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Eiran aikuislukion kesäopetus 2023

Opetusta on tarjolla kesän aikana seuraavissa opetusmuodoissa 

1. Kesäkuun ETÄOPETUS 5.6. - 16.6.2023: tarjotin sivulla 2

2. Kesän verkko-opetus: itsenäinen opiskelu verkossa 5.6. - 18.8.2023: tarjotin sivulla 3

3. Elokuun abikurssit 2.8. - 18.8.2023 (vain lähiopetus) sivulla 2


Tarkempia ohjeita opiskeluun löydät tämän dokumentin sivulta 5 ja osoitteesta eira.fi/kesaopetus 
Info Eiran kesäopetuksesta uusille opiskelijoille 17.5. klo 16 etäyhteydellä eira.fi/aineopiskeluinfo 

Yleistä tietoa opetuksesta  
1. Kesäkuun etäopetus: pakolliset oppitunnit  5.6. - 16.6.2023 

- Opetus järjestetään etänä ja etätunneille osallistuminen on pakollista: valitse verkko-opetus, jos 
opetusaikataulu ei sovi sinulle 

- Kaikki opetus järjestetään LOPS2021 mukaisesti 2 op laajuisina opintojaksoina, mutta LOPS2016 
opiskelijat voivat suorittaa kursseja Eiran vastaavuuksien mukaisesti 

- Toisen lukion opiskelija: sisällöt vastaavat nuorten LOPS2021 moduulien sisältöjä, mutta 
tarkista aina opintojen hyväksilukeminen nuorten oppimäärään omasta koulustasi varsinkin 
jos suoritat siellä opintoja LOPS2016 mukaisesti 

- Opintojakson koodista näet mitä valtakunnallisia aikuisten opetussuunnitelman moduuleita siinä 
opetetaan. Tarkemmat sisällöt näet Eiran opetussuunnitelmasta eira.fi/lops 

2. Kesän verkko-opetus: itsenäinen suorittaminen kesän aikana 5.6. - 18.8.2023 
- Tarjolla on vain LOPS2021 opintojaksoja, mutta LOPS2016 kursseja opiskelijat voivat suorittaa 

Eiran vastaavuuksien mukaisesti 
- Toisen lukion opiskelija: sisällöt vastaavat nuorten LOPS2021 moduulien sisältöjä, mutta 

tarkista aina opintojen hyväksilukeminen nuorten oppimäärään omasta koulustasi varsinkin 
jos suoritat siellä opintoja LOPS2016 mukaisesti 

- LOPS2021 opintojaksot sisältävät 1-2 moduulia ja ovat laajuudeltaan 1-4 op ja opintojakson 
nimestä näet mitkä moduulit siihen kuuluu (esim. ENA01+02 = ENA01 ja ENA02). Useammasta 
moduulista koostuva opintojakso tulee suorittaa kokonaisuutena. 

- Moduulien laajuuden näet esimerkiksi opsista tai tuntijaosta osoitteesta eira.fi/lops 

Maksut 
- Eiran omille tutkinto- tai aineopiskelijoille kesäopetuksesta ei tule ylimääräisiä maksuja 
- Toisessa lukiossa tai ammattikoulussa opiskelevalle - myös oppivelvolliselle - opiskelu on maksullista*. 

Ilmoittautumismaksun lisäksi tulee hankkia oppikirja, jos se opintojaksolla/kurssilla on pakollinen. Tieto 
oppikirjoista löytyy tarjottimista. Ilmoittautumismaksut ovat 
- 80 € / kpl kesäkuun etäopetuksessa sekä elokuun abikursseilla 
- 60 € / opintopiste LOPS2021 verkko-opintojaksoilla (2 op = 120 € jne) 
✴ Jos toinen koulu / koulutuksen järjestäjä haluaa maksaa omien opiskelijoiden opiskelun, voidaan 

laskutuksesta sopia koulujen välisellä oppilaitossopimuksella. Lisätietoja apulaisrehtorilta Teemu 
Karjalainen 09 4542 2736 

Ilmoittautuminen: tarkemmat tiedot sivulla 5 sekä eira.fi/kesaopetus 
- Muiden koulujen opiskelijat:  

- muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä selvästi mitä kaikkia kursseja tai opintojaksoja haluat 
opiskella - saat näistä valinnoista linkin ilmoittautumismaksun maksamiseksi 

- Ilmoittautuminen tulee voimaan, kun ilmoittautumismaksu on maksettu 

http://eira.fi/kesaopetus
http://eira.fi/aineopiskeluinfo
http://eira.fi/lops
http://eira.fi/lops
http://eira.fi/kesaopetus
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Kesäkuun etäopetus 5.6. - 16.6. 
Opetusta ma - pe 5.6. - 14.6. yht. 8 opetuskertaa, kokeet 15.6. ja 16.6.  
Kokeissa on mahdollisuus ainoastaan lisäaikaan, ei muihin erityisjärjestelyihin 
Arvosanat Eiran Wilmassa ja Opintopolussa 21.6. jälkeen 
(Opintojakso voi peruuntua, jos ryhmään ei tule riittävästi opiskelijoita)

Oppitunnit klo 9.00 – 11.00 - koeaika to 15.6. klo 9.00 - 11.40

Opintojakso Vastaavuus ops16 Opettaja Materiaali ja muita huomioita

ÄI05 wÄI04 PERUTTU

ENA04 wENA04 Tiina Tuori New Insights Module 4 (lops2021), Otava

RUB15 wRUB15 Kaj Stiller Fokus 5 (lops 2021), Otava

MAB05 wMAB05 Kyösti Saaren-Seppälä Binomi MAB5 (lops 2021), SanomaPro - ei pakollinen

FY01+02 wFY01 Toni Tran Ilmainen fys.omaantahtiin.com - materiaali

BI02+03 wBI02 Jonna Kurkinen Studeo

GE02 wGE02 Mirjami Smalén Studeo

HI02 (= nuorten HI03) wHI02 Pekka Tuori Mikä tahansa lops2021 tai 2016 kirja käy

FI01 wFI01 Eeva Manoah Argumentti 1, SanomaPro tai muu kirja

Oppitunnit klo 11.30 – 13.30 - koeaika pe 16.6. klo 9.00 - 11.40

Opintojakso Vastaavuus ops16 Opettaja Materiaali ja muita huomioita

ENA05 wENA05 Tiina Tuori New Insights Module 5 (lops2021), Otava

RUB14 wRUB14 Kaj Stiller Fokus 4 (lops 2021), Otava

MAA05 Ei vastaavuutta Toni Tran Ilmainen omaantahtiin.com -materiaali

MAB06+07 wMAB06 Kyösti Saaren-Seppälä Binomi MAB6+7 (lops 2021), SanomaPro - ei pakollinen

KE01+02 wKE01 Leo Virtanen
Opettajan oma materiaali, joka tulee noutaa koululta: 
jos asut kaukana, ole yhteydessä opettajaan 
postituksen järjestämiseksi.

TE01 wTE01 Jonna Kurkinen Mikä tahansa lops2021 tai 2016 kirja käy

BI04 wBI03 Mirjami Smalén Studeo

YH02 wYH02 Pekka Tuori Mikä tahansa lops2021 tai 2016 kirja käy

PS01 wPS01 Eeva Manoah Skeema 1, Edita tai muu kirja

Oppitunnit klo 14.00 – 16.00 MA 5.6. - PE 16.6.

Opettaja Materiaali ja muita huomioita

Kemian omaan tahtiin:  
voit tehdä minkä tahansa kemian 
moduulin tai kurssin omassa tahdissa 
5.6. - 16.6.

Leo Virtanen
Opettajan oma materiaali, joka tulee noutaa koululta: 
jos asut kaukana, ole yhteydessä opettajaan 
postituksen järjestämiseksi.

Elokuun abikurssit 2.8. - 18.8. - vain lähiopetus! 
Opetusta ma - pe 2.8. - 10.8. yht. 7 opetuskertaa, prelit 15.8. - 18.8.

Prelien aikataulu 
Kaikki prelit klo 9 - 15 (lisäajalla klo 17)

Kello Aine Opettaja ENA ti 15.8.

9.00 – 11.15 ENA Tiina Tuori RU ke 16.8.

11.30 – 13.50 MAA ja MAB Toni Tran MA to 17.8.

14.05 – 16.20 RUB Kaj Stiller ÄI+S2 pe 18.8.

Lisäksi vain Eiran omille opiskelijoille 14.8. – 17.8. Reaali pe 25.8.

15.15 – 17.30 ÄI yo-tukitunnit Irma Laitinen

http://fys.omaantahtiin.com
http://omaantahtiin.com
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Kesän LOPS2021 verkko-opetus 5.6. - 18.8. (itsenäinen opiskelu kesän aikana) 
Opettajat auttavat opiskelun alkuun ennen 16.6. mutta eivät neuvo opiskelijoita loman aikana. Arvioinnit tehdään elokuussa.

Opintojaksot (nimestä näet moduulit) Opettaja Oppikirja (eira.fi/kurssikirjat) tai muuta huomioitavaa

ÄI0 kielenhuollon opintojakso Leena Hietalahti Ei oppikirjaa

ÄI06+07 (2 op) ja ÄI08 Irma Laitinen Särmä-tietokirja ja Särmä-tehtäväkirja (diginä ostettava 
erikseen) (Otava)

ÄI10 ja ÄI11 Leena Hietalahti Särmä-tietokirja tai vastaava - ei tehtäväkirjaa

ENA01+02 (4 op) ja ENA03 Marie-Louise Smeds
New Insights (Otava) lops21 - aikataulutettu etäkoe 
elokuussa ENA04, ENA05 ja ENA06 Kaj Stiller

ENA07 Tiina Tuori

RUB0 (peruskoulun kertaus) Annamari Satola Ei oppikirjaa

RUB11+2 (B1 ruotsi, moduulit 1+2) (4 op) Annamari Satola
Fokus lops21 (Otava) - aikataulutettu etäkoe elokuussa 
paitsi RUB17 on Fokus LOPS2016-kirjaRUB13 ja RUB15 Marie-Louise Smeds

RUB14 ja RUB17 Heini Pitkänen

MA0 johdanto ja MAY01

Toni Tran Ilmainen omaantahtiin.com -materiaali
MAB02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 ja 
MAB10abi

MAA02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12 ja MAA13abi

FY01+02, 03, 04, 05, 06, 07 ja 08 Tapio Salminen Ilmainen fys.omaantahtiin.com -materiaali

KE01+02, 03, 04, 05 ja 06 Judit Csikós-Pénzes Mooli lops2021 (Otava)

BI01 ja BI05 Katri Ruohomäki
Studeo - älä osta ennen opetuksen alkua

BI02+03, BI04 ja BI06 Tiina Mattila

GE01, GE02, GE03 ja GE04 Elina Leppänen GE01 ja GE02: Mikä tahansa lops2021 tai 2016 kirja käy 
GE03 ja GE04: Studeo

TE01, TE02 ja TE03 Mirjami Smalén Studeo

HI02, HI03 ja HI05 Pekka Tuori Mikä tahansa lops2021 tai 2016 kirja käy 
HUOM: aikuisten HI02 = nuorten HI03 
aikuisten HI03 = nuorten HI02HI01, HI04, HI06 ja HI08abi Paula Laakkonen

YH01 ja YH03 Päivi Lipponen

Mikä tahansa lops2021 tai 2016 kirja käyYH02 ja YH05abi Hanna Toikkanen-Maher

YH04 Pekka Tuori

FI01, FI02, FI03 ja FI04 Janne Metsä Mikä tahansa lops2021 tai 2016 kirja käy (ei pakollinen)

UE01, 02, 03, 04, 05 ja 06 Eeva Manoah Studeo

ET01, 02, 03, 04, 05 ja 06 Janne Metsä Mikä tahansa lops2021 tai 2016 kirja käy (ei pakollinen)

PS01, 02, 03, 04 ja 05 Eeva Manoah Studeo

http://eira.fi/kurssikirjat
http://omaantahtiin.com
http://fys.omaantahtiin.com
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PIKAOHJE: tarkemmat tiedot ja päivitykset eira.fi/kesaopetus

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN JA EIRAN OPISKELIJAKSI 
Lue tarkemmin osoitteessa eira.fi/kesaopetus/ilmoittautuminen

Eiran omat opiskelijat 20.3. - 2.6.

(= et opiskele tutkintoa toisessa 2. asteen koulussa) 
‣ Valitse kurssit/opintijaksot Wilman tarjottimesta 
‣ Jos et ole vielä opiskellut Eirassa, ilmoittaudu tutkinto- 

tai aineopiskelijaksi eira.fi/ilmoittaudu  
‣ Toimisto lähettää sinulle Eiran Wilma-tunnukset, joilla 

pääset tekemään valinnat Wilmassa (käsittelyaika 
noin 3 työpäivää)

Muiden koulujen tutkinto-opiskelijat 20.3. - 31.5.

(= olet varsinainen opiskelija toisessa lukiossa) 
‣ Ilmoittaudu opiskelijaksi eira.fi/aineilmo käyttäen 

sopivaa lomaketta ja ilmoita täsmällisesti mitä kaikkia 
kursseja tai opintojaksoja haluat suorittaa ja missä 
opetusmuodossa. Toimisto lähettää sähköisen laskun 
valituista opinnoista noin 3 työpäivän kuluttua. Laskun 
maksamisen jälkeen saat Wilma-tunnukset ja sinut 
lisätään valittuihin ryhmiin opiskelijaksi.

* Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista kesäkuun opetukseen ti 6.6. asti ja verkko-opetukseen to 15.6. asti. Ohje: ilmoittaudu opiskelijaksi toimiston 
kautta ja heti saatuasi Wilma-tunnukset laita Wilma-viesti opettajalle ja pyydä häneltä ohjeet opiskelun aloittamiseksi. Huom: Wilma-tunnusten 
toimitusaika on noin 3 työpäivää eli koulun opiskelijaksi tulee ilmoittautua noin 3 työpäivää ennen tätä takarajaa.

MAKSUT

Eiran omat opiskelijat

- Ei ylimääräisiä maksuja eli toimitaan kuten muunkin 

opetuksen osalta 
- Aineopiskelijoille kesäkuun opetus kuuluu lukuvuoden 

22-23 maksuun ja kesän verkko-opetus sekä abikurssit 
lukuvuoden 23-24 maksuun

Muiden koulujen opiskelijat

- Kesäkuun opetus ja elokuun abikurssit 80 € / kpl 
- Verkko-opetus 60 € / opintopiste 
Huom: kyseessä on ilmoittautumismaksu eli maksua ei 
palauteta mikäli opinnot keskeytyvät*. Opiskelun 
aloittaminen onnistuu vasta maksun maksamisen jälkeen.  
* katso kotisivuilta tarkemmin

OPISKELU 
Lue tarkemmin osoitteesta eira.fi/kesaopetus/opiskelu 

KESÄKUUN ETÄOPETUS

- Opettaja lähettää ohjeet opetuksen seuraamiseksi 

ennen ensimmäistä opetuskertaa Eiran Wilmassa 
eira.inschool.fi (Eiran Wilma-tunnukset lähetetään 
kaikille sähköpostilla Eiraan ilmoittautumisen jälkeen) 

- Etäoppitunnit järjestetään päivittäin aikataulun mukaan 
ja oppitunneille osallistuminen on pakollista 
- Itsenäisesti voit opiskella verkko-opetuksessa

VERKKO-OPETUS

- Opettaja lähettää ilmoittautuneille Eiran Wilmassa 

eira.inschool.fi linkin Moodle-kurssille, josta löytyy 
suoritusohjeet sekä pakolliset tehtävät ym. 

- Verkko-opiskelu tapahtuu itsenäisesti kesän aikana: 
opettajat eivät vastaa viesteihin tai korjaa tehtäviä 
loman aikana vaan vasta elokuussa 

- Opinnot on tehtävä valmiiksi opettajan ilmoittamaa 
aikataulua noudattaen viimeistään 18.8. mennessä

SUORITUKSET JA NIIDEN SIIRTÄMINEN OMAAN KOULUUN

Arvosanat Eiran Wilmassa / Opintopolussa

- Kesäkuun opetuksen arvosanat näkyvät Eiran 

Wilmassa KE 21.6. jälkeen. Verkko-opinnot arvioidaan 
viimeisten suoritusten jälkeen ja arvosanat tulevat 
viimeistään 30.8. jälkeen.

Suoritusten siirtäminen omaan kouluun

- Suoritustiedot voit jakaa omaan kouluun 

www.opintopolku.fi sivujen Oma Opintopolku-osiosta 
- Ohje: eira.fi/opintopolkuohje 

- Mikäli edellinen ei onnistu, todistuksen voi tilata 
sähköpostilla toimisto@eira.fi

SÄHKÖISET PALVELUT JA MUUTA APUA

- Wilman (eira.inschool.fi) tunnukset saa 
ilmoittautumisen yhteydessä toimistolta 
- Tunnus on opiskelijanumero ja salasana 

ensimmäisellä kerralla syntymäaika PPKKVV 
- Moodleen (eiranaikuislukio.mmg.fi) luodaan tunnus 

itse. Oikealle kurssille pääsee opettajan lähettämällä 
linkillä, joka lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä 

- Ohjeita löytyy sivulta eira.fi/ohjevideot 

- Kaikki opetus aikuisten opetussuunnitelman mukaan 
mutta sisällöt vastaavat nuorten opsia. Varmista 
kuitenkin hyväksiluku omasta koulusta. Opsit löydät 
osoitteesta eira.fi/lops  

- Toimiston sähköposti: toimisto@eira.fi puh: 094542270 
- Lisätietoa kesäopetuksesta antaa lukion apulaisrehtori 

Teemu Karjalainen 09 4542 2736

http://eira.fi/kesaopetus
http://eira.fi/kesaopetus/ilmoittautuminen
http://eira.fi/ilmoittaudu
http://eira.fi/aineilmo
http://eira.fi/kesaopetus/opiskelu
http://eira.inschool.fi
http://eira.inschool.fi
http://www.opintopolku.fi
http://eira.fi/opintopolkuohje
mailto:toimisto@eira.fi
http://eira.inschool.fi
http://eiranaikuislukio.mmg.fi
http://eira.fi/ohjevideot
http://eira.fi/lops
mailto:toimisto@eira.fi

