
Mäkelänrinteen toimipisteen 5. periodi 2021-22

UUSI OPISKELIJA
Pyydä Wilma ja Office 365/ Google -tunnukset sähköpostitse: tunnus.hal@edu.hel.fi
 Wilma: Jos sinulla on käytössä myös jonkin toisen koulun Wilma, aseta eri salasana

aikuislukion Wilmaan.
 Office 365/Google: edu.hel.fi-tunnus on kaupunkikohtainen eli sama käyttäjätunnus,

sähköpostiosoite ja salasana toimivat muissakin Helsingin lukioissa ja Stadin AO:ssa.

Opinnoissa sinua auttavat alkuun opinto-ohjaajat olohuoneessa ti ja ke klo 16–17:
Iina Vilenius iina.vilenius@edu.hel.fi (tutkinto-opiskelijat)
Suvi Niemi-Kapee suvi.niemi-kapee@edu.hel.fi (aineopiskelijat)
Eeva Korhonen eeva.korhonen@edu.hel.fi (ammattilukio-opiskelijat)
sekä lukioluotsit:
Anna Lavinto anna.lavinto@edu.hel.fi
Päivi Rantala paivi.rantala@edu.hel.fi
Jenni Räsänen jenni.rasanen@edu.hel.fi
Anna Tarvainen anna.tarvainen@edu.hel.fi

MUSAKLUBI
Tule mukaan musisoimaan vapaamuotoisesti hyvässä seurassa musiikkiluokassa 228
keskiviikkoisin klo 16–17! Apulaisrehtori Harri Veteli vetää klubia ja kaikki ovat sinne
tervetulleita laulu- ja soittotaidoista riippumatta 

RAVINTOLA
Koulun alakerroksen ravintola on avoinna klo 7.30–19.00. Päivällinen on tarjolla klo 15.00–
18.00 opiskelijahintaan 3.20 €.

KIRJASTO
Ottakaa yhteyttä kirjastonhoitajaan sähköpostitse: suvi.koivunen@edu.hel.fi

TUPAKOINTI
Tupakointi on kielletty oppilaitoksen sisätiloissa sekä sen käytössä olevilla ulkoalueilla.

Aikuislukiosanastoa selitettynä

 LOPS2016 = vanha vuoden 2016 lukion opetussuunnitelma
 LOPS2021 = uusi syksyn 2021 lukion opetussuunnitelma
 Opetussuunnitelma = kirjattu suunnitelma siitä, kuinka opetus järjestetään

oppilaitoksessa; löytyy myös Wilmasta omalta välilehdeltään (sisällöt, tavoitteet
ja arvioinnin perusteet)

 Kurssi = vastaa 2021 syksyllä lukion aloittavien opintojaksoa
 Opintojakso = vanhan LOPS:in kurssi-termin uusi nimi
 Opintopiste = puolet entisestä kurssista; LOPS2021:ssa opintojaksot voivat olla eri

laajuisia (1 op, 2 op tai 3 op); LOPS2016:ssa kaikki kurssit ovat samanlaajuisia (2 op)
 Periodi = LOPS2016:ssa käytettiin nimitystä jakso, ja periodi tarkoittaa LOPS2021:ssa

samaa; lukuvuosi sisältää viisi varsinaista periodia (sekä kesäkuun periodin ja elokuun
periodin)

 Moduuli = opintojaksot koostuvat moduuleista, ja yhdessä opintojaksossa voi olla
esim. 1 opintopiste jotain sisältöä ja 3 opintopistettä jotain toista sisältöä (esim.
ENA01+02)

 Tuntijako = kaikkien oppiaineiden kaikki opintojaksot ja niiden moduulit, joita
aikuisten lukiokoulutuksessa on mahdollisuus opiskelijalle tarjota

 Lukion oppimäärä = se määrä pakollisia ja valinnaisia kursseja tai opintopisteitä, joka
tarvitaan päättötodistuksen saamiseksi; LOPS2016:ssa 44 kurssia ja LOPS2021:ssa 88
opintopistettä

 Ylioppilastutkinto = lukion loppututkinto, johon sisältyy vähintään 4 pakollista koetta
tai keväällä 2022 tutkintonsa aloittavilla vähintään 5 koetta

 Verkko-opinnot = opinnot, joita voit suorittaa jossain sähköisessä ympäristössä oman
aikataulusi mukaan jonkin tietyn periodin aikana; verkko-opintoja löytyy aikuislukion
omasta kurssitarjottimesta ja lisäksi Helsingin kaupungin yhteisestä verkkolukiosta;
Wilman tarjottimessa tarkenteella /verkko

 Monimuoto-opinnot = opinnoissa on aikaan sidottua lähi- ja etäopiskelua; ei sovi
täysin itsenäiseksi kurssiksi; edellyttää sitoutumista; opetusmuoto valmentaa hyvin
jatko-opintoihin; Wilman tarjottimessa tarkenteella /MO

 Etäopinnot = verkkolukion opiskelumuoto, jossa voit opiskella etänä tiettynä
hetkenä online

 Helsingin verkkolukio = kaikkien kaupungin lukioiden yhteinen tarjotin, joka sisältää
kesäopinnot, etäopinnot, yhteiset lähiopinnot sekä verkko-opinnot;
lisätietoa: hel.fi/lukionverkkokurssit

 Projektiviikko = projektiviikolla on muusta periodista poikkeava aikataulu; se koostuu
viidestä projektipäivästä

 Projektipäivä = tällöin opintojaksolle tai kurssille on varattu kaksinkertainen määrä
aikaa (useimmiten 2 x 80 min.); samana päivänä ei ole muuta opetusta; opettaja
ohjeistaa, mitä projektipäivänä kulloinkin tapahtuu; se voi olla varattu opintojakson
tai kurssin pidemmälle kokeelle tai muulle näytölle

 vRUB15/MO = vanhan opetussuunnitelman (v) ruotsin (RU) keskipitkä (B1) kurssi
numero 5, joka tarjotaan monimuoto-opetuksena (/MO)



5. periodi 11.4.–1.6.
ma ja ke

16.20–17.00
ma ja ke

17.10–18.30
ma ja ke

18.50–20.10
ti ja to

16.20–17.00
ti ja to

17.10–18.30
ti ja to

18.50–20.10
ÄI01   L215
Tarvainen

ÄI02+03/MO
Tarvainen   L215

vÄI08   L215
Tarvainen

vÄI14/MO   L215
Ravi

vÄI04   L216
Heinonen

S201   L217
Agbowadan

vS210   L217
Räsänen

S204   L217
Räsänen

S202+03   L217
Räsänen

s2/C   205
Suvikorpi

s2/C   205
Suvikorpi

s2/C   205
Suvikorpi

s2/C   205
Suvikorpi

s2/K   144
Tuominen

s2/K   144
Tuominen

s2/K   144
Tuominen

s2/K   144
Tuominen

s2/E   305
Seppänen

s2/E   305
Seppänen

s2/E   305
Seppänen

s2/E   305
Seppänen

s2/O   303
Tamminen

s2/O   303
Tamminen

s2/O   303
Tamminen

s2/O   303
Tamminen

s2/S   304
Malm

s2/S   304
Malm

s2/R   304
Malm

s2/R   304
Malm

s2/X   314
Isotalus

s2/X   314
Isotalus

s2/Y   314
Isotalus

s2/Y   314
Isotalus

s2/Q   302
Schroderus

s2/Q   302
Schroderus

s2/V   204
Kaunisto

s2/V   204
Kaunisto

vENA03/MO
Laukkarinen307

vENA06/MO
Mäkitalo   308

ENA05/MO 308
Mäkitalo

vENA08   308
Mäkitalo

ENA04   307
Laukkarinen

ENA01+02   307
Laukkarinen

ENB305   309
Svensson

vEAB305   306
Solis Silva

RAB305   302
Koivunen

vRUB15/MO
Mäkitalo   308

RUB101   308
Mäkitalo

vRUB14/MO
Laine   309

vMAA09+10   207
Sauna-aho

MAA19   207
Sauna-aho

vMAA05   206
Himanen

MAA04   206
Himanen

vMAB06   207
Sauna-aho

MAB04   206
Himanen

MAB15   207
Sauna-aho

MAB02   204
Huhtalo

FY01+02   214
Huhtalo

FY03   214
Koivisto

KE01+02   210
Arppe

GE02   202
Mäkelä

vKE08/MO
Arppe   210

vKE03   210
Arppe

vTE02 L201
Lundgren

BI01   L201
Lundgren

PS02   202
Toikko

vHI09/MO   145
Turunen

vYH04/MO   145
Turunen

HI02/MO   202
Hyötyläinen

projektipäivä
pe 20.5.

projektipäivä
ma 16.5.

projektipäivä
ke 18.5.

projektipäivä
pe 20.5.

projektipäivä
ti 17.5.

projektipäivä
to 19.5.

 LOPS2016-kurssit on merkitty v-alkuisina.
 Muut ovat LOPS2021-opintojaksoja.
 Wilmassa on erikseen LOPS2016-tarjotin ja LOPS2021-tarjotin.
 Tarkista oppaan lopusta Kurssit/Opintojaksot-osiosta, miten vastaavuudet uuden ja

vanhan LOPSin suhteen menevät.
 Monimuoto-opinnot on merkitty /MO-päätteellä ja osa opetuksesta on

etäopetusta.
 Verkko-opinnot on merkitty /V-päätteellä ja niiden materiaali on verkossa.

 Projektiviikko 16.5.–20.5.
 Arviointi Wilmassa 1.6. mennessä
 Pääsiäisloma 14.4.–18.4.
 Opetukseton päivä ke 25.5.
 Helatorstai 26.5.
 Muista myös kesäkuun ja elokuun kertauskurssit - kesälukio jo Wilmassa!
 Ilmoittautuminen syksyn yo-kokeisiin 2.5.–19.5. Tee alustava ilmoittautuminen

Wilmassa ja hyväksytä se opinto-ohjaajan vastaanotolla.
 Kevään lakkiaiset pe 3.6. klo 18.00

 vÄI14/MO opettaa käyttämään kirjoittajan ääntäsi luovasti ja koukuttavasti: kuinka
luovan kirjoittamisen ja sanataiteen menetelmiä voi hyödyntää kaikessa tieto- ja
asiakirjoittamisessa.

 vS210-pajalla voi täydentää O-merkinnällä arvioidun kesken jääneen kurssin.
Pajaan voi tulla myös kertaamaan itselle vaikeita kielioppiasioita tai pyytämään
kieliapua muiden aineiden tehtävien kanssa.

 vENA08 harjoituttaa keskeisiä viestintätilanteita ja siellä tehdään
Opetushallituksen valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan
erillinen todistus.

 MAA19 ja MAB15 -tukiopinnoilla vankennetaan matematiikan taitoja ja voit esim.
täydentää O-merkinnällä arvioidun kesken jääneen kurssin.

 vHI09-kurssilla tutkitaan Helsingin historiaa 1500-luvulta eteenpäin.
 Yo-kokeisiin valmentavat kertausopinnot:

o vÄI08
o vKE08


