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Hyvä Porkkalan lukion uusi opiskelija!      
 
 
Onnittelumme toisen asteen koulutusvalinnastasi! Tässä on sinulle ohje kesän 2021 yhteisvalinnan varsinaisella 
hakukierroksella myönnetyn opiskelupaikan vastaanottamiseksi Porkkalan lukiosta. Luethan ohjeen 
huolellisesti kokonaan. 
 
 
 
Tärkein ensin: Lukioon hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa opiskelupaikkansa!  
 

Vahvistat lukiopaikkasi sähköisesti oma opintopolku –palvelussa https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/. 
 
Jos jostain syystä et pysty tekemään paikan vahvistusta opintopolussa, soita Porkkalan lukion kansliaan 040 
1269 339 saadaksesi ohjeet paikan kirjalliseen vahvistamiseen muulla tavoin. Vahvista paikkasi 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään torstaina 1.7.2021 kello 15.00.  
 
Porkkalan lukion lukuvuosi alkaa maanantaina 16.8.2021.  Uudet opiskelijat tulevat kouluun klo 9.00. 
Kokoonnumme lukion auditoriossa koulukeskuksen (Kirkkotallintie 6) D-siivessä. Seuraa lukion kotisivuja 
elokuussa säännöllisesti mahdollisten muutosten vuoksi, joita Korona-tilanne saattaa aiheuttaa! 
 
 
 
 
Lukion lukujärjestys syksyn 1. periodiin 
 
Sinulle on tehty valmiiksi lukujärjestys syksyn 1. opiskeluperiodiin ja saat tietää lukujärjestyksesi tarkemmin 
ensimmäisenä lukiopäivänä, jolloin saat paljon muutakin tietoja lukio-opiskelusta ja Porkkalan lukion 
käytänteistä. Lukiossamme oppitunnit pidetään pääsääntöisesti klo 8.40-14.50 välillä, ja lukujärjestyksen 
mukainen opetus alkaa tiistaina 17.8.2021.   

 
Lukujärjestys perustuu lukion ainevalintakortissa olleisiin tietoihin.  Jos et ole täyttänyt ainevalintakorttia lukion 
kotisivuilla keväällä 2021, täytä se viimeistään 1.7.2021. Linkin ainevalintakorttiin löydät tästä. Tutustu myös 
muuten lukion kotisivuihin www.porkkalanlukio.fi 

 
Lukiossa opiskellaan viisi periodia lukuvuodessa ja muiden periodien valinnat teet syksyn 1. periodin aikana 
opon, ryhmänohjaajan ja tutorien avustuksella.  
 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopintopolku.fi%2Foma-opintopolku%2F&data=04%7C01%7C%7C61cdfdaa4d5843527a2408d9308a808e%7C6d061a28d42744ff8ce00e1b76dd90ab%7C0%7C0%7C637594193680763600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qgb2nBKIcvujkI7z2zahQwdmNartJzvrbrNuMpZ%2Fp6I%3D&reserved=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuwLWfmRZUwa0HqTNIECyKNP72eAsZXY7-7RKt1Agxb40eLw/viewform?usp=sf_link
http://www.porkkalanlukio.fi/


 

 

 
 
Oppivelvollisuus ja opiskelun maksuttomuus 1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneille 

 
1.1.2021 jälkeen peruskoulun päättänyt opiskelija on oppivelvollinen 18 ikävuoteen asti ja lukio valvoo 
oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen etenemistä. 
 
Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat saavat oppikirjat ja opiskelun tieto- ja viestintätekniset (tvt) 
välineet (kannettava tietokone, kuulokkeet ja muistitikku sähköiseen koejärjestelmä Abittiin) maksuttomasti 
käyttöönsä lukion alkaessa. Opiskelija on velvollinen palauttamaan käyttöön saamansa aineistot ja välineet 
erillisten ohjeiden mukaan tai vaihtaessaan opiskelupaikkaa.  
 
Tietokoneen ja muiden tvt-tarvikkeiden luovuttaminen opiskelijan käyttöön edellyttää huoltajan ja opiskelijan 
allekirjoittamaa käyttösopimusta. Käyttösopimus tulee tutustuttavaksi ja tulostettavaksi lukion kotisivulta 
viimeistään keskiviikkona 11.8.2021. Tarvittaessa voit tuolloin myös hakea sopimuslomakkeen lukiolta tai 
palauttaa allekirjoitetun sopimuksen lukion kansliaan ennen lukuvuoden alkua. 
 
On erittäin suotavaa tuoda käyttösopimus valmiiksi allekirjoitettuna kouluun ensimmäisenä koulupäivänä 
16.8.2021, sillä lukio-opinnot alkavat rivakasti ja tarvitset siksi heti myös kaikkia opiskeluvälineitä. Myös 
alkavien opintojaksojen oppimateriaalit jaetaan välittömästi opetuksen alkaessa.  
 
  

 

 
Erityinen tuki lukiossa 
  
Mikäli sinulla on peruskoulun aikana ollut opetuksen erityisjärjestelyjä kuten pienluokkaopetusta, 
lukivaikeuden huomioiminen opetuksessa tms., ota peruskoulusta saamasi lausunnot mukaan ensimmäisenä 
lukiopäivänä ja jätä ne silloin annettavien ohjeiden mukaan lukion erityisopettaja Risto Niinikivelle. 
 
 
 
 
Wilma-tunnukset toimimaan 
  
Opintojen sujuva alkaminen edellyttää toimivia Wilma-tunnuksia, ja Wilma on myös koulun virallinen 
viestintäkanava opiskelijoille.   
 
Mikäli olet käynyt Kirkkonummella koulua, toimivat sinulla yläastella käytössä olleet Edison-tunnuksesi 
Porkkalan lukion Wilmassa. Porkkalan lukion Wilma ei kuitenkaan heti näy tunnuksillasi, mutta tulee sinulle 
näkyviin viimeistään lukion alkaessa elokuussa. 
 
Jos tulet Porkkalan lukioon muualta kuin kirkkonummelaisesta yläkoulusta, pyydä Wilma-tunnukset heti 
opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen kesäkuussa sähköpostilla osoitteesta 
tunnukset.porkkalanlukio@kirkkonummi.fi. 
 
Huomioithan, että saat Wilma-tunnukset henkilökunnan kesälomien vuoksi vasta elokuussa ennen lukion alkua. 
Kirkkonummen Wilma toimii osoitteessa: https://kirkkonummi.inschool.fi  tai edison.fi 
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Kesä 2021 ja opintojen aloittaminen elokuussa 
 
 
Porkkalan lukion väki on kesällä paikalla/ tavoitettavissa seuraavasti: 
 
Kesäkuussa sekä 1.8. alkaen 
koulusihteeri Sirkka Lindström  040 1269 339  sirkka.lindstrom@kirkkonummi.fi              
 
Kesäkuun ajan 1.7. saakka ja ma 9.8. alkaen 
rehtori Matti Autero   050 310 7078   matti.autero@kirkkonummi.fi 
 
Ma 21.6., ti 22.6. ja ke 11.8. alkaen 
opinto-ohjaaja Kristiina Laxén  040 1269 343     kristiina.laxen@kirkkonummi.fi 
 
To 17.6., ma 21.6. ja ke 11.8. alkaen 
opinto-ohjaaja Satu Seppälä      040 1269 669                satu.seppala@kirkkonummi.fi 
 
Ma 1.8. alkaen 
tvt- palveluvastaava Markus Järvinen 040 1269 873          markus.jarvinen@kirkkonummi.fi 

 

Porkkalan lukio tunnetaan erittäin monipuolisesta opetustarjonnastaan, joka tarjoaa mainiot eväät sekä hyvälle 
opintomenestykselle että innostavalle opiskelulle omien kiinnostusten ja tavoitteiden mukaisesti. Tarjontamme 
antaa taatusti mahdollisuuksia myös kokeilla uutta ja osallistua yhteisölliseen toimintaan osana kivoja 
lukiovuosia! Uusi tulevaisuuslinjamme tarjoaa aktiivisille nuorille vankan yleislukion rinnalla ajankohtaisia 
sisältöjä ja uudenlaisia työskentelyn tapoja, jotka heijastuvat koko lukion toimintaan.  

Kääntöpuolella myös lukiomme tutorit toivottavat sinut tervetulleeksi vireään joukkoomme! 

Tervetuloa opiskelemaan!                                               
 
  
 

Jatko-opintoterveisin ja iloista kesää toivottaen   
 
Porkkalan lukion väki :)     
 
Matti Autero 
rehtori, p. 050-3107078 
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Hei, ja tervetuloa meidän tutorien puolesta Porkkalan lukioon! 
 
Olemme porukka vanhempien ikäluokkien opiskelijoita ja olemme täällä teitä varten.  
 
Autamme, ohjaamme ja opastamme teitä uusia opiskelijoita. Johdamme myös ryhmäytymisiä 
sekä järjestämme erilaisia aktiviteettejä koulussa.  
 
Kanssamme sopii tulla juttusille asioista, jotka askarruttavat esimerkiksi Porkkalan lukion ig-
sivuilla @porkkalanlukio, tai kysellä Porkkalan meiningistä myös kotisivujen lomakkeen 
kautta.  
- myös kasvotusten saa tulla kysymään!  
 

 

Innostavaa koulun aloitusta toivottaen 

 
Porkkalan lukion tutor-porukka 
 


