
Valintailmoituksen liite 1 / 16.6.2022                                                                                 

 

     

    

Hyvä Porkkalan lukion uusi opiskelija!    
  
  

Onnittelumme toisen asteen koulutusvalinnastasi! Tässä on sinulle ohje kesän 2022 yhteisvalinnan 

varsinaisella hakukierroksella myönnetyn opiskelupaikan vastaanottamiseksi Porkkalan lukiosta. 

Luethan ohjeen huolellisesti kokonaan.  

 

Tärkein ensin: Lukioon hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa opiskelupaikkansa!  

  

Vahvistat lukiopaikkasi ensisijaisesti 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 30.6.2022 klo 15.00 mennessä.   

Porkkalan lukion lukuvuosi alkaa keskiviikkona 10.8.2022. Uudet opiskelijat tulevat kouluun kello 

9.00. Kokoonnumme lukion auditoriossa koulukeskuksen (Kirkkotallintie 6) D-siivessä. Seuraa lukion 

kotisivuja elokuussa mahdollisten muutosten vuoksi, joita koronatilanne 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 tietoa lukio-opiskelusta ja 

Porkkalan lukion käytänteistä.  Lukiossamme oppitunnit pidetään pääsääntöisesti klo 8.40–14.50 

välillä, ja lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa torstaina 11.8.2022.    

Lukujärjestyksesi perustuu lukion ainevalintakortissa antamiisi tietoihin. Jos et täyttänyt 

ainevalintakorttia lukion kotisivuilla keväällä 2022, voit täyttää sen kesän aikana. Lukion 

ainevalintakortin löydät lukion kotisivuiltamme. 

Lukiossa opiskellaan viisi periodia lukuvuodessa ja muiden periodien valinnat teet syksyn 1. periodin 

aikana opon, ryhmänohjaajan ja tutorien avustuksella.   

 

 

 

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScraikFG-jkAJG-K03mkSgL1OyVATkAxJjiKQkFkEgp0ASpbQ/viewform?usp=sf_link
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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 sekä 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 kotisivuilta 30.6.2022 mennessä. Tarvittaessa voit hakea sopimuslomakkeen lukiolta ennen 

lukuvuoden alkua 8.8. alkaen. Huoltajan allekirjoittamaa laitesopimusta vastaan ensimmäisenä 

koulupäivänä annetaan opiskelijalle tietokone ja tvt-välineet. Muista ottaa sopimus mukaasi 10.8. 

Tarvitset tvt-välineitä heti, sillä lukio-opinnot alkavat rivakasti ja alkavien opintojaksojen 

oppimateriaalit jaetaan välittömästi opetuksen alkaessa 11.8.2022. 

  

Erityinen tuki lukiossa 

  

Mikäli sinulla on peruskoulun aikana ollut opetuksen erityisjärjestelyitä kuten pienluokkaopetusta, 

lukivaikeuden huomioiminen opetuksessa tms., ota peruskoulusta saamasi lausunnot mukaan 

ensimmäisenä lukiopäivänäsi 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 yläkoulussa käytössä olleet 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 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 

  

 

 

https://www.porkkalanlukio.fi/wp-content/uploads/2021/08/Henkilokohtaisen-laitteen-kayttosopimus1pdf-100821.pdf
https://www.porkkalanlukio.fi/wp-content/uploads/2021/08/Henkilokohtaisen-laitteen-kayttosopimus1pdf-100821.pdf
mailto:tunnukset.porkkalanlukio@kirkkonummi.fi
https://kirkkonummi.inschool.fi/


Kesä 2022 ja opintojen aloittaminen elokuussa 

  

Porkkalan lukion väki on kesällä paikalla/ tavoitettavissa seuraavasti: 

Kesäkuun ajan ja 1.8.2022 alkaen  

koulusihteeri Sirkka Lindström 040 1269 339     sirkka.lindstrom@kirkkonummi.fi       

 

Kesäkuun ajan ja 3.8.2022 alkaen 

rehtori Matti Autero   050 310 7078      matti.autero@kirkkonummi.fi  

 

Perjantaina 17.6. ja 8.8.2022 

opinto-ohjaaja Kristiina Laxén 040 1269 343       kristiina.laxen@kirkkonummi.fi 

 

Maanantaina 20.6. ja 8.8.2022 

opinto-ohjaaja Annukka Leskinen 040 5834 987      annukka.leskinen@kirkkonummi.fi 

  

Tiistaina 21.6. ja 8.8.2022 

opinto-ohjaaja Satu Seppälä  040 1269 669       satu.seppala@kirkkonummi.fi 

 

4.7.2022 lähtien 

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 opiskeluohjelmalle omien kiinnostusten ja 

tavoitteiden mukaisesti. Tarjonta antaa taatusti myös mahdollisuuden kokeilla uutta ja osallistua 

yhteisölliseen toimintaan osana opiskelun arkea.  

Tervetuloa opiskelemaan! 
  

Jatko-opintoterveisin ja iloista kesää toivottaen    

Porkkalan lukion väki :)     

 

Matti Autero  

rehtori 
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