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Kuva: Suomen koulujärjestelmä 
  

YLIOPISTO 
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AMMATTIKOULU LUKIO 

PERUSKOULU 



Opetusta on kahdessa eri koulussa. 
 

 

  

Minna Canthin koulu 
Ruotsinkatu 35, 70600 Kuopio 

• oppitunnit kello 11:20-13:45  
• kaikille yhteisenä opo 
• valinnan mukaan seuraavia: kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta 

ryhmänohjaaja Sari Halonen 044 718 4609, sari.halonen@opedu.kuopio.fi 
opo Sanna Multala 044 718 4627, sanna.multala@opedu.kuopio.fi  

Kuopion aikuislukio 
Maaherrankatu 2, 70100 Kuopio 

• ruokailu kello 14:15-14:45 
• oppitunnit kello 15:00-18:20 
• oppiaineet: äidinkieli/S2, englanti, ruotsi, matematiikka, biologia, maantiede, 

fysiikka, kemia, historia, uskonto, terveystieto, yhteiskuntaoppi 
Ryhmänohjaaja Kati Euren 044 718 1349, kati.euren@opedu.kuopio.fi 
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INFOPAKETTI KYMPPILUOKALLA OPISKELUSTA  
 
Kymppiluokan suorittaminen parantaa nuoren jatko-opintovalmiuksia. Se vahvistaa 
perusopetuksen tietoja ja taitoja sekä tukee nuoren kasvua ja kehitystä. Kymppiluokan 
suorittaminen edellyttää riittävää tuntimäärää sekä Minna Canthin koulun että 
aikuislukion oppitunneilta. Kymppiluokan aikana nuori voi korottaa perusopetuksen 
päättötodistuksen arvosanoja. 
 
OPINNOT 
 
Opintoihin kuuluu peruskoulukursseja oppilaalle laaditun lukujärjestyksen mukaisesti. 
Keväällä suoritetaan aikuislukiossa myös lukio-opintoja. Minna Canthin koulun kuvataiteen 
tunneilla on mahdollista suorittaa lukion KU1-opintojakso. Joulukuussa on kahden viikon 
TET-jakso (4h/päivä). Aikuislukion oppitunneilla pitää käydä myös TET-jakson aikana. 
 
Oppilaalla voi olla joku päivä viikossa Minna Canthin koulun osalta vapaa. Tällöin hänellä on 
hyvää aikaa tehdä kotitehtäviä ja lukea kokeisiin. Oppilaiden lukujärjestykset vaihtuvat useita 
kertoja vuodessa ja vaihtumisesta informoidaan aina. Sari Halonen jakaa oppilaille myös 
paperiversiot lukujärjestyksistä, jotka ovat nähtävissä wilma-järjestelmässä. 
 
Marras-joulukuussa pidetään jokaisen kanssa oppimiskeskustelu, jossa on läsnä oppilas, 
huoltaja ja ryhmänohjaajat Kati Euren ja Sari Halonen. Tässä keskustelussa tarkastellaan, 
miten oppilas on suoriutunut syksyn opinnoista ja tehdään yhdessä lukujärjestys 
kevätlukukaudelle. 
 
Helmi-maaliskuussa on yhteishaku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen. 
Ammatinvalinnanohjauksesta vastaa Minna Canthin koulun opo Sanna Multala. 
 
 

 
 
Kuopion aikuislukio, Maaherrankatu 2 

Rehtori Ensio Vatanen 044 718 4522, ensio.vatanen@kuopio.fi  

Koulusihteeri Marja Iivarinen 017 184 539, marja.iivarinen@kuopio.fi 

 
  



 
TIEDOTUS  
 
Wilmaan merkitään poissaolot, myöhästymiset ja mahdollisesti muita huomioita. Huoltajat ja 
oppilaat saavat omat wilmatunnukset.  
wilma.kuopio.fi 
 
Ajankohtaista tietoa kymppiluokan tapahtumista on myös Minna Canthin koulun 
internetsivulla. 
https://peda.net/kuopio/p/minnacanth/ktojll/luokkien-omat-sivut/kymppiluokka 
 
 
 
KUSTANNUKSET 
 
Kuopiossa asuva oppilas saa kaupungilta bussikortin koulumatkoja varten, jos koulumatkan 
pituus on yli 5 km. Peruskoulukursseilla kirjat, vihot ja koepaperit ovat ilmaisia.  
 
POISSAOLOT 
 
Aikuislukion oppitunneilta voi olla poissa korkeintaan 3 kertaa/opintojakso. Jos poissaoloja 
on enemmän, opintojakso keskeytyy. Oppilaan huoltaja selvittää poissaolot mahdollisimman 
nopeasti Sari Haloselle aikuislukion ja Minna Canthin koulun oppitunneilta. 
 
Sari Halonen myöntää etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin luvan silloin, kun poissaolon 
kesto on yksittäinen tunti tai alle kolme päivää. Yli kolmen päivän poissaoloihin täytyy anoa 
lupa rehtori Jani Turuselta Minna Canthin koulun virallisella lomakkeella. 
 
 

 
 
Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35 
Rehtori Jani Turunen 044 718 4621, jani.turunen@kuopio.fi 
Koulusihteeri Suvi Nyyssönen 044 718 4623, suvi.nyyssonen@kuopio.fi 
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