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1. Mitä kahden tutkinnon opinnot tarkoittavat? 

1.1 Paremmat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään 
 

Kaksi tutkintoa yhtä aikaa - loistava mahdollisuus, jos haluaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi 

laajemman yleissivistyksen sekä opiskella enemmän etenkin kieliä ja matematiikkaa. Kahden 

tutkinnon opinnoissa opiskellaan ammatillisen perustutkinnon lisäksi lukio-opintoja niin, että voi 

kirjoittaa ylioppilaaksi. Valmistuessa saa ammatillisen perustutkintotodistuksen ja 

ylioppilastodistuksen, mutta ei lukion päättötodistusta. Opiskeluaika on yleensä kolme vuotta. 

Kahden tutkinnon opinnoista saa erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työelämään ja jatko-

opintoihin ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-

opintokelpoisuuden, mutta kahden tukinnon opinnot parantavat jatko-opintovalmiuksiasi. Lukio-

opinnot tuovat vaihtelua ja monipuolisuutta opiskeluun. 

Gradia Jyväskylässä kahden tutkinnon opinnot ovat mahdollisia kaikissa ammatillisissa 

perustutkinnoissa. Kahden tutkinnon opintoihin voi ilmoittautua ammatillisen perustutkinnon 

opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.  

 

1.2 Mitä opiskelu edellyttää? 
 

Kaksi tutkintoa ei tarkoita kaksinkertaista työmäärää, vaan kahta erilaista opiskelua. Vastuun 

ottaminen omista opinnoista on tärkeää ja läksyihin tulee panostaa. Tarvitaan tavoitteellisuutta, 

määrätietoisuutta ja sitoutumista. Peruskoulussa hankitut hyvät valmiudet mahdollistavat kahden 

tutkinnon opinnoissa menestymisen. Tärkeää on oma motivaatio opiskella sekä käytännöllisiä että 

teoreettisia aineita. Opiskeluun tulee panostaa heti alusta alkaen, sillä hyviä asioita ei saa helpolla. 

Yleensä on varauduttava tekemään enemmän töitä kuin peruskoulussa. 

Kahden tutkinnon opinnot sopivat opiskelijalle, joka haluaa panostaa opiskeluun ja vahvistaa 

opiskeluvalmiuksiaan, tykkää käytännön sekä teorian opiskelusta, tarttuu haasteisiin ja 

mahdollisuuksiin ja haluaa opiskella omaa tulevaisuutta varten työelämän monitaitoiseksi osaajaksi. 

 

1.3 Lukio-opinnot osana ammatillista perustutkintoa 
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Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Kahden tutkinnon 

opiskelija suorittaa osan ammatillisen perustutkinnon opinnoista lukio-opintoina. Lukio-opintoina voi 

suorittaa lähes kaikki yhteiset tutkinnon osat (35 osp) sekä ammatillisten tutkinnon osien valinnaisia 

opintoja 15-25 osaamispistettä tutkinnosta riippuen. Gradia Jyväskylässä lukioaineiden ohessa 

opiskellaan myös ei-lukiotavoitteiset muut yleissivistävät yhteisten tutkinnon osien opinnot, jotka 

kuuluvat kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.  

 

 

2. Miten opinnot toteutuvat arjessa? 

2.1 Ammatilliset ja lukiojaksot vaihtelevat 
 

Lukuvuodessa on viisi jaksoa ja kymmenen osajaksoa. Opinnoissa vaihtelevat ammatilliset ja lukio-

opintojen jaksot. Ammatillisten jaksojen aikana on yleensä yksi lukiokurssi ns. yhteistoiminta-aikana. 

Ensimmäisenä vuotena tunnit ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-16. Toisena ja kolmantena 

vuotena tunnit ovat tiistaisin ja torstaisin klo 14-16.  

Lukio-opintojen jaksoilla opiskellaan vain lukio-opintoja. Lukio-opintojen jaksotus on sovittu 

yhteisesti ammatillisten alojen kanssa huomioiden kolmantena vuonna ylioppilaskirjoitusten 

aikataulut. Ensimmäisenä lukuvuonna lukio-opintoja ovat jaksot 3A ja 5. Muut jaksot ovat 

ammatillisia opintoja joko koululla tai työpaikoilla. Toisena vuonna lukio-opintoja ovat jaksot 2 ja 4. 

Kolmantena vuonna lukio-opintoja ovat jaksot 1 ja 3B. 

 

 

Jos valitsee pitkän matematiikan opiskelun, suuren kurssimäärän takia on molempina välikesinä 

kesäkuussa sekä elokuun alussa yksi matematiikan kurssi. Joillakin aloilla kesäjakson aikana voi olla 

työpaikalla tapahtuvaa oppimista, mikä voi mahdollistaa ns. lukuloman ennen ylioppilaskirjoituksia. 

 

2.2 Opintojen sisältö 
 

Lukio-opinnot suoritetaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelijat ovat aineopiskelijoina 

Jyväskylän Lyseon lukiossa. Gradia Jyväskylän oma lukioaineiden tarjotin on suunniteltu niin, että 

lukio-opinnot voivat edetä sujuvasti päiväopintoina ammatillisten opintojen vaarantumatta. 
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Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Oheisen 

ainevalintakortin aineista tarjotaan kaikki pakolliset kurssit, lähes kaikki valtakunnalliset syventävät 

kurssit sekä soveltavista kursseista kirjoituksiin valmentavat kurssit (abikurssit). Opiskelu perustuu 

kontaktiopiskeluun. Erityisistä syistä kurssin itsenäinen suorittaminen on mahdollista opinto-ohjaajan 

kanssa erikseen sopien.  

 

Kahden tutkinnon opintojen ainevalintakortti 

 

 

Näitä aineita opiskellaan lukio-opintojen jaksoilla tai yhteistoiminta-aikoina Gradia Jyväskylän tiloissa. 

Muita aineita voi opiskella ensisijaisesti Jyväskylän aikuislukiossa iltaopintoina. Tarkemmat tiedot ja 

ilmoittautuminen opinto-ohjaajan kautta. 
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2.3 Kesäopinnot  
 

Pitkän matematiikan oppimäärä on niin laaja, että osa opiskellaan intensiivikursseina kesäjakson 

aikana. Yksi kurssi opiskellaan kesäkuun alussa heti lukukauden päätyttyä ja toinen elokuun alussa 

ennen lukuvuoden alkua. Opetusta on 3,5 tuntia päivässä joko aamu- tai iltapäivisin. 

Joillakin aloilla kesäjakson aikana voi olla työpaikalla tapahtuvaa oppimista, mikä voi mahdollistaa 

ns. lukuloman ennen ylioppilaskirjoituksia.  

 

2.4 Oppimateriaalit ja välineet 
 

Vuosittain päivitettävät oppimateriaalitiedot löytyvät kahden tutkinnon sivuilta: 

https://www.gradia.fi/gradia-jyvaskyla-oppiaineet-oppimateriaalit-ja-arvionti-2020-2021 . 

Jokaisen opiskelijan on hankittava oppitunneille oma kannettava tietokone. Ylioppilastutkintolautakunta 

ylläpitää sivuillaan listaa yhteensopivista tietokoneista: 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/liite_2-

ohje_kokelaan_tietokoneesta_2019.pdf 

Kurssikokeissa ja yo-kokeessa tarvitaan lisäksi virtajohto, langallinen hiiri ja langalliset kuulokkeet. 

 

2.5 Kurssitarjotin ja kiertotuntikaavio 
 

Lukiokurssit valitaan Wilmassa Kahden tutkinnon opintojen omalta kurssitarjottimelta.  Jokaiselle 

lukuvuoden jaksolle on oma tarjotin. Lukio-opintojen jaksolle valitaan yleensä noin 6-8 kurssia ja 

muille jaksoille maksimissaan yksi kurssi opiskeltavaksi yhteistoiminta-aikana kahtena iltapäivänä 

viikossa. Opiskelija tekee valinnat itse sovittuna aikana. Myöhemmin muutokset tehdään opon kautta 

viimeistään viikko ennen jakson alkua. 

Lukio-opintojen jaksoilla lukujärjestys tulee Wilmaan automaattisesti kurssivalintojen pohjalta. 

Kurssit sijoittuvat lukujärjestykseen kiertotuntikaavion avulla. Aikataulu on sama Jyväskylän 

päivälukioissa, mikä mahdollistaa kurssien valitsemisen myös niiden tarjonnasta. Osajakson 

mittaisilla lukio-opintojen jaksoilla kahden tutkinnon opinnoissa on oma kiertotuntikaavio. Jakson 

yhtä kurssia opiskellaan myös edeltävänä tai seuraavana yhteistoiminta-aikana. 

 

https://www.gradia.fi/gradia-jyvaskyla-oppiaineet-oppimateriaalit-ja-arvionti-2020-2021
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/liite_2-ohje_kokelaan_tietokoneesta_2019.pdf
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/liite_2-ohje_kokelaan_tietokoneesta_2019.pdf
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2.6 Osaanko opiskella – opiskelutekniikka? 
 

Olemme erilaisia oppijoita, joten on tärkeää löytää itselle sopivat, tehokkaat tavat opiskella. Toisella 

asteella opiskeltavien asioiden määrä lisääntyy merkittävästi, joten myös opiskeluteknisten taitojen 

hallinta korostuu. Myös oma vastuu oppimisesta lisääntyy. Opiskelu on taitolaji, jota voi harjoitella. 

Harjoitteluun kannattaa panostaa heti opintojen alussa. 

Opiskelu vie aikaa, mutta aikaa tulee olla myös muulle tekemiselle ja levolle. Järkevällä ajankäytön 

suunnittelulla löytyy tasapaino. Viime tipassa tekeminen lisää stressiä ja yleensä tulokset ovat 

huonompia.  

Oikeat opiskelutekniset menetelmät ja aikataulusuunnitelma tehostavat merkittävästi oppimista, 

muistamista ja asioiden ymmärtämistä. Tavoitteena ei ole vain yksittäisestä tehtävästä tai kokeesta 

selviäminen, vaan asioiden ymmärtäminen ja pitkäkestoinen muistaminen. 

Lisää tietoa: 

https://www.studentum.fi/tietoa-opiskelijalle/opiskelutekniikka-12356 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/08/20/ota-haltuun-opiskelutekniikat 

https://www.studentum.fi/tietoa-opiskelijalle/opiskelutekniikka-12356
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/08/20/ota-haltuun-opiskelutekniikat
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2.7 Plagiointi ja eettiset ohjeet 
 

Opiskelet ensisijaisesti itseäsi ja tulevaisuuttasi varten. Myös ylioppilaskokeista, joihin opinnoissa 

valmistaudutaan, on suoriuduttava itsenäisesti. Gradia Jyväskylässä on julkaistu Eettiset ohjeet 

opinnoissa ja niihin liittyvät menettelytavat. Niiden mukaan: ”Plagiointina pidetään toisen ideoiden ja 

ajatusten tai kirjoitetun tekstin käyttämistä niin, ettei ole selkeästi merkitty, mikä on omaa ja mikä 

jonkun toisen.” (Eettiset ohjeet opinnoissa ja niihin liittyvät menettelytavat, Gradia Jyväskylä, 

Rehtorin päätös 14.8.2020). Ohjeissa korostetaan opiskelijan vastuuta asiasta, mutta tuodaan esille 

myös oikeus saada opettajalta tukea oppimiseen, esim. lähdeviittausten merkitsemistapaan. Ohjeissa 

on myös kuvattu, mitä plagioinnista seuraa. Se johtaa automaattisesti suorituksen hylkäämiseen ja 

toistuessaan kirjalliseen varoitukseen. Ohjeet julkaistaan verkossa pian ja linkitetään tähän.  

 

2.8 Arviointi  
 

Lukiokursseissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. Opettaja kertoo kurssin alussa 

arvioinnin perusteet. Lukio-opintojen jaksoilla voidaan järjestää päättöviikko, jolloin kokeeseen tai 

muuhun arviointiin on käytettävissä puoli päivää kurssia kohden. 

Lukiokurssit arvioidaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti asteikolla 4-10. Opettajat arvioivat 

kurssit Wilmassa kahden viikon kuluessa jakson päättymisestä. Ammatillisen perustutkinnon 

todistukseen arvosanat muutetaan seuraavasti: 

Lukiokurssin arviointi  Ammatillinen arviointi 

10 ja 9 K5 

8 H4 

7 H3 

6 T2 

5 T1 

4 HylS (hylätysti suoritettu) 

S (suoritettu) X 

O (osallistunut/suoritus kesken) XK 

K (keskeyttänyt) Hyl (hylätty) 

 

Suoritus kesken (XK) puutteet on kirjattu kohtaan sanallinen arviointi. Puuttuvia suorituksia voi 

täydentää seuraavan jakson ajan. Sen jälkeen arviointi muuttuu hylätyksi ja kurssi on opiskeltava 

kokonaan uudestaan. Hyl tarkoittaa kurssin hylkäämistä, jolloin kurssi on opiskeltava kokonaan 

uudestaan. Puuttuvan (XK) tai hylätysti suoritetun (HylS) kokeen voi uusia seuraavassa uusinnassa.  

Opiskelijan tulee seurata lukio-opintojen edistymistä Wilmasta. Arvosanat näkyvät ammatillisen 

puolen Wilmassa ammatillisen asteikon mukaisesti. Lukioarvosana näkyy kohdassa muu arvosana. 

Lukioasteikon mukaiset arvioinnit näkyvät myös Wilman lukion roolin kautta (ks. Wilma-tunnusten 

yhdistäminen). 

 



9 
 

2.9 Kurssin uusinta 
 

Puuttuva (SK/O) tai hylätysti suoritettu (HylS) koe on tehtävä seuraavassa uusinnassa. Kokeen voi 

uusia kerran. Uusintakokeet järjestetään jokaisen jakson jälkeen Viitaniemessä klo 16-18. Kokeeseen 

ilmoittaudutaan viikkoa aikaisemmin kahden tutkinnon opintojen verkkosivuilla. 

Hyväksytysti suoritetun kurssin koetta ei voi uusia (arvosanat 5-10). Hylätty kurssi (arvosana Hyl) on 

suoritettava kokonaan uudelleen. 

 

3. Ylioppilastutkinto 

3.1 Yo-tutkinnon rakenne 
 

Ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkinnon 

aineet voi hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle kirjoituskerralle. Suoritus alkaa, kun on 

ilmoittautunut ensimmäisen kerran kirjoituksiin. Yhdessä aineessa on kokeen oltava laaja (pitkä 

matematiikka tai pitkä kieli). Reaaliaineiden kirjoituksissa voi yhtenä kirjoituspäivänä osallistua vain 

yhden aineen kokeeseen. Tutkintoa voi laajentaa myöhemmin. 

Ylioppilastutkinnon viimeistään syksyllä 2021 aloittavilla tutkintoon kuuluu vähintään neljä ainetta. 

Äidinkieli (ÄI/S2) on kaikille pakollinen aine. Sen lisäksi pakollisiksi aineiksi on valittava vähintään 

kolme seuraavista: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli tai reaaliaine. Pakollisten 

aineiden lisäksi voi kirjoittaa ylimääräisiä aineita. Jatko-opintoja suunnittelevan on suositeltavaa 

kirjoittaa viisi ainetta, koska korkeakoulujen todistusvalinnassa huomioidaan yleensä viiden aineen 

YO-tulokset. 

 

 

https://www.gradia.fi/oppimaan/haluan-ammatin/kahden-tutkinnon-opinnot/kahden-tutkinnon-ja-yhteisten-tutkinnon-osien
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Ylioppilastutkinnon keväällä 2022 tai sen jälkeen aloittavilla tutkintoon kuuluu vähintään viisi 

ainetta. Äidinkieli (ÄI/S2) on kaikille pakollinen aine. Sen lisäksi on valittava vähintään kolme ainetta 

seuraavista: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli tai reaaliaine. Viidennen aineen voi 

päättää vapaasti. 

 

Hyväksytyn kokeen voi uusia rajatta. Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa seuraavan kolmen 

kirjoituskerran aikana. Jos tutkinto tulee hylätyksi, hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet 

voidaan sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen 

hyväksymisen ajankohdasta alkaen. 

 

3.2 Kahden tutkinnon opiskelija ylioppilaskirjoituksissa 
 

Kahden tutkinnon opiskelijoiden ylioppilaskirjoitukset järjestetään yhteistyössä Gradian lukioiden 

kanssa. Ylioppilaskirjoituksia järjestetään kahdesti vuodessa. Kevään kirjoituksiin on ilmoittauduttava 

marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin toukokuussa. Ennen kirjoituksiin ilmoittautumista on pakollinen 

ABI-info. 

Kahden tutkinnon opiskelijalla on oikeus osallistua kirjoituksiin, kun hän on suorittanut 

kirjoitettavasta aineesta vähintään pakolliset kurssit tai hän on suorittanut ammatillisen 

perustutkinnon opinnoistaan vähintään puolet (90 osp). Ammatillinen perustutkinto on edellytys 

ylioppilaaksi valmistumiselle. 

Gradia Jyväskylän kahden tutkinnon opiskelijat aloittavat ylioppilaskirjoitukset yleensä kolmannen 

vuoden syksyllä. Kirjoitukset painottuvat kolmannen vuoden keväälle. Lukuloman mahdollistuminen 

riippuu yksilöllisestä opiskelusuunnitelmasta, esim. onko tehnyt opintoja kesällä. 

Ylioppilaskirjoitukset tehdään Ylioppilastutkintolautakunnan sähköisellä Abitti-järjestelmällä. 

Järjestelmän ja sen eri apuohjelmien käyttöä harjoitellaan kurssien aikana koko opintojen ajan.  
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3.3 Wilma-tunnusten yhdistäminen 
 

Kahden tutkinnon opiskelija on varsinaisena opiskelijana ammatillisessa koulutuksessa ja opiskelijalla 

on Wilman tunnukset ammatillisen koulutuksen Wilma-järjestelmään.  

Lukiossa opiskelija on kirjoilla kahden tutkinnon ns. aineopiskelijana yo-tutkintoon ilmoittautumisen 

ja seurannan sekä lukion oppimäärätodistuksen vuoksi. Siksi opiskelijan on yhdistettävä ammatillisen 

koulutuksen Wilma-tunnukseen lukion opintokortilla olevat opiskelutiedot. Näin opiskelija voi nähdä 

kootusti lukiokurssien arvosanat, lähettää tarvittaessa viestejä myös päivälukion opettajille, nähdä 

lukion julkaisemia tiedotteita, tulosteita ja lomakkeita sekä ilmoittautua yo-tutkintoon.  

Kahden tutkinnon opintojen www-sivuilla on ohje Wilma-tunnusten yhdistämiseksi. 

 

 

4. Tukea ja yhteisöllisyyttä 

4.1 Opiskelijan ohjaus ja tuki 
 

Kahden tutkinnon opiskelijalle on tarjolla opinto-ohjausta sekä ammatillisella puolella että kt-

opinnoissa. Ammatillisen perustutkinnon opo on avuksi ensisijaisesti ammatillisten opintojen osalta, 

kt-opo auttaa lukio-opinnoissa: 

• Lukio-opintojen arkeen liittyvät kysymykset 
• Kurssivalinnat ja mahdolliset muutokset  
• Ainevalinnat; yksilölliset ratkaisut 
• Henkilökohtainen lukio-opintojen suunnitelma  
• Ylioppilaskirjoitukset 
• Mahdollinen lukio-opintojen lopettaminen 

 
Kahden tutkinnon opinnoissa pyritään järjestämään tukiopetusta mahdollisuuksien mukaan. 

Tukiopetuksen tarve lähtee aina opiskelijasta itsestään. Opetuksen tukijärjestelyt perustuvat 

kartoitettuihin oppimisvaikeuksiin. Opiskelija huolehtii erityisjärjestelytarpeen tiedottamisesta 

aineenopettajille. Jos opiskelija saa erityistä tukea lukiokursseilla, hänen on mahdollista anoa 

erityisjärjestelyitä myös ylioppilastutkintoon. Tuen saaminen ylioppilaskirjoituksiin käynnistyy 

ottamalla yhteyttä kahden tutkinnon erityisopettajaan viimeistään toisen vuoden alussa. 

Tarjolla on monenlaista tukea, mutta vastuu opinnoista on opiskelijalla!  

  

https://www.gradia.fi/oppimaan/haluan-ammatin/kahden-tutkinnon-opinnot/kahden-tutkinnon-opinto-opas
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4.2 Eri toimijoiden keskeiset tehtävät 

 

4.3 Yhteystietoja  
 

Opinto-ohjaaja Tarja Nykänen, p. 040 341 6099 - Ota yhteyttä ensisijaisesti Wilman kautta 

Opinto-ohjaaja Sirpa Puikkonen, p. 040 341 6164 - Ota yhteyttä ensisijaisesti Wilman kautta 

Erityisopettaja Kaija Wennström, p. 040 341 5693 - Ota yhteyttä ensisijaisesti Wilman kautta 

Opintosihteeri Tiina Makkonen, p. 040 341 4741 

Koulutuspäällikkö Joonas Ketonen, p. 040341 6199 

Koulutussuunnittelija Eveliina Laakkonen, p. 040 341 5472 

E-tutor Hannu Tabell, p. 040 341 5937 

E-tutor Ville Bayr, p. 040 341 6169 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gradia.fi 

 

4.4 Wanhojen tanssit ja penkkarit  
 

Kahden tutkinnon opinnoissa pääsee mukaan joihinkin lukioperinteisiin. Toisena vuonna on 

mahdollisuus osallistua Wanhojen tanssikurssille jaksolla 3. Kurssivalinta (LI8) tehdään toisen vuoden 

kurssivalintojen yhteydessä. Kurssin opetus toteutetaan tiistaisin ja torstaisin klo 16-17.30, joka 

mahdollistaa osallistumisen, vaikka opiskelu jaksolla olisikin muuallakin kuin koululla.  

Tanssiparin tulee olla ensisijaisesti kt-opiskelijoista, toissijaisesti ammatillisen perustutkinnon 

opiskelijoista ja ”hätätilassa” lukiosta. Huom! päivälukiossa kyseinen kurssi toteutetaan normaalin 

kiertotuntikaavion tunneilla = opetus keskellä päivää kolmesti viikossa. Tanssikurssi huipentuu 

yhteisiin Jyväskylän Wanhojen tanssiaisiin helmikuussa, jonne on perinteisesti suunniteltu myös oma 

tanssi. 

 

Toimija Tehtävät 

KT-opo Lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon asiat 

Ammatillinen opo Ammatillisten opintojen asiat 

Kt-opintosihteeri Yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen, lukio-opintojen todistukset 

Ammatillinen opintosihteeri Opintotuki, koulumatkatuki, opiskelijatodistukset 

Aineenopettaja Oman oppiaineen opiskelun ohjaus 

Koulutuspäällikkö Kahden tutkinnon opintojen kokonaisvastuu 

Erityisopettaja Lukio-opintojen erityinen tuki, yo-kirjoitusten erityisjärjestelyt 

Koulutussuunnittelija Kurssitarjottimien ja lukujärjestysten laatiminen, ryhmäkokojen 
tasaaminen, uusintakokeen koordinointi 

E-tutor Abitti-asiat 

mailto:etunimi.sukunimi@gradia.fi


13 
 

Kuva: Sirpa Puikkonen 

 

Penkkareita pääsee viettämään kolmantena vuonna ennen kevään ylioppilaskirjoituksia. Gradia 

Jyväskylä on tarjonnut penkkarirekat ajelijoille. Yhdessä pääsee suunnittelemaan ja maalaamaan 

penkkarilakanoita, joihin on perinteisesti kiteytetty kt-opiskelijan huippujuttuja. Halutessaan kt-

opiskelijat voivat itse organisoida yhteisilmoittautumisen penkkariristeilylle.  

 

 

Kuva: Tarja Nykänen 
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Liitteet 

 

Lukuvuosikalenteri 
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Kahden tutkinnon opintojen tilat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


