, kuin mitä käyt‐
tää omassakin koulussa.
Koe: Kun oppilas on tehnyt tarvittavat tehtävät ja on omasta mielestään valmis kokeeseen, hänen
opettajansa sopii etälukion opettajan kanssa kokeen suorittamisesta. Kokeen voi suorittaa oppilaan
omassa koulussa tai hän voi tulla tekemään sen Sotungin etälukioon.
Todistus: Sotungin etälukion opettaja arvioi kokeen ja kurssin lukiokurssin arviointiperusteiden mukai‐
sesti. Oppilas saa erillisen todistuksen suorituksestaan. Tämän suorituksen voi joko lukea mukaan pe‐
ruskoulun oppimäärään tai pyytää hyväksilukua tulevissa toisen asteen opinnoissa.

Etälukion yhteysopettajat oppiaineittain
Oppiaine
Biologia
Englanti
Espanja
Elämänkatsomustieto
Filosofia
Fysiikka
Historia
Kemia
Maantiede
Matematiikka, lyhyt
Matematiikka, pitkä
Psykologia
Ruotsi
S2
Saksa
Terveystieto
Uskonto
Venäjä
Yhteiskuntaoppi
Äidinkieli

Opettaja
Mäkilä Iina
Matikainen Kirsi
Hakaniemi Saila
Masalin Markus
Masalin Markus
Karvinen Jukka
Mölsä Jukka
Paavola Karri
Immonen Ari
Karpin Miika
Keskinen Matti
Havana Teija
Kaskela Merja
Heikkilä Heidi
Hirvonen Juha
Kukkola Kirsi
Havana Teija
Poltajainen Kristina
Puikko Jyrki
Heikkilä Heidi

Sähköposti
iina.makila@eduvantaa.fi
kirsi.matikainen@eduvantaa.fi
saila.hakaniemi@eduvantaa.fi
markus.masalin@eduvantaa.fi
markus.masalin@eduvantaa.fi
jukka.karvinen@eduvantaa.fi
jukka.molsa@vantaa.fi
karri.paavola@eduvantaa.fi
ari.immonen@eduvantaa.fi
miika.karpin@eduvantaa.fi
matti.keskinen@eduvantaa.fi
teija.havana@eduvantaa.fi
merja.kaskela@eduvantaa.fi
heidi.heikkila@eduvantaa.fi
juha.hirvonen@eduvantaa.fi
kirsi.kukkola@eduvantaa.fi
teija.havana@eduvantaa.fi
kristina.poltajainen@eduvantaa.fi
jyrki.puikko@eduvantaa.fi
heidi.heikkila@eduvantaa.fi

Puhelinnumero
050 370 2887
050 313 2679
040 719 4957
040 768 4221
040 768 4221
041 545 1889
(09) 8393 0067
040 068 9126
040 546 2757
050 341 7330
050 553 8250
044 581 3353
040 536 7571
050 337 1845
050 324 0629
040 843 3142
044 581 3353
040 707 1911
040 722 3725
050 337 1845
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Huoltaja ja yläkoulun ope
täyttävät lomakkeen ja
toimittavat yhteysopettajalle.

Ysiluokkalainen on kiinnostunut
lukiokurssista.

Yläkoulun ope ottaa yhteyttä
Sotungin etälukion
yhteysopettajaan.

Etälukion yhteysopettaja lähettää
yläkoulun opelle ilmoittautumis‐
lomakkeen, esitteen ja
palautusohjeet.

Etälukion ope lisää
opiskelijan ja yläkoulun
open etälukiokurssin
Fronter‐huoneeseen.
Opiskelu lähtee käyntiin.

Kun oppilas haluaa tehdä
kokeen kurssin päätteeksi,
etälukion ope sopii
koejärjestelyistä yläkoulun
open kanssa.
Kurssi arvioidaan ja todistus lähetetään
yläkoulun opelle. Kurssi voidaan ottaa osaksi
peruskoulun päättötodistusta tai antaa
erillisenä todistuksena mahdollista
hyväksilukua varten 2. asteen opinnoissa.

