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Lukio ja 
ylioppilastutkinto 
– ota arvostetut askeleet jatko-opintoihin!

Lukiossa tavoitteellisesti yhdessä ja 
itsenäisesti
Lukio-opinnoissa käytetään monipuolisia työskentelytapoja. Opis-
keluun sisältyy lähiopetusta, keskustelua, itsenäistä opiskelua ja tii-
mityöskentelyä sekä etäopiskelua. Lisäksi opiskellaan eri oppiaineita 
yhdistäviä kokonaisuuksia. Opiskelussa korostuu itsenäisen työsken-
telyn osuus. Lukiossa tärkeää on halu oppia ja tahto kehittää omia 
opiskelutaitojaan.  

Opetus painottuu lukuaineisiin, koska lukio-opintojen tavoitteena on 
laaja yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus korkeakouluissa. Lukio 
tarjoaa mahdollisuuksia opiskella yläkoulusta tuttuja ja uusiakin 
aineita, kuten psykologia ja filosofia. Lukiossa opiskellaan paitsi 
luokassa myös koulun seinien ulkopuolella eli yhteistyötä tehdään 
muiden oppilaitosten, järjestöjen ja työelämän kanssa. 

Lukiosta saat
• laajan yleissivistyksen
• hyödyllisiä kieliopintoja
• vahvat matemaattiset taidot
• monipuoliset reaaliaineopinnot
• mahdollisuuden kehittyä taito- ja taideaineissa
• hyvät valmiudet jatko-opintoihin
• erinomaiset opiskelutaidot yliopistoihin ja korkeakouluihin

Pieni, suuri, persoonallinen…
Kaikissa lukioissa tarjotaan samat perusoppiaineet, joten mikä 
tahansa lukio on oikea ja turvallinen valinta. Lukion voi valita oman 
kiinnostuksensa mukaan. Eri lukioissa on tarjolla erilaisia painotuksia, 
joten ennen valintaa kannattaa perehtyä rauhassa ja ennakkoluulot-
tomasti kaikkiin mahdollisuuksiin.  
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Akaan lukio Kurisjärventie 18, 37800 Akaa
To 20.1.2022 klo 18, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen

Ikaalisten lukio Eino Salmelaisenkatu 20, 39500 Ikaalinen
Avoimet ovet la 13.11.2021 klo 9 – 11

Kangasalan lukio Finnentie 42, 36200 Kangasala
Ti 18.1.2022 klo 18 - 20, kahvitarjoilu

Karkun evankelinen opisto Mainiementie 50, 38100 Sastamala
To 20.1.2022 klo 18, kahvitarjoilu. Voit tulla tutustumaan myös muina aikoina. Ota yhteyttä!

Lempäälän lukio Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä
Ti 18.1.2022 klo 18.00, kahvitarjoilu

Nokian lukio  Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia
Ti 25.1.2022 klo 18.00

Oriveden lukio Opintie 1, 35300 Orivesi 
To 20.1.2022 klo 18.00, kahvitus kello 17.30

Parkanon lukio Satakunnankatu 36, 39700 Parkano
To 9.12.2021 klo 18.00, katso toteutustapa ja sijainti sivuiltamme  
”Hae meille opiskelemaan” https://peda.net/parkano/parkanon-lukio/hmo

Pirkkalan yhteislukio Urheilutie 11, 33960 Pirkkala
Ti 18.1.2022 klo 18.00, tilaisuudessa on kahvitarjoilu

Pälkäneen lukio Koulutie 13, 36600 Pälkäne
Ke 19.1.2022 Esittelyilta huoltajille klo 17.30 alkaen. 
pe 21.1.2022 Tutustumispäivä yhdeksäsluokkalaisille.  Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

Ruoveden lukio Kuruntie 6, 34600 Ruovesi
Ma 17.1.2022, kellonaika ilmoitetaan myöhemmin

Valkeakosken Tietotien lukio  Tietotie 3, 37630 Valkeakoski
Ti 16.11.2021 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen
9-luokkalaisille tutustuminen klo 12 – 15 

Vammalan lukio Marttilankatu 20, 38200 Sastamala
Ti 18.1.2022 klo 17.30

Ylöjärven lukio Koulutuskeskus Valo, Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi  
Ke 19.1.2021 klo 18.00, kahvitarjoilu

Hatanpään lukio Haapakuja 5, 33900 Tampere
To 27.1.2022 klo 18.00, kahvitarjoilu ja musiikkiesityksiä

Sammon keskuslukio Uimalankatu 5, 33540 Tampere
Avoimien ovien päivä la 22.1.2022 klo 9.30 – 14.30, infot auditoriossa
Yleis- ja urheilulinja klo 10.00
Yleis- ja viestintälinja klo 12.00
Yleis- ja skeittilinja klo 13.15

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2, 33540 Tampere
La 15.1.2022 klo 9.30 – 14.30, avoimet ovet

Tampereen klassillinen lukio Tuomiokirkonkatu 5, 33101 Tampere
To 20.1.2022 klo 18 – 20.30

Tampereen lyseon lukio F. E. Sillanpään katu 7, 33230 Tampere
Ma 24.1.2022 klo 18.00 Lukioesittely yleis- ja yhteiskuntatiedelinjalle
Ti 25.1.2022 klo 18.00 Lukioesittely IB-linjalle

Tampereen teknillinen lukio Hepolamminkatu 10, L-talo, 33720 Tampere
Ma 31.1.2022 klo 18.00

Kalevan lukio Salhojankatu 33, 33500 Tampere
Ti 1.2.2022 klo 18.00, kahvitarjoilu ohjelman jälkeen 

Tampereen steinerkoulun lukio Muotialantie 79–81, 33800 Tampere
Ke 26.1.2022 klo 18.00

Tampereen yhteiskoulun lukio Hallituskatu 32, 33200 Tampere
Ma 17.1.2022 klo 18 – 20

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio Ratapihankatu 55, 33014 Tampereen yliopisto
Ke 19.1.2022 klo 18.00, kahvitarjoilu

Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14, 33200 Tampere
Intresserade kan kontakta vår studiehandledare Henrik Aaltonen

Lukioon haetaan yhteishaussa, jossa mukana ovat myös muut 
toisen asteen oppilaitokset. Yhteishaussa käytetään sähköistä 
Opintopolku-järjestelmää: www.opintopolku.fi.

Tampereen kaupungin lukiot
Hatanpään lukio
Sammon keskuslukio
Tammerkosken lukio
Tampereen klassillinen lukio
Tampereen lyseon lukio
Tampereen teknillinen lukio
Tampereen aikuislukio

Yksityiset lukiot Tampereella
Kalevan lukio
Svenska samskolan
Tampereen steinerkoulun lukio
Tampereen yhteiskoulun lukio
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio 

Tampereen seudun muut lukiot
Akaan lukio
Ikaalisten lukio
Kangasalan lukio
Karkun evankelinen opisto
Lempäälän lukio
Nokian lukio
Oriveden lukio
Parkanon lukio
Pirkkalan yhteislukio
Pälkäneen lukio
Ruoveden lukio
Valkeakosken Tietotien lukio
Vammalan lukio
Ylöjärven lukio

Tampereen aikuislukio
Aikuislukiossa 18 vuotta täyttäneet voivat suorittaa lukion tai 
opiskella yksittäisiä aineita. Aikuislukio ei ole mukana yhteis-
haussa, vaan voit ilmoittautua opiskelijaksi koko lukuvuoden ajan 
ja aloittaa kurssit jokaisen kuuden periodin alussa. Lukuvuosi 
alkaa elo-syyskuun vaihteessa.

Hakutoivejärjestyksellä on merkitystä
Yhteishaussa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi valittuun lukioon 
pääsy toteutuu, kun hakijan keskiarvo tai pisteet oikeuttavat 
opiskelupaikkaan kyseisessä lukiossa. Hakutoiveet 2–7 otetaan 
tämän jälkeen automaattisesti huomioon Opintopolku-järjestel-
mässä. On tärkeää, että kaikki seitsemän vaihtoehtoa valitaan 
ja että niiden järjestys on mietitty huolella. Lukiokoulutukseen 
hakeuduttaessa ensimmäisestä hakutoiveesta ei saa lisäpisteitä.

Tarkemmat tiedot eri lukioiden opintotarjonnasta saat Opintopo-
lusta, opinto-ohjaajilta sekä lukioiden esitteistä ja verkkosivuilta.
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Lukioiden esittelyillat

Näin haet lukioon 

VARMISTA 
esittelyillan 
tilanne aina 

koulun 
kotisivulta.

Esittelypäivät 
löydät myös 

lukioiden omilta 
nettisivuilta.

Tampereen 
lukiot

Tampereen 
seudun 

muut lukiot

Tampereen kaupunki 
tarjoaa lukiokoulutusta 

noin 3 200:lle päivä-
lukion ja noin 800 

aikuislukion opiskelijalle.

Ympäristökuntien  
lukioissa uusille 

lukiolaisille on noin 
1430 aloituspaikkaa.

Tervetuloa 
tutustumaan 
Tampereen ja 
ympäristökuntien 
lukioihin.

Kevään 2022 
yhteishaku 
osoitteessa

opintopolku.fi

https://peda.net/parkano/parkanon-lukio/hmo
http://www.opintopolku.fi
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Opiskelijoiden ottaminen ja 
sijoittuminen lukioihin
Hakijat ovat yhteishaussa tasavertaisessa asemassa koti-
kunnasta riippumatta.

Lukioiden ns. keskiarvoraja määräytyy hakijoiden määrän 
ja peruskoulun päättötodistuksen perusteella. Lisäksi eri 
lukiolinjoilla voi olla omia alimpia keskiarvorajoja. Perus-
opetuksen päättötodistuksen keskiarvo lasketaan seuraa-
vista oppiaineista:
• äidinkieli ja kirjallisuus
• A1-, A2-, B1- ja B2-kieli
• matematiikka
• biologia
• maantieto
• fysiikka
• kemia
• terveystieto
• uskonto/elämänkatsomustieto
• historia 
• yhteiskuntaoppi

Tasapistetapauksissa lasketaan kaikkien aineiden keski-
arvo. 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan 
päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnai-
sena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään 
pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista 
kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiai-
neena ja se arvostellaan numeroin.

Erityislinjoille haettaessa valintaperusteina voivat lisäksi 
olla
• tiettyjen oppiaineiden painottaminen keskiarvossa
• pääsykokeet
• ennakkotehtävät
• lausunnot

Opintopolku-hakujärjestelmästä tulee alustava ehdotus 
eri lukioihin valittavista opiskelijoista. Ehdotus perustuu 
hakulomakkeeseen merkityistä hakutoiveista sekä päät-
tötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta / valintaperus-
teiden mukaisesta kokonaispistemäärästä.

Erityinen koulutustehtävä ja 
painotetut opetussuunnitelmat
Osalla lukioista on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
myöntämä erityinen koulutustehtävä ja toisilla luki-
oilla opetussuunnitelmallisia painotuksia. Sisällöllisesti 
erityinen koulutustehtävä ja opetussuunnitelmallinen 
painotus eivät näyttäydy erilaisina. Erityistehtävän sta-
tuksella olevassa painotuksessa opiskelijalla on kuitenkin 
oikeus poiketa valtakunnallisen opetussuunnitelman tun-
tijaosta tietyin ehdoin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämät valta-
kunnalliset erityistehtävät
• Hatanpään lukio, musiikki ja musiikkiteatteri
• Sammon keskuslukio, urheilu
• Tammerkosken lukio, kuvataide ja design
• Tampereen lyseon lukio, IB-linja
• Tampereen klassillinen lukio, luonnontiede
• Tampereen yhteiskoulun lukio, ilmaisutaito

Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmalliset painotukset
• Kalevan lukio, musiikki
• Sammon keskuslukio, viestintä ja skeittaus
• Tampereen lyseon lukio, Yhteiskuntatiede/Eurooppa-linja
• Tampereen teknillinen lukio, matematiikka ja tekniikka
• Tampereen Steinerkoulun lukio, Steiner-pedagogiikka
• Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio, talous- ja  
 elinkeinoelämä ja sirkustaide
• Svenska samskolan i Tammerfors

Ilmoittaminen valinnasta ja 
opiskelupaikan vastaanottaminen 
Saat tiedon lukiovalinnasta omaan sähköpostiisi suoraan Opin-
topolusta. Useat lukiot lähettävät valituille tunnuksia ja ohjeita 
opiskelupaikan vastaanottamista varten. Valinnasta voidaan 
ilmoittaa myös koulujen ulko-ovissa olevilla listoilla ja koulun 
kotisivuilla. Löydät nimesi sen lukion listasta, johon sinut on 
valittu. Opetushallitus lähettää ohjauskirjeen ilman opiskelu-
paikkaa jääneille hakijoille.

Ota paikka vastaan Opintopolussa ja ilmoittaudu siihen lukioon, 
johon sinulle on varattu opiskelupaikka. Noudata lukiolta saa-
miasi ilmoittautumisohjeita.

Ota yhteys kouluun, jos et voi ilmoittautua koulun ilmoittamana 
ajankohtana.

Ilmoita peruutuksesta
Varatun lukiopaikan peruuttamisesta sinun on viipymättä 
ilmoitettava ko. lukioon.

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?
Opiskelupaikkaa vaille jäänyt hakija voidaan ottaa opiskeli-
jaksi lukioon, jonka keskiarvorajan hän ylittää, jos lukiossa on 
vapaita paikkoja. Vapaat paikat täytetään yhteishaun varasijoilta 
tai lukiopaikkaa vailla olevilla hakijoilla. Jos paikkoja vapautuu 
kesän aikana, uusia opiskelijoita voidaan ottaa rehtorin päätök-
sellä elokuussa. 

Tiedustele vapaita paikkoja lukion rehtorilta.

Lukioon pyrkiminen muuna aikana
Ota yhteyttä suoraan lukion rehtoriin, kun haet lukioon muutoin 
kuin yhteishaussa.

Ulkomailta muuttavat opiskelijat
Ulkomailla suoritettu oppivelvollisuus oikeuttaa hakemaan 
lukioon. Lisätietoja saat haluamastasi lukiosta. Tampereen kau-
punki järjestää myös lukioon valmistavaa koulutusta opiskeli-
joille, joiden suomen kielen taidot eivät mahdollista siirtymistä 
suoraan lukioon.  

Tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus - TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentavan TUVA-koulutuksen aikana 
voit tarkentaa suunnitelmiasi jatko-opinnoista, korottaa perus-

opetuksen arvosanoja ja opiskella lukioon valmistavia opinto-
jaksoja, vahvistaa suomen kielen taitoja monipuolisesti sekä 
suorittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opintojaksoja. Jokai-
selle opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden perusteella. 

TUVA-koulutuksen kesto on enintään yksi vuosi, mutta opiskelija 
voi siirtyä lukioon tai ammatillisiin opintoihin, kun hän on saa-
vuttanut tarvittavat valmiudet ja opiskelupaikka on tarjottavissa. 
TUVA-koulutuksessa on ryhmiä ja polkuja niin peruskoulun päät-
täneille kuin aikuisillekin, jotka kaipaavat perustaitojensa vahvis-
tamista. Lukiokoulutuksessa järjestetään vieraskielisille S2-pai-
notteista ja lukion päättötutkintoon valmentavaa koulutusta. 

Voit hakea TUVA-koulutukseen yhteishaun aikana Opintopolussa 
tai jatkuvassa haussa joustavasti ympäri vuoden. 
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Huomautukset:
1) varattu musiikkilinjalle (musiikki ja musiikkiteatteri)
2) –
3) varattu valtakunnalliselle urheilulinjalle
4) varattu viestintälinjalle
5) varattu kuvataide ja design -linjalle
6) varattu luonnontieteen linjalle
7) varattu yhteiskuntatieteen linjalle
8) varattu IB-linjalle
9) varattu matematiikka ja tietotekniikkalinjalle
10) varattu musiikkilinjalle
11) ilmaisutaitoa voivat opiskella kaikki opiskelijat
12) varattu sirkustaiteen linjalle
13) varattu talous- ja elinkeinoelämä -linjalle
14) varattu kirjoittajalinjalle
15) varattu lentopallolinjalle
16) varattu urheilulinjalle
17) varattu yrittäjyyslinjalle
18) varattu eläinlääketieteen linjalle
19) varattu ratsastajalinjalle
20) varattu kansainväliselle linjalle 
21) varattu koripallolinjalle
22) varattu skeittilinjalle
23) varattu lentopallo- ja urheilulinjalle

Hatanpään lukio ...................................... 70 +50(1

Sammon keskuslukio ............................. 165 + 70(3 + 25(4 + 20(22

Tammerkosken lukio .............................. 185 + 75(5

Tampereen klassillinen lukio ................ 148 + 72(6

Tampereen lyseon lukio ........................ 120 + 25(7 + 45(8

Tampereen teknillinen lukio ................. 121 + 54(9

Kalevan lukio ........................................... 180 + 20(10

Svenska samskolan I Tammerfors ....... 36

Tampereen yhteiskoulun lukio .............270(11

Tampereen yliopiston  
normaalikoulun lukio .............................50 + 10(12 + 30(13

Tampereen steinerkoulun lukio ...........64

Akaan lukio .............................................. 36 + 36

Ikaalisten lukio ........................................50

Kangasalan lukio ..................................... 115 + 20(10

Lempäälän lukio ...................................... 140

Nokian lukio ............................................. 145

Oriveden lukio .........................................90 + 15(14 + 20(15 + 20(3

Parkanon lukio ........................................50  

Pirkkalan yhteislukio ..............................85 

Pälkäneen lukio ....................................... 35 + 10(21

Ruoveden lukio ....................................... 30 + 20(18 + 16(19 + 16(16

Valkeakosken Tietotien lukio ................ 115 + 25(20 

Vammalan lukio ...................................... 120 + 25(23 

Ylöjärven lukio ......................................... 125 + 40(17

Yhteensä .......................................... 3304

Tarkista 
aloituspaikat 

koulujen 
kotisivuilta.

Hatanpään lukio 
Koordinaattori Tuija Leppäharju ...............p. 044 430 9361 
Ryhmänohjaaja Anne Hietikko ..................p. 040 589 3791

Tampereen aikuislukio 
Opinto-ohjaaja Minna Pohjola...................p. 040 129 9473 

Karkun evankelinen opisto 
Linjanjohtaja Anna-Kaisa Ruski .................p. 044 767 5016

Aloituspaikkojen 
määrät 2022 – 2023

Lukioon valmistavasta  
koulutuksesta lisätietoja 
antavat:



Hyvä tietää

Opiskelijan etuudet

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
-opinnot 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -opintojaksot ovat opis-
kelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. 
Ylioppilaskokeena opiskelija voi suorittaa äidinkielen ja kirjalli-
suuden kokeen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeena, 
jos hän on opiskellut S2 lukion oppimäärän mukaiset opinnot. 
Jatko-opintoja ajatellen molemmat kokeet ovat samanarvoisia. 

Pakollisten opintojen laajuus on 12 opintopistettä. Tampereen 
kaupungin lukioissa suomi toisena kielenä -opetus on keskitetty 
Hatanpään lukioon, Tampereen lyseoon, Tammerkosken lukioon, 
Tampereen teknilliseen lukioon ja Tampereen aikuislukioon. Kai-
kissa seudun lukioissa S2-opiskelu on mahdollista erilaisin järjes-
telyin ja tukitoimin.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon 
opetus  
Uskonnon opetus järjestetään opiskelijoiden uskonnollisen 
yhdyskunnan enemmistön mukaan. Tampereen seudun luki-
oissa tämä tarkoittaa evankelis-luterilaisen uskonnon opetusta, 
johon myös muihin uskontokuntiin kuuluvat saavat halutessaan 
osallistua. 

Ortodoksisen uskonnon opetusta järjestetään vähintään kol-
melle ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle opiskelijalle, ell-
eivät he osallistu evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. 

Muuhun kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkokun-
taan kuuluville opiskelijalle opetetaan hänen pyynnöstään elä-
mänkatsomustietoa. Hänen on mahdollisuus saada oman uskon-
tonsa opetusta, jos Tampereen lukiokoulutuksessa vähintään 
kolme opiskelijaa sitä pyytää. Opiskelijan on mahdollista osal-
listua myös oman yhteisönsä järjestämään uskonnonopetukseen.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille opiskelijoille ope-
tetaan elämänkatsomustietoa, mikäli opetukseen oikeutettuja 
opiskelijoita on vähintään kolme. Uskonnolliseen yhdyskuntaan 
kuulumaton opiskelija voi osallistua opetukseen, joka lähinnä 
vastaa hänen kulttuuriaan, kasvatustaan ja elämänkatsomus-
taan.

Opiskelija voi myös olla osallistumatta mihinkään katsomusai-
neen opetukseen mutta tällöin on varmistettava, että tarvittava 
määrä opintopisteitä kertyy muulla tavoin.

Jos opiskelija kuuluu useampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan, 
opiskelija päättää itse, mihin opetukseen hän osallistuu.  

Muualla suoritettavat opinnot ja niiden 
hyväksiluku  
Osan lukio-opinnoista voi suorittaa muissa oppilaitoksissa. Opin-
tojen tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen on oltava lukion ope-
tussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettavista opinnoista 
sovitaan rehtorin kanssa ennen niiden aloittamista. Ensisijaista 
on keskittyminen perusosaamiseen. Toisen oppilaitoksen opin-
tojaksoille hakeudutaan opinto-ohjaajan kautta.  

Sovitusti muualla suoritettavien opintojen hyväksiluvulla voidaan 

Laajennettu oppivelvollisuus
Laajennettu oppivelvollisuus koskee niitä 9-luokkalaisia, jotka 
päättävät peruskoulun vuonna 2021 tai sen jälkeen, tai oppilas 
on syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen. 

Oppivelvollisilla opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan lukio-
koulutukseen. Opiskelija saa käyttöönsä lukio-opinnossa tar-
vittavat oppimateriaalit ja -välineet, mukaan lukien opinnoissa 
ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävän tietokoneen. 

Jos opiskelija suorittaa koulutusta oppivelvollisuuslain 16 §:n 
pykälän perusteella maksuttomana, hän ei voi saada oppima-
teriaalilisää.

Lukiokoulutus on maksutonta oppivelvollisilla opiskelijoilla sen 
kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 
vuotta tai kun hän on suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppi-
lastutkinnon.

Oppivelvollisen nuoren huoltajan on huolehdittava, että 
opiskelija suorittaa oppivelvollisuuden. Tämä tarkoittaa, että 
huoltajan on seurattava opiskelijan poissaoloja ja opintojen 
etenemistä. 

Koulumatkatuki
Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, koulumat-
kojen pituus ja niiden määrä.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat 
koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä 
yhteen suuntaan. 

Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulu-
matka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen niin, että koulumat-
katukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulu-
matkaa. 

korvata lukion oppimäärän pakollisia tai valinnaisia opintoja. 
Tarvittaessa osaaminen osoitetaan oppilaitoksen päättämällä 
tavalla.  

Osaamista voi kertyä myös muodollisen koulutuksen ulkopuo-
lella. Esimerkiksi ulkomailla asuttaessa omaksuttu kielitaito voi-
daan hyväksilukea lukio-opinnoiksi.

Oppimisen ja opiskelun tuki 
Lukiossa jokainen opiskelee saman opetussuunnitelman mukai-
sesti, mutta opiskelija voi saada erityistä oppimisen tukea lukio-
aikanaan. Lukion erityisopetuksen tavoitteena on opiskelijan 
oppimisen tukeminen ja tarvittaessa lausunto- ja erityisjärjes-
telyohjaus lukio-opiskelua ja ylioppilastutkintoa varten (www.
ylioppilastutkinto.fi).

Opiskeluhuoltotyötä tekevät kaikki lukion työntekijät. Arjen 
pedagogista tukea lukiolla antavat opettajat, ryhmänohjaaja, 
opinto-ohjaaja, rehtori sekä erityisopettaja. Opiskelijahuollol-
lista tukea voivat antaa terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. 
Kuraattori on sosiaalityön ammattilainen ja psykologi psyykkisen 
kehityksen ja hyvinvoinnin asiantuntija.   
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Jos opiskelija kulkee koulumatkan vähintään 10 päivänä kuu-
kaudessa, hän voi saada koulumatkatukea. Täysimääräiseen 
tukeen opiskelijalla on oikeus, jos hän kulkee tukeen oikeut-
tavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos 
koulumatkatukeen oikeuttavia matkapäiviä on 10 – 14 päivää 
kuukaudessa, tuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi.   

Lisätiedot
• www.kela.fi/koulumatkatuki
• oppilaitosten kansliat 

Opintoraha
Opiskelija voi saada opintoihinsa opintorahaa seuraavasta kuu-
kaudesta lukien, jona opiskelija täyttää 17 vuotta. Opintorahan 
määrää riippuu opiskelijan oppilaitoksesta, iästä, asumismuo-
dosta, siviilisäädystä ja tietyissä tilanteissa myös vanhempien 
tuloista. Vanhempien tulot voivat joko pienentää tai korottaa 
opintorahan määrää. Opintoraha on verollista tuloa, eikä sitä 
pääsääntöisesti tarvitse maksaa takaisin.

Opintotukipäätös tehdään yleensä koko opiskeluajaksi. Tuki 
myönnetään kolmeksi ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi ja 
lisähakemuksesta neljänneksi, jos päätoimiset lukio-opinnot 
jatkuvat.

Lukio-opiskelu on päätoimista, kun opintojen laajuus on vähin-
tään 150 opintopistettä ja opiskelija tekee lukukautena vähin-
tään 20 opintopistettä tai osallistuu kahteen ylioppilastutkin-
toon kuuluvaan kokeeseen.

Lisätiedot
• oppilaitosten kansliat
• Kelan opintotukikeskus: www.kela.fi/opintotuki-opintoraha

Kysy lisää:
oppilaitosten 

kansliat 
ja kela.fi

Lukiossa 
opiskelija etenee 
oman opiskelu-
suunnitelman 
mukaisesti.

http://www.ylioppilastutkinto.fi
http://www.ylioppilastutkinto.fi
http://www.kela.fi/koulumatkatuki
http://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha


Lukio-opiskelun

10

ABC

Lakkiaiset

Penkkarit
Helmikuussa abiturientit lopettavat varsinaisen koulu-
työn ja alkavat keskittyä ylioppilaskirjoituksiin. Tämän 
juhlaviikon aloittaa joissakin lukioissa potkiaiset, jotka 
ovat toisen vuoden opiskelijoiden järjestämä läksiäis-
juhla abiturienteille. Sen jälkeen vuorossa ovat penkin-
painajaiset eli penkkarit, joka on abiturienttien lukio-
taipaleen kohokohta. Päivän kunniaksi pukeudutaan 
näyttävästi ja järjestetään läksiäisrieha tai abishow. 
Lopuksi penkkariajelu kuorma-auton lavalla asuihin 
sonnustautuneena ja karkkeja heitellen kruunaa abien 
päivän.

Wanhat
Toisen vuosikurssin opiskelijoita kutsutaan penkinpai-
najaisten jälkeen ”wanhoiksi”, koska he ovat perin-
teisesti olleet tämän jälkeen lukion opiskelijoiden 
vanhinta ikäluokkaa. Vanhojen päivä järjestetään 
penkkareiden jälkeisenä päivänä, kun abiturientit 
ovat lähteneet koulusta. Päivä huipentuu lukioiden 
vanhojen tansseihin, joissa pääsee kerrankin pukeutu-
maan viimeisen päälle.

Viimeisen silauksen juhlahumulle antavat lakkiaiset 
eli ylioppilasjuhlat -mieleenpainuva juhlapäivä kaikille 
ylioppilaiksi valmistuville joko kesän alussa tai vuoden 
lopussa itsenäisyyspäivän alla.
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Lukion uusi opetussuunnitelma  
- uudessa lukiossa lasketaan  
opintopisteitä
Lukiokoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat otetaan käyt-
töön syksystä 2021. Opiskeltavat oppiaineet ovat samat kuin 
tähän asti, mutta opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja 
opintojaksoissa.  

Nuorille tarkoitettu oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä. 
Lukiossa suoritat pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opin-
toja. Lisäksi voit liittää opintoihisi lukiodiplomeita ja muita valin-
naisia opintoja lukion tarjonnan mukaisesti.

Lukiosanastoa
RYHMÄ = Toiminnan järjestämisen vuoksi opiskelijat jaetaan 
ohjausryhmiin. Opetus tapahtuu vaihtuvissa, erikokoisissa ope-
tusryhmissä.

RYHMÄNOHJAAJA = Huolehtii oman ohjausryhmänsä opiskeli-
joista koko opiskelun ajan. Ryhmänohjaaja pitää omalle opiske-
lijaryhmällensä säännöllisesti ryhmänohjaustuokioita. Ryhmän-
ohjaaja tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti ja on yhteydessä 
huoltajiin.

PERIODI = Lukuvuosi on jaettu useampaan periodiin. Periodien 
määrä vaihtelee eri lukioissa ja niitä voi olla lukuvuodessa 5-6. 
Lukuvuodessa suoritetaan noin 60 opintopistettä periodijärjes-
telmästä ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin noin 10 -14 
opintopistettä periodissa. Eri koulutuksenjärjestäjät saattavat 
kutsua lukuvuoden periodijakoa toisistaan poikkeavilla termeillä.

MODUULI = Opinnot on jäsennelty 1-3 opintopisteen moduu-
leiksi, joista muodostuu opintojaksoja.

OPINTOJAKSO = Lukiolainen suorittaa opintojaksoja, jotka koo-
taan moduuleista. Opintojakson laajuus on yleensä 2 opinto-
pistettä ja se opiskellaan yhden periodin aikana. Lukion oppiai-
neiden oppimäärät koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen 
laajuudet vaihtelevat lukioittain. 

OPINTOPISTE = Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan 
opintopistein. Suurin osa opintojaksoista on laajuudeltaan 2 
opintopistettä. Lukion oppimäärää on 150 opintopistettä.

OPINTOTARJOTIN = Kaikki lukuvuoden aikana opetettavat opin-
tojaksot näkyvät opintotarjottimella. Opintotarjottimelta voit 
valita ne opintojaksot, jotka haluat suorittaa. Valintojen perus-
teella muodostuu oma lukujärjestyksesi, joka vaihtuu periodeit-
tain.

PAKOLLISET OPINNOT = Lukiossa pakollisia opintoja suoritetaan 
94 tai 102 opintopistettä. Pakollisten opintojen määrä riippuu 
opiskelijan valitsemasta matematiikan laajuudesta (pitkä / lyhyt).

VALINNAISET OPINNOT = Valinnaiset opinnot ovat joko valta-
kunnallisia tai koulukohtaisia. Valtakunnallisia valinnaisia opin-
toja on suoritettava lukion oppimäärässä vähintään 20 opinto-
pistettä. Ylioppilastutkinto perustuu oppiaineen pakollisiin ja 
valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin.

ITSENÄINEN OPISKELU = Lukiossa voi suorittaa opintoja myös 
osallistumatta oppitunneille. Tällöin suoritus ja näytöt suun-
nitellaan yhdessä opettajan kanssa ja opiskellaan itsenäisesti. 
Oikeutta itsenäiseen suorittamiseen haetaan koulun ohjeis-
tuksen mukaisesti.

PÄÄTTÖVIIKKO / KOEVIIKKO / ARVIOINTIVIIKKO = Opintojak-
sojen kokeita pidetään kunkin periodin lopussa ja/tai hajautet-
tuina periodin aikana. Koeviikon tai päättöviikon lukujärjestys 
on muusta periodista poikkeava.

LUKIODIPLOMI = Lukion opiskelijana saat mahdollisuuden antaa 
erityisen näytön osaamisestasi ja harrastuneisuudestasi taito- ja 
taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio- opin-
toihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodis-
tuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Lukio vuonna 2022
Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien kehittämisellä vastataan 
tulevaisuuden ja työelämän haasteisiin. Lukion oppitunneilla käy-
tetään tiedonhankintaan ja työskentelyyn pedagogisesti moni-
puolisia digitaalisia oppimisympäristöjä, oppikirjoja ja muita 
oppimateriaaleja, erikoisohjelmia, internetin aineistoa ja sosi-
aalisen median palveluja.  

Opiskelijat käyttävät opiskelussa henkilökohtaisia kannettavia 
tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia. Lukiossa toimii langaton 
verkko, johon opiskelijat saavat tunnukset lukuvuoden alussa.

Opintoihin sisältyy opetusta eheyttäviä teemaopintoja kaikille 
yhteisinä opintoina. Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä 
opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden tai-
toja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia 
kokonaisuuksia. 

Tampereella ja lähikunnissa on seudullista yhteistyötä. Toteu-
tamme yhteisiä opintojaksoja, asiantuntijavierailuja ja opiskelu-
ympäristöjen kehittämiseen tähtääviä tapahtumia. Lukiot etsivät 
suunnitelmallisesti uusia toimintatapoja ja jakavat omaa erityis-
osaamistaan toisille.

Ylioppilastutkinto
Suoritettuaan lukion oppimäärän opiskelija saa automaattisesti 
lukion päättötodistuksen ja mikäli hän on suorittanut hyväksy-
tysti ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet, hänestä tulee yliop-
pilas. Ylioppilaaksi ei voi siis valmistua, jos lukion oppimäärä 
on suorittamatta. Toisaalta lukiosta voi valmistua ilman yliop-
pilaaksi tuloa.

Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäi-
seen keväisin ja syksyisin järjestettävään tutkintokertaan. Koke-
laan on osallistuttava vähintään viiteen kokeeseen. 

Kaikki ylioppilaskokeet suoritetaan digitaalisesti.

Lisätietoja ylioppilastutkinnosta löydät  
www.ylioppilastutkinto.fi ja www.minedu.fi.

Lukio on 
muutakin kuin 

opiskelua

Lukio on yhteisö ja kokemus vailla 
vertaa. Lukio-opiskelun ainutlaatuinen 

piirre muodostuu mm. monista 
juhlaperinteistä, joista halutaan pitää 

kiinni. Juhlimisen tavat vaihtelevat 
lukiosta toiseen, mutta aina ne tarjoavat 

unohtumattomia muistoja. 

http://www.ylioppilastutkinto.fi
http://www.minedu.fi
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Lukioiden valintatiedot 2021

Kielitarjonta

1) A-venäjä esim. äidinkielenään venäjää puhuville ohjattuna itsenäisenä opiskeluna, opetuksesta vastaa Tammerkosken lukio.     
2) Venäjä kotokielenä opetetaan Tammerkosken lukiossa.         
3) Persia kotokielenä, opetusajoista ja -paikasta ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Taloudellisista syistä opetusryhmiä saatetaan yhdistää eri lukioiden kesken riittävän ryhmäkoon aikaansaamiseksi.  
Kieliä pyritään tarjoamaan yhteisesti kaikille Tampereen kaupungin lukioiden opiskelijoille.  
Tampereen kaupungin lukioissa opetusryhmä perustetaan, mikäli kursseille ilmoittautuneita on 12.

Lyhenteet
en = englanti 
ea = espanja 
ia = italia 
ki = kiina 
la = latina 
pe = persia 
ra = ranska 
ru = ruotsi 
sa = saksa 
su = suomi 
ve = venäjä

Tampereen kaupungin lukiot A-kielet B1-kielet B2-kielet B3-kielet

Hatanpään lukio en, sa ru ea, ra, sa ea, ra, sa

Sammon keskuslukio ea, en, ra, ru, sa ru ra, sa ea, ra, sa, ve

Tammerkosken lukio en, ki, pe(3,  sa, ve(1, ve(2 ru ra, sa ea, ia, ki, ra, sa, ve

Tampereen klassillinen lukio en, sa ru ra, sa, la ea, la, ra, sa, ve

Tampereen lyseon lukio en, ra, sa ru ea, ra, sa, ve ea, ra, sa, ve

Tampereen teknillinen lukio en ru ea, sa ea, sa

Tampereen aikuislukio en ru ea, ia, ra, sa, ve

Tampereen yksityiset lukiot A-kielet B1-kielet B2-kielet B3-kielet

Kalevan lukio en, sa ru ea, ra, sa ea, ia, ra, sa

Tampereen steinerkoulun lukio en, sa ru sa ea, ra

Tampereen yhteiskoulun lukio en, ra, ru, sa, ve ru ra, sa ea, ra, sa, ve

Tampereen yliopiston  
normaalikoulun lukio

en, ra, ru, sa, ve ru ra, sa, ve ra, sa, ve

Svenska samskolan su, en ea, sa, ra ea, sa, ra

Tampereen 
ympäristökuntien lukiot

A-kielet B1-kielet B2-kielet B3-kielet

Akaan lukio en, sa, ra ru sa, ra ea, ra, sa, ve

Ikaalisten lukio en ru sa, ra ra, sa, ve

Kangasalan lukio en, sa ru sa, ra ea, ia, ra, sa, ve

Karkun evankelinen opisto en ru sa sa

Lempäälän lukio en, sa ru ra, sa, ve ra, sa, ve

Nokian lukio en, ra, sa ru ra, sa, ve ea, ra, sa, ve  

Oriveden lukio en ru sa, ra, ve sa, ra, ve

Parkanon lukio en ru sa ea, ra, sa

Pirkkalan yhteislukio ea, en, sa ru sa, ra, ve ea, ra, sa, ve 

Pälkäneen lukio en ru ea, ra, sa ea, ra, sa  

Ruoveden lukio en ru sa ra, sa

Valkeakosken Tietotien lukio en, ra, sa ru ea, ra, sa, ve ea, ra, sa, ve 

Vammalan lukio en ru ea, ra, sa, ve ea, ra, sa, ve

Ylöjärven lukio en, ra, ru, sa ru ea, sa, ra, ve ea, sa, ra, ve

Kieliohjelman avain
A-kielet ovat alakoulusta alkaneita kieliä
B1-kieli on yläkoulusta alkanut kieli
B2-kieli on yläkoulusta alkanut valinnainen kieli
B3-kieli on lukiossa alkava valinnainen kieli
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Lukio Aloituspaikat
Ensisijaisesti 
hakeneet

Alin keskiarvo
Pisterajat 
linjalle

Hatanpään lukio 70 39 8,00

- musiikkilinja 32 32 8,50

- musiikkiteatterilinja 18 14 9,83

Sammon keskuslukio 155 168 8,62

- urheilulinja 50 142 14,35

- viestintälinja 25 19 12,19

- skeittilinja 20 9 15,36

Tammerkosken lukio 180 144 8,33

- kuvataide ja designlinja 75 163 15,67

Tampereen klassillinen lukio 143 142 8,75

- luonnontiedelinja 71 92 9,38

Tampereen lyseon lukio 115 211 9,25

- Yhteiskuntatiedelinja/Eurooppa-linja 25 41 9,50

- IB-linja 45 65 8,85

Tampereen teknillinen lukio 86 47 7,83

- matematiikka-tietotekniikka -linja 54 71 8,07

Kalevan lukio 175 246 8,75

- musiikkilinja 20 21 8,47

Svenska samskolan i Tammerfors 36 15 7,25

Tampereen steinerkoulun lukio 60 40 7,42

Tampereen yhteiskoulun lukio, 
ilmaisutaidon erityislukio

270 361 8,42

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio 50 69 8,92

- BN-linja 30 62 8,93

- sirkuslinja 10 5 15,28

Akaan lukio 72 64 7,00

Ikaalisten lukio 50 38 7,00

Kangasalan lukio 115 151 8,08

- musiikkilinja 20 23 15,75

Karkun evankelinen opisto

Lempäälän lukio 140 157 7,92

Nokian lukio 145 135 7,75

Oriveden lukio 90 29 7,20

- kirjoittajalinja 15 7

- lentopallolinja 20 7

- urheilulinja 20 3

Parkanon lukio 108 24 7,08

Pirkkalan yhteislukio 85 84 7,92

Pälkäneen lukio 40 19 7,04

Ruoveden lukio 30 3 7,08

- eläinlääketiede 16 20 11,41

- ratsastus 16 10 7,08

- urheilu 16 7 8,73

Valkeakosken Tietotien lukio 140 131 7,25

- englanninkielinen 25 14 7,25

- matematiikka 20 9 7,50

Vammalan lukio 120 66 7,08

- lentopallo- ja urheilulinja 25 9 13,98

Ylöjärven lukio 125 102 7,75

- yrittäjyyslinja 40 59 15,5

Ei yhteishaussa,  vaan jatkuva haku ympäri vuoden

BUONGIORNO

GOD DAG BONJOUR

ПРИВЕТ
HOLA

GRÜSS GOTT

HI

Voit aloittaa lukiossa uuden 
vieraan kielen opinnot



Oppiaineryhmä 
ja oppiaine

Pakolliset opinnot  
opintopisteinä

Opiskelijoille tarjottavien 
valtakunnallisten 
valinnaisten opintojen 
määrä opintopisteinä

Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot

Äidinkieli ja kirjallisuus 12 6

A-kieli 12 4

B-kieli 10 4

B2- ja B3-kielet 16+16 

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Matematiikan yhteiset opinnot 2

Matematiikan lyhyt tai pitkä oppimäärä

- lyhyt 10 4

- pitkä 18 6

Biologia 4 6

Maantiede 2 6

Fysiikka 2 12

Kemia 2 8

Humanistis-yhteiskunnalliset opinnot

Filosofia 4 4

Psykologia 2 8

Historia 6 6

Yhteiskuntaoppi 6 2

Uskonto tai elämänkatsomustieto 4 8

Terveystieto 2 4

Taito- ja taideaineet

Liikunta 4 6

- musiikki 2 tai 4 4

- kuvataide 2 tai 4 4

Opinto-ohjaus 4

Teemaopinnot 6

Pakolliset opinnot 94 tai 102

Valtakunnalliset valinnaiset  
opinnot vähintään

20

Opinnot yhteensä vähintään 150

Nuorten opetuksen tuntijako
Opinto-ohjaajat

Pakolliset opinnot: 
Kaikkien opiskelijoiden  
opiskeltava

Valinnaiset opinnot: 
Opintojaksoja, joita 
opiskeltava vähintään 
20 opintopistettä

Koulukohtaiset 
opintojaksot: 
Oppilaitoksen tarjoamia 
vapaasti valittavia  
opintojaksoja
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Hatanpään lukio 
Katri Weiste ................................................. 040 541 5952 
Arja Nikkanen ............................................040 481 4694

Sammon keskuslukio 
Juha Front .................................................. 040 540 4680 
Pia Pulkkinen .................................................040 718 3311 
Jaana Bamberg ...........................................040 800 4235 
Kaisu Lager-Ruuti ..................................... 040 094 0599

Tammerkosken lukio 
Katja Jussila  ............................................... 040 800 4185
Tanja Portaankorva ....................................044 7497 807 
Johanna Rautasalo ..................................... 040 718 4533
Kati Seise ..................................................... 040 773 2853

Tampereen klassillinen lukio 
Jukka Kinnaslampi ..................................... 040 806 4193 
Lauri Seppälä ...............................................040 718 8505  

Tampereen lyseon lukio 
Seppo Linnaranta ....................................... 040 716 5705 
Salla Luukkonen .........................................040 502 2498  
Arja Nikkanen ............................................040 481 4694

Tampereen teknillinen lukio 
Anne Viljanen ............................................. 040 541 0649 
Susanna Lindgrén ........................................041 730 3202  

Tampereen aikuislukio 
Minna Pohjola ............................................. 040 1299 473
Ritva Lintonen .............................................050 325 7409 

Kalevan lukio 
Meri-Tuulia Arkko ....................................... 050 575 0793 
Riitta-Leena Vehkanen .............................050 407 7990 
Nina Tatti (myös erityisopetus) ..................044 711 7157

Tampereen steinerkoulun lukio 
Marika Jussila ..............................................045 124 3664 

Tampereen yhteiskoulun lukio 
Liisa Huhta ...................................................040 723 6655
Elsi Maijala ................................................... 050 449 1385
Jarna Pasanen ............................................050 478 0080
Kirsi Sirkka ...................................................050 449 1394 
  

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio 
Jukka Vuorinen .............................................040 190 1732

Svenska samskolan i Tammerfors 
Henrik Aaltonen.......................................... 050 337 4160

Akaan lukio
Hannele Halmela-Taberman .......................040 335 3311

Ikaalisten lukio  
Niko Mäenpää .............................................040 622 7628

Kangasalan lukio 
Ismo Tahvanainen .......................................050 380 3334 
Päivi Poutiainen ........................................ 044 486 0422 
Pekka Tiitu ....................................................044 481 3183 

Karkun evankelinen opisto
Anna-Kaisa Ruski ........................................044 767 5016

Lempäälän lukio 
Suvi Haapalahti ...........................................050 383 9798
Katja Luoto ...................................................050 383 0518 

Nokian lukio 
Noora Hoskonen ..........................................040 133 4120
Tiia Viljakainen ...........................................044 486 0916 

Oriveden lukio 
Satu Talkkari ................................................ 050 568 8221 

Parkanon lukio
Laura Salonen ............................................ 044 786 5534  
Anna Mäkelä (abit) .....................................044 786 5229

Pirkkalan yhteislukio 
Sanna Salonen..............................................050 434 3114 

Pälkäneen lukio 
Lotta Seppänen .............................................050 315 2812
 

Ruoveden lukio 
Opinto-ohjaaja ............................................044 787 1408

Valkeakosken Tietotien lukio 
Jenni Singh ................................................... 040 335 6252
Karoliina Vuorijärvi ....................................040 335 6407 

Vammalan lukio
Veera Ruskomaa .........................................040 505 9851
Hanne Pöntinen .........................................040 506 0530

Ylöjärven lukio 
Sami Pihlavirta ...........................................0400 770 095 
Minna Sirén .................................................050 554 2838

Lukio-opinnot 
koostuvat 

pakollisista ja 
valinnaisista 
opinnoista.

Saat 
opintojen 

aikana ohjausta 
opiskeluusi ja 

valintojesi 
tueksi.



HaLu 
- Viihtyisä yleislukio, 
valtakunnallinen musiikkilukio
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Monipuolinen ja luova HaLu
Kaikenlainen tekeminen kuuluu Hatanpään lukion arkeen. HaLu 
on luova, innostava ja kannustava. Vuosittainen musikaali on koko 
koulun yhteinen. Työskentelemme paljon erilaisissa projekteissa, 
joista olemme saaneet tunnustusta ja palkintoja. Perinteisen Erasmus-
toiminnan lisäksi laajennamme osaamistamme muille mantereille: 
teemme yhteistyötä kanadalaisten lukioiden kanssa. 

Tarjolla on luovaa kirjoittamista, liikeilmaisua, puhe- ja vuorovaiku-
tusta ja paljon muuta. Matematiikassa käytetään oppimistuloksia 
parantavaa yksilöllistä Mastery Learning- menetelmää. Meillä suo-
ritetaan paljon musiikin, liikunnan, kuvataiteen ja teatterin lukio-
diplomeja. Liikunnan opintojaksoista suosituin lienee Åreen tehtävä 
lasketteluretki.

Väriä opiskeluun tuovat konsertit, esitykset, retket ja leirit suomessa 
ja ulkomailla, väittelykisat sekä asiantuntija- ja taiteilijavierailut. 
Joulun alla lukiomme toteuttaa ohjelmaa Tampereen Keskustorin 
joulutorille. Vuosittain opiskelijakunta muun muassa järjestää HaLu-
Fest-tapahtuman Tampereen keskustassa.

Musiikin erityisen koulutustehtävän HaLu
Toimimme erityisen koulutustehtävän musiikkilukiona. Musiikin eri-
tyisessä koulutustehtävässä voi suuntautua valintojensa mukaan 
musiikkiin, musiikkiteatteriin tai musiikkiteknologiaan. Olemme yksi 
Suomen kolmestatoista valtakunnallisesta musiikkilukiosta, ainoa 
laatuamme Pirkanmaalla. Erotumme eduksemme upeiden esitysten, 
linjojen hakijamäärien, opintotarjonnan ja opiskelijoiden opintome-
nestyksen perusteella.  

Menestyvä HaLu
Opiskelijamme oppivat lukion aikana paremmin kuin Suomessa tai 
Pirkanmaalla keskimäärin ja jatkavat lukion jälkeisiä opintojaan halu-
amallaan alalla. Lukiomme on toistuvasti STT:n lukiovertailuissa ran-
kattu Pirkanmaan kärkeen. Lisää HaLu:n menestyksestä voit lukea 
www-sivuiltamme osoitteesta www.tampere.fi/halu

Toimiva ja kotoisa HaLu
Lukiollamme on upeat tilat aidossa 1920-luvun klassisen tyylin koulu-
kiinteistössä. Moderni opetustekniikka, viihtyisä ympäristö ja sijainti 
Hatanpään arboretumin kupeessa avaavat monia mahdollisuuksia. 
Tilat saneerattiin käyttäjien toiveita kuunnellen, ja lopputulos on 
kaunis ja kodikas. Opiskelijamme viihtyvät lukiorakennuksessa 
monesti iltaan saakka. Kuntosalille ja musiikin tiloihin lukiolainen 
pääsee omalla avaimella.  

Musiikin opiskelun puitteet ovat todella hienot. Opiskelijan käytössä 
on harjoitustiloja ja studio. Mediateekin valo- ja äänitekniikka on 
ammattimaista tasoa. Hyvin varustetussa kirjastossa on edustava 
kokoelma. Siellä voi viettää aikaa tehtäviä tehden, verkossa tai lues-
kellen. Iso liikuntasali, kuntosali, Tampereen messu- ja urheilukeskus, 
luistelukenttä ja Arboretum antavat hyvät mahdollisuudet liikkumi-
seen. 

Opiskelijakunnalla on hulppeat tilat alakerrassa sohvaryhmineen ja 
keittiöineen. HaLu on upea lukio!

Huolehtiva HaLu
Sopivankokoisessa Hatanpään lukiossa et jää yksin, vaan apunasi 
ovat kokeneet ryhmänohjaajat, opettajat ja opinto-ohjaajat. Opis-
kelun alkuun pääset ensimmäisten periodien valmiin lukujärjes-
tyksen avulla. Vieras- ja kaksikielisille opiskelijoille voidaan tarjota 
kaikki pakolliset S2-oppimäärän opintojaksot. Opettajakunta on reilua 
porukkaa aina rehtoria myöten, ja opiskelijat pitävät huolta myös toi-
sistaan. Sopivan kokoisessa Halussa on jokaista arvostava ilmapiiri.

HaLussa saat olla oma itsesi :)

Tervetuloa tutustumaan myös 
muina ajankohtina. Esittelypäivät 
löydät kotisivuiltamme.

Sopivan 
kokoisessa 

HaLussa 
on jokaista 
arvostava 
ilmapiiri.

Esittelyilta
27.1.2022 klo 18.00 

Kahvitarjoilu ja 
musiikkiesityksiä 

illan aikana

Huom!

Hatanpään lukio

l Haapakuja 5, 33900 Tampere 
 p. 044 430 9360
 www.tampere.fi/hatanpaanlukio tai  
 www.tampere.fi/halu

l Sähköpostit ovat muotoa  
 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Rehtori Ville Vuorisalmi ..............................p. 040 587 2849

Apulaisrehtori Tuija Leppäharju ................p. 044 430 9361

Koulusihteerit 
Minna Laine ..................................................p. 044 430 9360
Katja Wiman .................................................p. 041 731 0526

Opinto-ohjaajat
Katri Weiste ..................................................040 541 5952 
Arja Nikkanen ..............................................040 481 4694

Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri)  
erityisen koulutustehtävän koordinaattori  
Anu Rasimus ................................................ p. 040 630 4088 

LUVA-koordinaattori  
Tuija Leppäharju ..........................................p. 044 430 9361

Hatanpään 
lukio muuttaa 

keskustaan 
Pyynikintie 2:n 

kiinteistöön viimeistään 
vuonna 2025. 

Lue lisää muutosta 
www-

sivuiltamme.

http://www.tampere.fi/halu
http://www.tampere.fi/hatanpaanlukio
http://www.tampere.fi/halu
mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi
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Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) 
valtakunnallinen erityinen 
koulutustehtävä 
Meillä on tarjolla peräti 66 erilaista musiikin, musiikkiteatterin 
ja musiikkiteknologian opintojaksoa.  Erityisen koulutustehtävän 
lukiossa opiskelija voi keventää muita pakollisia aineita ja kes-
kittyä entistä paremmin musiikkiin ja ilmaisuun. 

Musiikin erityiseen koulutustehtävään voivat hakea esimer-
kiksi peruskoulun musiikkiluokalla tai musiikkiopistoissa opis-
kelevat sekä muuten musiikkia tai ilmaisua aktiivisesti harras-
tavat nuoret. Olet voinut hankkia musiikillista tai ilmaisullista 
osaamista myös yläkoulun musiikin tai ilmaisutaidon valinnais-
tunneilla.

Musiikin ja musiikkiteatterin opiskelijoilla on käytössään 
useita eri opetus- ja harjoitustiloja. Musiikkiluokka, studio ja 
Mediateekki ovat erittäin hyvin varusteltuja. Lisäksi lukiossamme 
on treenikämppä sekä pianohuone, joissa opiskelijat voivat har-
joitella myös koulupäivän jälkeen. Studiossa voi tehdä omia ääni-
tyksiä ja tallenteita.

Musiikin ja musiikkiteatterin opiskelijat esiintyvät useissa eri 
tapahtumissa ja konserteissa lukioaikana. Opiskelija pääsee 
esiintymään jopa parissakymmenessä erilaisessa tilaisuudessa 
tai projektissa bändikonserteista musikaaleihin, teemakonser-
teista kuoroesiintymisiin, orkesterista lukiodiplomikonsertteihin. 
Musiikin ja teatterin ammattilaiset käyvät lukiolla kertomassa 
työstään.

Meillä jokainen on tähti: sinua arvostetaan omana itsenäsi. Lukio-
laisena meillä voit opiskella musiikkia ja musiikkiteatteria moni-
puolisesti ja valita laajasta opintotarjonnastamme juuri sinua 
kiinnostavat opinnot.

Yleislukio 
Yleislukio tarjoaa hyvän perustan ylioppilastutkintoon. Opetuk-
sessa huomioidaan toiminnallisuus, kokeellisuus ja erilaisten 
oppimistyylien ja -strategioiden hyödyntäminen. Opetusvälineet 
ja -metodit ovat moderneja.

Reaaliaineissa käytetään monipuolisesti tietotekniikkaa ja val-
mistaudutaan digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin. Opintojaksoilla 
lähdetään luokasta ulos ja tehdään vierailuja sekä lähiympäris-
töön että kauemmas, vaikkapa Pyynikille, Olkiluodon ydinvoi-
malaan tai Turun linnaan.

Oletko halunnut nähdä Edmontonin tai lasketella Ruotsissa? 
Kansainvälisyyttä toteutetaan Kanada-yhteistyöhankkeessa, 
Erasmus+ -hankkeissa sekä HaLun omissa projekteissa, kuten 
Åren laskettelukurssilla. Voit myös monipuolistaa opiskelua valit-
semalla opintojaksoja liikunnan monipuolisesta tarjonnasta aina 
palloilusta tanssiin ja retkeilyyn. 

Olemme Liikkuva lukio. Opetushallituksen aloittaman hankkeen 
oppien mukaan toteutamme liikunnallista lukioarkea. Arkilii-
kunta vaikuttaa positiivisesti myös viihtymiseen ja oppimistu-
loksiin. 

Kielitarjontamme on laaja. Meillä voi opiskella espanjaa, ranskaa 
ja saksaa sekä suomea toisena kielenä. Yhteistyökumppanei-
tamme ovat muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulu, 
Tampereen yliopisto, Pirkanmaan musiikkiopisto ja Tampereen 
konservatorio.

Oletko halunnut käydä 
Pyynikillä, Olkiluodon 

ydinvoimalassa tai 
Turun linnassa? 

66 
erilaista 

musiikin ja
musiikkiteatterin 

opintojaksoa

Oletko halunnut nähdä 
Edmontonin tai lasketella 

Ruotsissa? 

Tutustu HaLuun 
INSTAGRAM- ja 

FACEBOOK- 
sivuillamme,  

YOUTUBE
-kanavallamme tai
www.tampere.fi/
hatanpaanlukio

Tutustu

l Yleislinja: aloituspaikkoja 70 
Opiskelijat valitaan yleislinjalle toisen asteen yhteishaussa 
perusopetuksen päättötodistuksen perusteella. 

l Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityinen 
koulutustehtävä: aloituspaikkoja 50 
Opiskelijat valitaan musiikkilinjalle toisen asteen 
yhteishaussa perusopetuksen päättötodistuksen 
(keskiarvo vähintään 7,5) ja näyttökoevideon pisteiden 
(1–5) perusteella (yht. enintään 10+5=15 pistettä). 

Hakija tekee näyttökoevideon taidoistaan. Ohjeet 
näyttökoevideon tallentamisesta ja sen toimittamisesta 
lukiolle annetaan lukion www-sivulla joulukuussa 
2021. Näyttökoevideo sisältää lyhyitä erillisiä osuuksia, 
esimerkiksi hakijan esittelyn, laulu- ja/tai soittonäytteen 
sekä ilmaisullisen näytteen. 

Hakuohjeet

http://www.tampere.fi/


Kuva Virpi Haikka

Suuri ja suurenmoinen

Samke
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Sammon keskuslukion laaja opintotarjonta mahdol-
listaa erilaiset yksilölliset opintopolut. Lukiomme ajan-
mukaiset opetustilat tarjoavat innostavat edellytykset 
oppimiselle. Samkessa langaton verkko toimii ja säh-
köisiä oppimisympäristöjä käytetään aktiivisesti.

Nauti oppimisesta – iloitse 
ystävistä
Samkessa keskusaula ja kahvio toimivat opiskeli-
joiden tapaamispaikkoina. Kahviosta voit ostaa väli-
palaa ym. herkkuja. Samken ruokala on viihtyisä tila, 
jossa tarjotaan aamiaista ja lounaaksi erinomaista 
ruokaa. Laudatur-lataamo on opiskelijoille rakennettu 
avoin, uudenlainen oppimisympäristö, jossa voit opis-
kella yksin tai pienryhmässä. Samkessa sinua odottaa 
innokas ryhmänohjaaja ja ensimmäisen periodin valmis 
lukujärjestys. Samkessa viihdytään, mutta opiskellaan 
myös tavoitteellisesti. Olet myös osa isoa ja motivoi-
tunutta opiskelijajoukkoa, josta löydät varmasti kave-
reita ja ystäviä. Aktiivisessa opiskelijakunnassa voit vai-
kuttaa ja toteuttaa yhdessä muiden kanssa koulutyötä 
piristäviä ja yhteishenkeä luovia tapahtumia.

Laaja opintotarjonta – yksilöllinen 
lukujärjestys
Voit tehdä itsellesi parhaiten sopivan ja kiinnostuksesi 
mukaisen opiskelusuunnitelman laajasta opintotar-
jottimesta. Valittavanasi on eri oppiaineissa runsaasti 
Samken omia valinnaisia opintojaksoja. Samkessa voit 
yllätykseksesi huomata olevasi intohimoinen matema-
tiikan opiskelija tai luonnontieteiden tutkija. Monelle 
samkelaiselle jatko-opinnot ovat auenneet myös kaup-
patieteissä.

Kielitarjonta
• A-kielet: englanti, espanja, ranska, ruotsi ja saksa 
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kielet: ranska ja saksa
• B3-kielet: espanja, ranska, saksa ja venäjä

Valitse omasi - diplomeja, esityksiä, 
retkiä
Samkessa voit antaa erityisen näytön osaamisestasi ja harrastu-
neisuudestasi suorittamalla lukiodiplomin liikunnassa, kuvatai-
teessa, mediassa, musiikissa, tanssissa tai teatterissa. Opiske-
lijat käsikirjoittavat ja toteuttavat musikaalin joka toinen vuosi. 
Koulun verkkomedia ja vuosikirja toimitetaan myös opiskelija-
voimin. Yleislinjan opiskelija voi suorittaa viestinnästä joko yksit-
täisiä opintojaksoja tai puolipitkän viestinnän, johon vaaditaan 
vähintään 8 opintopistettä viestinnän opintoja ja josta saa eril-
lisen todistuksen.

Toteutamme opiskelijoiden kiinnostuksen ja toiveiden pohjalta 
erilaisia projektiopintoja, joissa mm. lasketellaan ja melotaan. 

Samke CO2-ilmastotoiminnassa pääset vaikuttamaan tulevaisuu-
teen. Luonnontieteissä yhteistyökumppaneitamme ovat Lääke-
tieteellisen Teknologian Keskus, Tampereen yliopisto ja Tampe-
reen ammattikorkeakoulu, joiden kanssa toteutamme erilaisia 
laborointiopintoja.

Kieliä, kansainvälisyyttä, kulttuuria
Käytännön kielitaitoa pääset kokeilemaan osallistumalla kan-
sainvälisyys- ja ystävyyskouluprojekteihimme, jotka suuntau-
tuvat mm. Ruotsiin, Viroon, Ranskaan ja Saksaan. Aktiivisia opis-
kelijoitamme on osallistunut vuosittain myös Euroopan Nuorten 
Parlamentin toimintaan

Sammon keskuslukio on Goethe-Institutin partnerikoulu (PaSch- 
koulu) ja vuosittain järjestämme saksankielisiä projekteja. Voit 
suorittaa lukioaikana Sprachdiplomit I ja II. Opiskelijoillamme 
on mahdollisuus saada myös stipendejä kielikursseille Saksaan.

Infot auditoriossa
Yleis- ja urheilulinja klo 10.00
Yleis- ja viestintälinja klo 12.00
Yleis- ja skeittilinja klo 13.15

Avoimien 
ovien päivä

la 22.1.2022 
klo 9.30 – 14.30

Huom!

INSTAGRAM: 
@sammonkeskuslukio 

& @samke_viestintalinja 
FACEBOOK: 

Sammon keskuslukion 
urheilulinja & Sammon 

keskuslukion 
viestintälinja

Tutustu

Sammon keskuslukio

l Uimalankatu 5, 33540 Tampere
 p. 040 151 2092, 040 146 0435
 lukio.sampo@tampere.fi  
 www.tampere.fi/sammonkeskuslukio

l Sähköpostit ovat muotoa  
 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Rehtori Tuija Ylöniemi........................... p. 040 701 4814 
Apulaisrehtori Kati Rissanen ............... p. 040 801 6936

Viestintälinjan koordinaattori  
Sanna Tikka ............................................ p. 040 800 7245

Urheilulinjan koordinaattori 
Heikki Kosonen ...................................... p. 040 801 6960

Koulusihteerit 
Riitta Vaarasalo ...................................... p. 040 151 2092 
Leena Virtanen ...................................... p. 040 146 0435

Opinto-ohjaajat 
Juha Front ............................................... p. 040 540 4680
Pia Pulkkinen .......................................... p. 040 718 3311
Jaana Bamberg ....................................... p. 040 800 4235
Kaisu Lager-Ruuti .................................. p. 0400 94 0599

mailto:lukio.sampo@tampere.fi
http://www.tampere.fi/sammonkeskuslukio
mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi
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Viestintälinja - yhteisiä projekteja, 
journalismia, valo- ja videokuvausta 
sekä ilmaisua
Voit vapaasti valita viestinnän opintoja yli 20:stä erilaisesta opin-
tojaksosta esimerkiksi journalismista, ilmaisutaidosta, valo- ja 
videokuvauksesta. Opintojen loppuvaiheessa on mahdollisuus 
suorittaa media- ja/tai teatteridiplomi. Viestintälinjalla tehdään 
erilaisia projekteja yhdessä mm. Ylen, Aamulehden ja muiden 
media-alan toimijoiden kanssa. Viestinnän opinnoissa tehdään 
hommia tosissaan, mutta hyvässä hengessä ja niin, että jokai-
selle löytyy oma paikkansa. Viestinnän taitoja tarvitset niin jatko-
opinnoissa kuin työelämässäkin. Viestinnän opiskelu tarjoaa 
myös mahdollisuuksia työskentelyyn media-alalla jo lukioaikana.

Viestintälinjalaiset opiskelevat lukioaikanaan vähintään 16 opin-
topistettä viestintää. Osa opinnoista suoritetaan projektikurs-
seina. Näillä kursseilla kuvaat tai toimitat Samke TV:tä, kirjoitat 
juttuja linjan verkkomediaan Notioon ja taitat tai kuvitat Samken 
vuosikirjaa.

Viestintälinjalla sinusta kasvaa tiimityön ammattilainen.

Urheilulinja – kaksoisura 
kilpaurheilijalle
Urheilulinjalla on koulussamme valtakunnallinen erityisteh-
tävä. Se on tarkoitettu motivoituneille ja potentiaalisille urhei-
lijoille, jotka tavoittelevat kansallista huippua, kansainvälistä 
menestystä ja ammattilaisuutta lajissaan. 

Samke tarjoaa erinomaiset edellytykset urheilijan kaksoisuran 
toteuttamiselle: huipulle tähtäävän urheilun ja lukio-opintojen 
yhdistämisen. Aamuvalmennus on osa urheilijan lukio-opin-
toja. Painopistelajeissa kouluaikana tapahtuva lajivalmennus 
ja olosuhteet toteutetaan yhteistyössä Tampereen urheilu-
akatemian kanssa. Katso tämänhetkiset painopistelajit koti-
sivuiltamme.

Urheilulinjalle voidaan hyväksyä myös yksittäisiä muiden kuin 
painopistelajien urheilijoita. Yksilöllisten lajien urheilijoilla on 
oltava oma valmentaja ja asianmukaisesti järjestetty aamu-
valmennus, jotta valmennus voidaan hyväksyä osaksi lukio-
opintoja.

Tampereen urheiluakatemia tarjoaa monipuolisia tukipalve-
luja urheilijoilleen. Osa Tampereen opiskelija-asuntosäätiön 
(TOAS) Kissanmaan asunnoista osa on varattu urheilijoiden 
käyttöön. Asunnoista ja muista urheilijan tukipalveluista voit 
kysyä lisää Tampereen urheiluakatemiasta (https:// tampe-
reenurheiluakatemia.fi/) ja Samken urheilukoordinaattorilta 
Heikki Kososelta.

Mitä viestintälinja on?
”Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä"
"Pieni hengähdyshetki lukuaineiden keskelle"'
"Mahtavia opettajia"
"Paljon erilaisia ja monipuolisia opintoja"
"Pääsee tekemään oikeasti tärkeitä asioita kivan porukan kanssa"
"Saa lukiokursseja esim. striimaamisesta ja käytännön töistä” 
"Hyviä mahdollisuuksia toteuttaa itseään myös koulun ulkopuolella"
"Musikaalin rakentamista käsikirjoituksesta lavalle asti”
”Sain töitä media-alalta jo kouluaikana”

l Yleislinja: aloituspaikkoja 165 
Opiskelijat valitaan yleislinjalle toisen asteen 
yhteishaussa perusopetuksen päättötodistuksen 
perusteella.

l Urheilulinja: aloituspaikkoja 70 
Urheilulinjalle valitaan vuosittain 70 opiskelijaa. 
Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen 
pistemäärä on 20, joka muodostuu peruskoulun 
päättötodistuksen keskiarvosta (max 10) sekä urheilu- ja 
soveltuvuuspisteistä (max 10). 

Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulun 
päättötodistuksen lukuaineiden ja pakollisen liikunnan 
arvosanoista muodostuva keskiarvo sadasosan 
tarkkuudella. Lisäksi edellytetään, että lukuaineiden 
keskiarvo on vähintään 7,50.

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät oppilaitoksen 
ja hakijan urheilulajin valtakunnallisen lajijärjestön 
yhteistyönä. Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja 
urheilulahjakkuudestaan 0-5 pistettä (lajiliittopisteet) ja 
oppilaitoksen harkinnan mukaan 0–5 soveltuvuuspistettä 
(oppilaitospisteet).

Urheilulinjalle hakiessasi: 
1) Täytä Opintopolku.fi sähköinen yhteishaku 
2) Vastaa myös urheilulinjan hakua koskeviin 
lisäkysymyksiin Opintopolussa

Lisätietoja urheiluoppilaitoksiin hakemisesta saat 
Olympiakomitean kotisivuilta kohdasta ”Haku 
urheiluoppilaitoksiin” ja Samken kotisivuilta.

l Viestintälinja: aloituspaikkoja 25 
Viestintälinjalle otetaan vuosittain enintään 25 
opiskelijaa. Hakupisteet koostuvat painotetusta 
(äidinkieli, yhteiskuntaoppi, musiikki ja kuvataide) 
lukuaineiden keskiarvosta ja ennakkotehtävästä 
(max.10). Viestintälinjalle pääsyn edellytyksenä on 
vähintään 7,75:n keskiarvo lukuaineissa. Sinun on 
palautettava ennakkotehtävä voidaksesi tulla valituksi 
viestintälinjalle.

Viestintälinjalle hakiessasi: 
1) Täytät Opintopolku.fi sähköisen yhteishaun 
2) Palautat viestintälinjan  ennakkotehtävän

Palauta ennakkotehtävä yhteishaun aikana Sammon 
keskuslukioon sähköpostiin lukio.sampo@tampere.fi tai 
postitse osoitteeseen Uimalankatu 5, 33540 Tampere. 
Ennakkotehtävä julkaistaan Sammon keskuslukion 
kotisivuilla marraskuussa 2021.

Hakuohjeet

viestintälinjan 
tuotoksiin 

www.viestintalinja.fi 
tai 

www.notiomedia.fi

Tutustu

https://tampe-reenurheiluakatemia.fi/
https://tampe-reenurheiluakatemia.fi/
https://tampe-reenurheiluakatemia.fi/
http://www.viestintalinja.fi
http://www.notiomedia.fi
mailto:lukio.sampo@tampere.fi
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Skeittilinja:  
kaupunkikulttuuria,  
kansainvälisyyttä, viestintää  
- ja skeittausta!
Sammon keskuslukiossa aloitti Suomen ensimmäinen skeittilinja 
syksyllä 2021.

Skeittilinjalla opiskelet ympärivuotisen lajiharjoittelun lisäksi 
viestintää, kaupunkikulttuuria ja kansainvälisyyttä. Skeittilin-
jalaiset opiskelevat lukioaikanaan vähintään 16 opintopistettä 
skeittilinjan opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Opinnoissa pääset skeittaamaan maan parhaissa skeittiympä-
ristöissä ja opiskelemaan muita skeittikulttuurin tärkeitä osa-
alueita. Opintoihin kuuluu valo- ja videokuvausta, media- ja 
tapahtumatuotantoa sekä skeittiympäristöjen suunnittelua ja 
toteuttamista. Kilpaurheilu-uralle tähtäävä skeittilinjalainen voi 
halutessaan hakeutua opintojensa aikana urheilulinjalle.

Harjoittelu järjestetään yhteistyössä paikallisten skeittiyhdis-
tysten kuten Pirkanmaan Kaarikoirat ry:n kanssa ja opettajina 
ovat alan ammattilaiset. 

Skeittilinjalla perehdytään lajiin paikallisella, kansallisella ja kan-
sainvälisellä tasolla.

Yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomen Rullalautaliitto, Olym-
piakomitea, Tyttörullalautailijat ry (TRL), Pirkanmaan Kaarikoirat 
ja muut suomalaiset skeittiseurat sekä lajin toimijat. Skeittilinja 
tekee aktiivista yhteistyötä myös Tampereen yliopiston eng-
lanninkielisen kestävän kaupunkikehityksen tutkinto-ohjelman 
kanssa.

Skeittilinjalta valmistuu aktiivisia kansalaisia, joilla on hyvät väli-
neet itseilmaisuun. Nämä taidot tukevat myös jatko-opintoihin 
hakeutumista ja työelämän taitoja. Lisätietoja skeittilinjasta saat 
opinto-ohjaaja Kaisu Lager-Ruutilta.

l Skeittilinja: aloituspaikkoja 20 
Skeittilinjalle valitaan vuosittain enintään 20 opiskelijaa. 
Hakupisteet koostuvat ennakkotehtävästä (max 10p) ja 
todistuksen  painotetusta (englanti, kuvataide ja liikunta)
lukuaineiden keskiarvosta. Skeittilinjalle valituksi 
tulemisen edellytyksenä on vähintään 8 keskiarvo 
lukuaineissa. Sinun on palautettava ennakkotehtävä 
tullaksesi valituksi skeittilinjalle. Ennakkotehtävä 
julkaistaan joulukuussa 2021 Sammon keskuslukion 
kotisivuilla, jossa kerrotaan tarkat palautusohjeet ja 
vaatimukset

Skeittilinjalle hakiessasi: 
1. Täytät Opintopolku.fi sähköisen yhteishaun. 
2. Palautat ennakkotehtävän yhteishaun aikana.

Hakuohjeet

Tietoja 
skeittilinjasta 

INSTAGRAMISSA 
@samke_skeittilinja

Tutustu

Kuvat: Vantte Lindevall
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TAMLU 
on pieni 
maailman-
kaikkeus
Tammerkosken lukiossa riittää valoa ja avaruutta! Harva lukio voi 
tarjota mahdollisuuden myös näyttämön, kahvilan, auditorion, 
kuntosalin, treenikämpän ja kaupungin sivukirjaston käyttöön 
– puhumattakaan monipuolisista luokkatiloista. Meillä on taval-
listen luokkatilojen lisäksi muun muassa mediastudio, grafiikka-
luokka, käsityöluokka ja keramiikan työtila. Kaikkein tärkeintä 
meille kuitenkin on myönteinen ja suvaitsevainen ilmapiiri. Sekä 
opiskelijoidemme että opettajiemme mielestä Tamlu on pieni 
maailmankaikkeus!  

Erityisen tavallinen tai tavattoman 
erityinen   
Tamlussa on laaja tarjonta oppiaineita yhdisteleviä integroivia 
opintojaksoja sekä runsaasti kuvataiteen ja designin opintojak-
soja, joita kaikki voivat valita. 

Ryhmänohjaajat, aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja muu hen-
kilökunta ovat tukenasi opintojen eri vaiheissa. Tutorit auttavat 
opintojen alkuun, ja opiskelijakunnan aktiviteetit pitävät vireänä 
myös oppituntien ulkopuolella.  

Tammerkosken lukio tarjoaa sinulle turvallisen ja tulevaisuu-
teen suuntaavan ympäristön, jossa voit rauhassa kehittyä. Tämä 
tarkoittaa monien opiskelumahdollisuuksien lisäksi sitä, että 
meillä moni löytää samanhenkistä seuraa. Tamlussa sinun on 
hyvä kasvaa, koetpa itsesi erityisen tavalliseksi tai tavattoman 
erityiseksi!    

Kaiken keskeltä...   
Lukiomme on Sampola-kampuksella, jossa toimivat myös Tam-
pereen seudun työväenopisto ja Sampolan kirjasto. Kiinteistö 
sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella, ja meille pääsee 
monesta suunnasta. Tamluun on helppo tulla!   

...maailmalle!  
Kansainvälinen toiminta on Tamlussa vilkasta. Opiskelijoilla on 
mahdollisuus osallistua Erasmus+ -hankkeeseen, eTwinning-
projekteihin, ja ystävyyskoulutoimintaa on mm. ranskalaisen 

l Sammonkatu 2, 33540 Tampere
 www.tampere.fi/tammerkoskenlukio
l Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi

vs.rehtori Maarit Luhtala .........................p. 040 806 4080 
vs.apulaisrehtori Jaana Marttila .............p. 040 132 0278

Koulusihteerit
Jonna Högman ..........................................p. 040 806 4079
Heli Perkiö .................................................p. 040 800 7229 

Opinto-ohjaajat 
Katja Jussila ...............................................p. 040 800 4185 
Tanja Portaankorva ..................................p. 044 749 7807
Johanna Rautasalo ...................................p. 040 718 4533
Kati Seise ...................................................p. 040 773 2853 

Tervetuloa 
avoimien ovien 

päivään
la 15.1.2022

klo 9.30 - 14.30

Huom!

Erityisen 
tavallinen tai 
tavattoman
 erityinen.

ja saksalaisen koulun kanssa. Tampereen ystävyyskaupungin 
Essenin kanssa tehdään kuvataideyhteistyötä. Lisäksi koulun 
opinto-ohjelmassa on opintojaksoja, joiden yhteydessä käydään 
esimerkiksi teatterissa, laskettelemassa Rukalla, taideretkellä 
Helsingissä ja Mäntässä, tutustumassa kulttuuriin Irlannissa ja 
puhumassa ruotsia Ruotsissa. Tamlulle myönnettiin Erasmus+ 
-akkreditointi, jonka avulla voimme tarjota opiskelijoille mah-
dollisuuksia osallistua jaksovaihtoihin esim. Italiaan ja Tsekkiin. 

Koulun kieliohjelma:
• A-kielet: englanti, kiina, saksa, venäjä, espanja (yhteistyössä 
Sammon keskuslukion kanssa), ranska (yhteistyössä Sammon 
keskuslukion ja Tampereen lyseon lukion kanssa)
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kielet: ranska, saksa
• B3-kielet: espanja, italia, kiina, ranska, saksa, venäjä

Tammerkosken lukio

http://www.tampere.fi/tammerkoskenlukio
mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi
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tampere.fi/
tammerkoskenlukio

INSTAGRAM:
@tammerkosken-

lukio
@tamlukuvis

Tutustu

Kuvataide ja design -linja
Kuvataide ja design -linjalla on koulussamme valtakunnallinen 
erityistehtävä. 

Opinnot koostuvat kuvataiteen opintojaksoista sekä muotoi-
luun ja kädentaitoihin painottuvista designin opintojaksoista. 
Opiskelija voi valinnoissaan painottaa kiinnostuksensa mukaan 
kuvataidetta tai designia. 

Kuvataideopinnot sisältävät erilaisia kuvallisen ilmaisun muo-
toja, kuten piirustus, maalaus, kuvanveisto, keramiikka, taide-
grafiikka, valokuva, elokuva, muut digitaaliset kuvailmaisutavat, 
arkkitehtuuri, visuaalinen suunnittelu, muotoilu, taidehistoria ja 
nykytaide.

Designin opinnot ovat esine-, muotoilu- ja käsityökulttuuria ja 
-historiaa, muotoilun perusteita, kädentaitojen perusteita, suun-
nittelu- ja valmistusprosessin kokonaisuuksia sekä mallintamista 
tietokonepohjaisilla ja perinteisillä työstömenetelmillä.

Vähintään 13 kuvataiteen ja designin opintojaksoa suorittavat 
erityistehtävän opiskelijat ovat oikeutettuja vähentämään pakol-
listen opintojaksojen yhteismäärästä enintään kahdeksan opin-
tojaksoa.

l Yleislinja: aloituspaikkoja 185

l Kuvataide- ja designlinja: aloituspaikkoja 75 
Yhteishaussa tulee hakea Tammerkosken lukion 
kuvataide ja design -linjalle. Kuvataide ja design -linjan 
valintakoe järjestetään perjantaina 22.4.2022, tarkempi 
aikataulu ja valintakoeohjeet ilmoitetaan kotisivuilla 
keväällä 2022. Kaikki hakijat saavat kirjallisen kutsun 
valintakokeeseen.

Kuvataide ja design -linjan opiskelijat valitaan 
peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon 
ja valintakokeen perusteella. Valintakokeessa 
on 2–3 tehtävää: yleensä piirustus-, maalaus- ja 
rakentelutehtävä. Valintakokeessa mitataan opiskelijoiksi 
haluavien motivaatiota, yleistä taiteellista lahjakkuutta, 
mielikuvitusta, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. 
Vanhat valintakoetehtävät eivät ole julkisia.

Hakuohjeet

Opiskelijoiden suusta:
• Hyvä yhteishenki! 
• Monipuolinen opintotarjonta  
• Suvaitsevainen ja rento
 ilmapiiri 
• Mukavat opettajat, hyvä opetus
 ja erilaiset työskentelytavat 
• Uudet, rakkaat ja ihanat ystävät  
• Tamlussa saa olla oma itsensä! 



31

Lyceum Classicum Tamperense
Clasu

Clasu toimii 
tulevaisuuden tiedelukiona 

jo tänään

30

l Tuomiokirkonkatu 5, 33100 Tampere
 https://tampere.fi/klassillinenlukio
l Sähköpostit ovat muotoa  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Rehtori Kari Hanninen ............... p. 040 773 8285

Koulusihteerit 
Tarja Lammi ................................. p. 0400 29 2733 
Timo Tamminen .......................... p. 040 801 6761

Opinto-ohjaajat 
Jukka Kinnaslampi ...................... p. 040 806 4193 
Lauri Seppälä ............................... p. 040 718 8505

Tampereen klassillinen lukio

Esittelyilta
20.1.2022 klo 18.00 – 20.30

Rehtori pitää kaksi  
yleisesittelytilaisuutta Auditoriumissa 

ja ainekohtainen esittely tapahtuu 
opettajien johdolla luokissa.

Tarkempi ohjelma tulee  
näkyviin myöhemmin lukiomme 

kotisivulle. 

Huom!Klassillisen lukion minäkuva
Tampereen klassillinen lukio painottaa laaja-alaisen sivistyksen 
merkitystä. Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille mahdollisimman 
hyvät valmiudet ylioppilastutkintoa ja sen jälkeisiä jatko-opintoja 
ajatellen. Samalla opiskelijalle varmistetaan riittävä tiedollinen 
taso toimia aktiivisena ja kriittisenä kansalaisena.

Perinteitä ja uudistuksia
Tampereen klassillisella lukiolla on pitkät perinteet. Lukiomme 
aloitti toimintansa jo vuonna 1901, ja vanha arvokas koulura-
kennus valmistui Tuomiokirkon viereen vuonna 1907. Arkikie-
lessä tamperelaiset käyttävät lukiostamme vuosikymmenten 
aikana vakiintunutta nimeä Clasu. Koulumme sijainti aivan Tam-
pereen ydinkeskustassa tarjoaa hyvät kulkuyhteydet opiskeli-
joille.

Syksyllä 2013 aloittanut luonnontiedelinja antaa Pirkanmaalla 
asuville nuorille poikkeuksellisen upeat puitteet opiskella luon-
nontieteitä uusissa ja monipuolisissa tiloissa.

Kielten opiskelu
Vieraiden kielten tarjonta on lukiossamme laaja. Koska useimmat 
opiskelijoistamme valitsevat vieraiden kielten kursseja, ne myös 
yleensä toteutuvat. Perinteitä kunnioittaen tarjoamme mahdol-
lisuuden opiskella latinan kieltä.

• A1-kieli: englanti ja saksa
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kieli: latina, saksa ja ranska
• B3-kieli: latina, saksa, ranska, espanja ja venäjä

Lisäksi tarjoamme italian kielen ja kreikan kielen kursseja. Luki-
omme on saanut Saksan liittotasavallan opetusministeriöltä viral-
lisen luvan järjestää saksan kielidiplomikokeita, joiden läpäisy 
antaa oikeuden hakea korkeakouluopintoihin saksankielisissä 
maissa. Annamme myös kielidiplomiin valmentavaa opetusta.

Kansainvälisyys
Laajat kansainväliset yhteydet ja niiden ylläpitäminen on eräs 
vahvuuksistamme. Lukiollamme on ystävyyskoulut Italiassa, 
Ranskassa, Saksassa, Tsekeissä ja Espanjassa. Vuosittain kou-
luumme saapuvat vaihto-opiskelijat ja ulkomaiset vierailijat 
antavat arvokkaan lisän koulumme arkeen.

Opiskeluilmapiiri
Oppitunneilla vallitsee keskusteleva ja motivoitunut ilmapiiri, 
jossa opiskelija otetaan yksilönä huomioon. Opiskelijoita ohja-
taan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, toisaalta osal-
taan myös koko työyhteisöstä. Heitä rohkaistaan yrittämään par-
haansa ja oppimaan sekä onnistumisistaan että epäonnistumisis-
taan. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan turvallinen ja rauhallinen 
oppimisympäristö. Opiskelijoita kuullaan ja heidän mielipiteillään 
on merkitystä koulun arjessa.

Cogito, 
ergo sum  

– Ajattelen, 
siis olen

https://tampere.fi/klassillinenlukio
mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi
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l Yleislinja: aloituspaikkoja 148

l Luonnontiedelinja: aloituspaikkoja 72 
Painotettu keskiarvo painokertoimella 2 aineissa  
BI, FY, KE ja MA

l Puolipitkä luonnontiedelinja: aloituspaikkoja 143 
Ei painokertoimia 

Vain harvat nuoret tietävät peruskouluopinto-
jensa loppuvaiheessa mille alalle suuntautua. 
Joillekin on vaikeaa tehdä päätöstä ammatti-
opiston ja lukion välillä. Myös valinnanmahdolli-
suus eri lukioiden välillä saattaa hämmentää.

Lukiomme entisiltä opiskelijoilta kysyttäessä, 
mikä Clasussa on parasta, on vastaus usein 
seuraava: ”lukioon tullessamme emme tienneet 
oikein mikä meitä kiinnostaisi, mutta Clasussa 
oli jokaisessa aineessa hyvät ja innostavat 
opettajat, joten jokainen meistä löysi oman 
mielenkiinnon kohteensa ja sitä kautta itselleen 
sopivan jatko-opintopaikan”.

Opiskelijat opiskelevat laaja-alai-
sesti, mikä näkyy myös ylioppilas-
kirjoitusten tuloksissa ja kirjoitettujen 
kokeiden lukumäärissä kaikille yhteisen 
äidinkielen lisäksi vieraissa kielissä, mate-
matiikassa ja reaaliaineissa.

Lukiossamme on korostettu jo yli sadan vuoden 
ajan yleissivistyksen merkitystä. Clasu on siis 
hyvä ja turvallinen valinta tuleville lukio-
laisille. 

Miksi Clasuun?

Carpe diem!

TAMPERE.FI/
KLASSILLINENLUKIO

Lue lisää

Tampereen klassillisen lukion 
luonnontiedelinja
Luonnontiedelinjalle on myönnetty valtakunnallisen erityisen 
tehtävän asema. Luonnontiedelinjalla opiskelija painottaa opis-
kelussaan luonnontiedeaineita valitsemalla niitä vähintään 24 
opintopisteen verran valtakunnallisten pakollisten kurssien 
lisäksi. Tällöin opiskelija voi halutessaan jättää opinto-ohjelmas-
taan pois muiden aineiden pakollisia opintoja yhteensä 16 opin-
topisteen verran. Tämä antaa opiskelijalle erinomaisen mahdol-
lisuuden keskittyä luonnontieteiden opiskeluun jo lukioaikana.

Uusi, monitieteellinen ja laaja-alainen
Tampereen klassillisen lukion luonnontiedepainotus pohjautuu 
biologiaan, kemiaan, fysiikkaan, biokemiaan, bioteknologiaan ja 
ympäristötieteisiin. Kursseilla luodaan myös yhtymäkohtia ter-
veystietoon, yhteiskuntaoppiin, maantieteeseen ja filosofiaan. 
Useat koulukohtaiset kurssit ovat monitieteellisiä eli ainerajat 
ylittäviä. Niissä luonnontieteisiin liittyviä ilmiöitä pyritään tut-
kimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti eri näkökulmista tar-
kastellen.

Innostava, elämyksellinen ja 
kokemuksellinen
Opiskelussa korostuu luonnonilmiöiden havainnointi ja sen 
kautta lainalaisuuksien oivaltaminen. Yhdessä tekeminen ja 
uudet työtavat tarjoavat ainutkertaisia oppimiskokemuksia. 
Retket, vierailut ja vierailevat opettajat kuuluvat luonnontiede-
linjan opiskelun monipuoliseen arkeen.

Ainutlaatuinen, 
tulevaisuussuuntautunut ja 
merkityksellinen
Laaja yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa antaa opiskelijoille 
erinomaisen mahdollisuuden päästä konkreettisesti tutustu-
maan uusimpiin alan saavutuksiin.

Opiskelu luonnontiedelinjalla antaa erinomaisen pohjan jatko-
opintoihin biologian, kemian, biokemian, biotekniikan, ympäris-
tötieteiden, lääketieteiden, fysiikan ja tekniikan koulutusaloilla.

Luonnontiedelinjan opinnot yhdessä monipuolisen kielitar-
jonnan kanssa alentavat merkittävästi kynnystä hakeutua opis-
kelemaan ulkomaille.

Puolipitkä luonnontiedelinja
Puolipitkälle luonnontiedelinjalle ei ole erillistä hakua. Jokaisella 
Klassillisen lukion yleislinjan opiskelijalla on mahdollisuus opis-
kella luonnontiedelinjan kursseja mikäli ryhmissä on tilaa. 

Hakuohjeet
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RELLU 
- löydä mahdollisuutesi
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RELLU 
– LÖYDÄ 

SISÄINEN 
PÖLLÖSI!

Tapaamisiin viimeistään 
tammikuussa!

Yleislinja – Tule tekemään 
tulevaisuuttasi Relluun
Tampereen lyseon lukio eli tuttavallisemmin Rellu on ihanteel-
linen opiskelupaikka kasvavalle ja kehittyvälle nuorelle, jolla 
on unelmia ja tavoitteita. Koulussamme tuetaan opiskelijoiden 
kasvua myötätuntoisiksi ja avarakatseisiksi aikuisiksi, jotka pys-
tyvät käyttämään voimavarojaan itsensä ja yhteisönsä hyväksi. 
Korostamme unelmien tunnistamista, omien mahdollisuuksien 
löytämistä ja taitojen kehittämistä – rennosti ja luovasti.

Rellussa on hyvä tekemisen meininki ja vahva yhteishenki. Luki-
ossamme voit asettaa tavoitteesi haluamallesi tasolle ja aloittaa 
unelmiesi toteuttamisen osana yhteisöä, jonka jäsenet tukevat 
toinen toistaan. 

Kaksi kolmasosaa rellulaisista on motivoituneita yleislukiolaisia, 
joista osa suuntautuu Yhteiskuntatieteen linjan opintoihin. 

Lisäksi Rellusta on jo lähes 30 vuoden ajan valmistunut Inter-
national Baccalaureate -ylioppilaita. IB-tutkintoon eli kansain-
väliseen ylioppilastutkintoon tähtäävän opiskeluohjelman ope-
tuskieli on englanti.

Ylioppilastutkintomenestyksemme on jo vuosia ollut Tampereen 
kärjessä, ja korkeakouluopintoihin jatkaa suurin osa opiskeli-
joistamme – useimmat juuri sinne, minne ovat tähdänneetkin.

Jo vuonna 1884 perustettu Tampereen lyseon lukio sijaitsee poh-
joismaista klassismia edustavassa suojellussa rakennuksessa 

l F. E. Sillanpään katu 7, 33230 Tampere
 tampere.fi/lyseonlukio  
 lyseon.lukio@tampere.fi
l Sähköpostit ovat muotoa  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Rehtori Jaana Nieminen ........................p. 040 801 6717 
Apulaisrehtori Johanna Halme .............p. 040 806 2381

Yhteiskuntatiedelinjan koordinaattori 
Elina Oksanen ............................. elina.oksanen@tampere.fi

IB-koordinaattori  
Tuija Laurila .............................................p. 040 806 2909

Koulusihteerit 
Nina Koskelo ...........................................p. 040 806 3897 
Henna Mäntyniemi.................................p. 040 160 3361

Opinto-ohjaajat 
Seppo Linnaranta ...................................p. 040 716 5705 
Salla Luukkonen ......................................p. 040 502 2498 
Arja Nikkanen (to-pe) ............................p. 040 481 4694

Tampereen lyseon lukio

Infoilta
Ma 24.1.2022 klo 18.00 

(yleislukio ja yhteiskuntatiedelinja)
ja erityisesti opiskelu-

mahdollisuuksista IB-linjalla 
ti 25.1.2022 klo 18.00.

Huom!

Pyynikintorin laidalla. Relluun pääsee kätevästi niin bussilla kuin 
ratikallakin. Perinteikkäiden seinien sisältä löytyy moderni ja 
digitalisoitu nykylukio sekä opiskelijan tarpeet ja toiveet huo-
mioon ottava osaava henkilökunta.

Aktiivinen, energinen ja kansainvälinen 
Rellu
Rellussa ollaan asioiden ja visioiden ytimessä. Yleislukion laa-
jasta opintovalikoimasta voit itse suunnitella ja painottaa omien 
opintojesi kulkua. Innostu, haasta itsesi ja löydä oma juttusi Rel-
lusta!

Rellussa on monipuolinen tarjonta matemaattis–luonnontieteel-
lisissä ja humanistis–yhteiskunnallisissa aineissa. Voit valita opin-
tojaksoja laajasti ihmisen biokemiasta bändissä soittoon, uskon-
tojen yhteiskunnallisesta vaikutuksesta sähkömagnetismiin, tri-
gonometrisistä funktioista psykologiseen ajatteluun, viestinnän 
ilmiöistä arkkitehtuuriin – tai opiskella syventyen ja täsmällisesti 
kohti sinulle tärkeää tavoitetta. Suurin osa Yhteiskuntatieteen 
linjan opintojaksoista on tarjolla myös yleislukion opiskelijoille.

Kansainvälisyys on Rellussa jokapäiväistä. Yhteiskuntatieteen 
linja rakentaa yhteyksiä naapurimaihin ja Keski-Eurooppaan 
unohtamatta runsaslukuisia kotimaisia yhteistyötahoja. Inter-
national Baccalaureate Diploma -ohjelman kautta Rellu on osa 
maailmanlaajuista IB-kouluverkostoa – koulun käytävillä näkyy 
läpi lukuvuoden kansainvälisiä opiskelijoita. Lisäksi monet rel-
lulaiset opiskelevat ulkomailla eri järjestöjen vaihto-ohjelmissa. 
Myös vilkas Erasmus+-toiminta ja useat ystävyyskoulut Espan-
jassa, Ranskassa ja Saksassa takaavat mahdollisuuden kansain-
välisiin kontakteihin. 

Ylioppilas – ja vähän enemmänkin
Apua opintojesi suunnitteluun saat opinto-ohjaajilta, ryhmän-
ohjaajilta, opettajilta ja ensimmäisen vuoden rellulaisia opasta-
vilta opiskelijatutoreilta. Lisäksi aktiivinen opiskelijakunta pitää 
huolen siitä, että Rellussa tapahtuu myös oppituntien ulkopuo-
lella. Rellussa puhalletaan yhteen hiileen riippumatta pukeutu-
mistyylistä, ryhmätasoista tai ammattikuvasta.

Rellussa voit myös kohdistaa katsetta kohti tulevaa. Meillä voit 
esimerkiksi yhdistää opintoihisi yliopistokursseja. Rellulla on 
toimivat yhteydet yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin. Esi-
merkiksi Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa opintoja sekä 
talvi- että kesäaikaan. 

Rellusta saat laajan yleissivistävän ja yhteisövastuullisen pohjan 
elämällesi, suuntaatpa mille tahansa opiskelualalle.

AVOIMET OVET yhdeksäsluokkalaisille 
sopimuksen mukaan. 
Varaukset opinto-ohjaajilta.

Lisäksi YHTEISKUNTATIEDELINJAN PÄIVÄ
ti 7.12.2021 klo 9.00 
(yhteydenotot p. 040 502 2498,  
salla.luukkonen@tampere.fi) 

IB-DAY ti 14.12.2021 klo 9.00 
(yhteydenotot p. 040 716 5705, 
seppo.linnaranta@tampere.fi)

FACEBOOK 
@tampereenlyseo

INSTAGRAM
@rellu_tampereenlyseo 

ja @rellunopkh
#relluun2022

Tutustu

mailto:lyseon.lukio@tampere.fi
mailto:.etunimi.sukunimi@tampere.fi
mailto:elina.oksanen@tampere.fi
mailto:salla.luukkonen@tampere.fi
mailto:seppo.linnaranta@tampere.fi
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Yhteiskuntatiede- 
linjan ryhmässä  
oppii erityisesti 

vuorovaikutustaitoja 
sekä kompromissien 

tekemistä.

IB-linja
Mikä on IB?   
IB on lyhenne sanoista International Baccalaureate, ja se tar-
koittaa kansainvälistä ylioppilastutkintoa. IB-linjalla opiskel-
laan kansainväliseen ylioppilastutkintotodistukseen johtavaa 
opiskeluohjelmaa (IB Diploma Programme). IB-kouluja on 
maailmalla 159 eri maassa yli 5 500 – Rellu on yksi Suomen 16 
IB-koulusta.  

Ohjelman sisällöstä ja loppututkinnon järjestämisestä vastaa 
International Baccalaureate Organization (IB, www.ibo.org), 
jonka päämaja on Sveitsissä. Suomessa IB Diploma hyväksy-
tään tasavertaisena kansallisen ylioppilastutkinnon kanssa eli se 
antaa Suomessa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Sen lisäksi IB-
tutkinto antaa erinomaiset valmiudet yliopisto-opintoihin kaik-
kialla maailmassa.  

Opiskelu IB-linjalla 
IB-linjalla lukio-opinnot kestävät kolme vuotta, joista ensim-
mäinen on valmistava vuosi (IB preparatory year, pre-IB). Valmis-
tavan vuoden ajan opiskellaan suomalaisen lukion opetussuunni-
telman mukaan, mutta pääosin englannin kielellä. Opetusryhmät 
ja opettajat pysyvät samoina, joten opiskelu on luonteeltaan pit-
käjänteisempää kuin yleislukiossa. Valmistavan vuoden keväällä 
tehdään IB-opintojen ainevalinnat. Varsinaisia IB-vuosia on kaksi.  

IB-vuosina opiskellaan kuutta tai seitsemää ainetta, jotka vali-
taan seuraavista aineryhmistä:  
1. paras kieli (suomi, englanti)  
2. toinen kieli (englanti, suomi, ranska, espanja)  
3. yksilö ja yhteiskunta (historia, taloustiede, psykologia)  
4. kokeelliset luonnontieteet (biologia, fysiikka, kemia)  
5. matematiikka  
6. valinnaiset aineet (kuvataide tai toinen aine  
 ryhmästä 3 tai  4 tai kolmas kieli)  

Näiden aineopintojen lisäksi IB-opiskelijat tutkivat tiedon luon-
netta eri tieteenaloilla Theory of Knowledge -tunneilla (TOK), kir-
joittavat laajan tutkielman (Extended Essay) johonkin IB-ainee-
seen liittyen sekä suorittavat CAS-ohjelman, jonka aikana he 
osallistuvat erilaisiin sosiaalisiin palvelutehtäviin, liikuntaan sekä 
luovaan toimintaan. 

Päämääränä on, että IB-opiskelijoista tulee kriittisiä ja toiset 
huomioon ottavia ajattelijoita, elinikäisiä oppijoita sekä niin pai-
kallisista kuin maailmanlaajuisistakin kysymyksistä kiinnostu-
neita aktiivisia osallistujia. Lisäksi IB-opintojen tavoitteena on 
valmentaa opiskelijoita ilmiöiden tieteelliseen tarkasteluun ja 
tarjota mahdollisuuksia kansainvälisyyteen monella kiinnosta-
valla tavalla. 

Tiistaina 14.12.2021 klo 9.00 alkaen koulullamme järjestetään 
kaikille IB-linjasta kiinnostuneille 9-luokkalaisille IB Day, jonka 
aikana on mahdollisuus päästä kurkistamaan IB-opintoihin opis-
kelijan näkökulmasta. Voit ilmoittautua mukaan tapahtumaan 
opinto-ohjaajasi välityksellä. Yhdeksäsluokkalaisille on mahdol-
lista päästä tutustumaan IB-linjaamme tarvittaessa myös sopi-
muksen mukaan. Yhteydenotot p. 040 716 5705 tai sähköpostitse 
seppo.linnaranta@tampere.fiYhteiskuntatiedelinja avaa ovia

Aiemmin Eurooppa-linjana toimineelle Yhteiskuntatieteen lin-
jalle hakeutumalla saat mahdollisuuden painottaa opinnois-
sasi yhteiskunnallisia aineita ja kieliä. Tutkiva oppiminen pro-
jekteineen, asioiden kriittinen tarkastelu, vierailevat asiantun-
tijat ja opintomatkat luovat kokonaiskuvaa sekä suomalaisesta 
yhteiskunnasta että kansainvälisestä yhteistyöstä globaalisti ja 
Euroopan tasolla. Linjalla oppii erityisesti vuorovaikutustaitoja 
sekä kompromissien tekemistä. Se antaa myös hyvät valmiudet 
suunnata lukiosta erilaisiin yhteiskuntatieteen alojen jatko-opin-
toihin, olit sitten kiinnostunut esimerkiksi oikeustieteestä, jour-
nalistiikasta, historiasta, valtio-opista tai kauppatieteistä.

Lukio-opintojen rinnalla laajempaa kuvaa yhteiskunnasta ja ken-
ties suuntaa lukion jälkeiselle tulevaisuudelle tarjoavat linjaan 
kuuluvat korkeakouluopinnot sekä vähintään viikon mittainen 

työharjoittelu, jonka voi suorittaa esimerkiksi jossakin kansalais-
järjestössä, kunnan hallinnossa tai vaikkapa Brysselissä mepin 
avustajana.

Yhteiskuntatieteen linjalle otetaan vuosittain 25 opiskelijaa, ja 
sinne haetaan sähköisessä yhteishaussa keskiarvolla, jossa pai-
notetaan yhteiskuntaopin, historian, äidinkielen ja englannin 
arvosanoja.

Yhteiskuntatieteen linjan päivä järjestetään yhdeksäsluokka-
laisille Rellulla tiistaina 7.12. klo 9–12. Voit ilmoittautua mukaan 
tapahtumaan opinto-ohjaajasi välityksellä.

IB-tutkinto 
antaa erinomaiset 

valmiudet yliopisto-
opintoihin kaikkialla 

maailmassa.

l Yleislinja: aloituspaikkoja 120 
Lukuaineiden keskiarvo

l Yhteiskuntatiedelinja: aloituspaikkoja 25 
Lukuaineiden painotettu keskiarvo (YH, HI, ÄI, EN)

l IB-linja: aloituspaikkoja 45 
Lukuaineiden keskiarvo; englannista ja matematiikasta 
vähintään arvosanat 8 peruskoulun päättötodistuksessa. 
IB-linjalle EI järjestetä pääsykoetta.

Hakuohjeet

mailto:seppo.linnaranta@tampere.fi
http://www.ibo.org
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INSTAGRAM:
@teknillinenlukio

FACEBOOK:
Tampereen 

teknillinen lukio

Tutustu

 Yksi Suomen 
laajimmista 

koulukohtaisten 
valinnaisten 

opintojaksojen 
kattauksista 

matemaattisissa 
aineissa.

Esittelyilta
opiskelijoille ja huoltajille

ma 31.1.2022 klo 18.00
TERVETULOA!

Huom!
Tampereen teknillinen lukio sijaitsee Suomen parhaassa lähiössä 
Hervannassa. Hyvät kulkuyhteydet raitiovaunulla ja busseilla 
tuovat sinut kauempaakin opiskelemaan lukioon, jonka ilma-
piiriä opiskelijat kehuvat – vielä vuosia ylioppilaaksi pääsynsä 
jälkeenkin.

Paljon matematiikkaa!
Matematiikan ja tietotekniikan linjalle valituilla on mahdollisuus 
opiskella runsas määrä opintojaksoja. Valtakunnallisten pitkän 
matematiikan opintojaksojen lisäksi tarjolla on yksi Suomen 
laajimmista koulukohtaisten valinnaisten opintojaksojen kat-
tauksista. Opiskelijat voivat lisäksi suorittaa Tampereen seudun 
ammattiopistossa sekä Tampereen yliopistossa matematiikan, 
tietotekniikan ja tekniikan opintojaksoja. Matek-linjan opiskelijat 
muodostavat oman ryhmänsä, jossa matematiikasta kiinnostu-
neet löytävät samanhenkistä seuraa. Matek-linjalaiset käyvät 
vuosittain retkellä kiinnostavassa kohteessa.

Monipuolisia mahdollisuuksia kaikille
Taito- ja taideaineiden harrastajille
Taiteista kiinnostuneelle opiskelijalle on tarjolla runsaasti taideai-
neiden opintojaksoja, joissa voi keskittyä kuvataiteisiin ja musiik-
kiin. Lukiodiplomin suorittamisesta saa erillisen todistuksen, jota 
voi hyödyntää jatko-opintoihin pyrittäessä. Opiskelijan on mah-
dollista suorittaa myös liikunnan lukiodiplomi.

Kiinnostavia erikoisopintojaksoja
Projektiviikolla on mahdollista syventyä valitsemaasi aineeseen. 
Lukiossamme on tarjolla eri oppiaineiden kiinnostavia valin-
naisia opintojaksoja kattavasti läpi lukukauden. Voit esimerkiksi 
perustaa yrityksen, perehtyä sijoittamisen perusteisiin tai peli-
suunnitteluun tai lähteä metsävaellukselle.

Kansainvälisyyttä ja kieliä
Matkat lisäävät kielitaitoa ja kansainvälistä yhteistyötä. Fysiikan 
opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Pirkanmaan lukioiden 
yhteiselle hiukkasfysiikkakurssille Sveitsin Cernissä. Opiskeli-
joiden on mahdollista osallistua myös muiden kansainvälisten 
hankkeiden matkoille. Käymme mm. Berliinissä.

Meillä voi opiskella saksaa, englantia ja ruotsia. Suomea toisena 
kielenä -opintojaksoissa on laaja tarjonta.

TEKLU - lukio2 
l Hepolamminkatu 10, L-talo, 33720 Tampere
 p. 040 806 2757 (toimisto)
 tampere.fi/teknillinenlukio
l Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi

Rehtori Petri Murtovaara .........................p. 040 800 4977

Koulusihteeri Sirpa Juojärvi .....................p. 040 806 2757

Opinto-ohjaajat Anne Viljanen ................p. 040 541 0649
Susanna Lindgrén ......................................p. 041 730 3202

Tampereen teknillinen lukio

l Yleislinja: aloituspaikkoja: 121 
Lukuaineiden keskiarvo

l Matematiikan ja tietotekniikan linja:  
aloituspaikkoja 54 
Lukuaineiden painotettu keskiarvo (ÄI, MA)

Hakuohjeet

mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi
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Kaikenlaisia ja kaikenikäisiä

Tarkempia tietoja saa kansliasta, 
oman lukion opinto-ohjaajalta 
ja Aikuislukion internetsivuilta. 

Tampereen aikuislukio
Tampereen aikuislukiossa täysi-ikäisenä lukio-opinnot aloittanut 
opiskelija voi suorittaa aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen 
tuntijaon mukaisen oppimäärän ja ylioppilastutkinnon sekä suo-
rittaa yksittäisiä lukiokursseja ja aineen oppimääriä. Alaikäraja 
aikuislukion opiskelijaksi on 18 vuotta. 

Tampereen kaupungin alueella sijaitsevien lukioiden opiskelijat 
voivat esimerkiksi opintojaan nopeuttaakseen tai laajentaak-
seen täydentää opintojaan aikuislukion tarjonnasta. Aikuislu-
kion opetussuunnitelman mukaiset kurssit vastaavat nuorten 
lukio-opetuksen opetussuunnitelman mukaisia kursseja, jolloin 
aikuislukiossa suoritetut kurssit luetaan hyväksi nuoren opiske-
lijan oppimäärään. Opiskelijan tulee suunnitella Aikuislukiossa 
suoritettavat opinnot oman opinto-ohjaajansa kanssa.  

Aikuislukion opetus järjestetään Sammon keskuslukion kiinteis-
tössä. Lukuvuosi alkaa elo-syyskuun vaihteessa ja päättyy kesä-
kuun alussa. Työviikko on pääsääntöisesti nelipäiväinen, maa-
nantaista torstaihin. Opetus alkaa yleensä klo 17.00. 

Unelmoitko 
valko-

lakista?

Miksi lukioon?
LUKIO KANNATTAA VALITA, JOS

l tähtää sellaisiin yliopisto- tai ammatti-korkeakouluopintoihin, joihin tarvitaan laajaa 
tietämystä useista oppiaineista l peruskouluopiskelu ei ole ollut ”pakkopullaa”

l haluaa tietää mahdollisimman monesta asiasta mahdollisimman laajasti
l haluaa jatkoajan oman uravalinnan selkiyttämiseksi

l Uimalankatu 5 (Sammon keskuslukio), 33540 Tampere 
 kanslia p. 040 129 0528, 040 189 7101
 http://tampere.fi/aikuislukio 

Rehtori Niina Peltonen .......................p. 040 568 5960 
niina.peltonen@tampere.fi 

Apulaisrehtori Elina Karapalo  ...........p. 040 869 7416 
elina.karapalo@tampere.fi   

Koulusihteerit  
Leila Koivisto ........................................p. 040 129 0528 
Jaana Gustafsson .................................p. 040 189 7101 
aikuislukio@tampere.fi 

Opinto-ohjaajat  
Ritva Lintonen ritva.lintonen@tampere.fi  
Minna Pohjola minna.pohjola@tampere.fi

Tampereen aikuislukio

l Tampereen aikuislukio ei ole mukana yhteishaussa, vaan 
18 vuotta täyttänyt voi ilmoittautua opiskelijaksi Aikuislu-
kion kotisivuilla olevan linkin kautta.

Hakuohjeet

http://tampere.fi/aikuislukio
mailto:niina.peltonen@tampere.fi
mailto:elina.karapalo@tampere.fi
mailto:aikuislukio@tampere.fi
mailto:ritva.lintonen@tampere.fi
mailto:minna.pohjola@tampere.fi
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Kalevan 
lukio

42

Esittelyilta
uusille opiskelijoille ja 

heidän huoltajilleen on 
ti 1.2. 2022 klo 18.00 

koulumme juhlasalissa. 
Kahvitarjoilu ohjelman jälkeen.

TERVETULOA!

Huom!

l Salhojankatu 33 (Kalevan lukio), 33500 Tampere
 http://kalevanlukio.com
l Sähköpostit ovat muotoa
 etunimi.sukunimi@kalevanlukio.com

Rehtori Eeva-Helena Pellikka..................... p. 050 301 8796

Apulaisrehtori Anne-Mari Jussila .............. p. 044 764 8709

Toimistosihteerit 
Kirsi Tiilikainen ............................................ p. 03 3138 3600  
Sanna Suvela ................................................ p. 044 750 8579

Opinto-ohjaajat 
Meri-Tuulia Arkko ........................................ p. 050 575 0793 
Riitta-Leena Vehkanen ............................... p. 050 407 7990  
Nina Tatti (myös erityisopetus) ................. p. 044 711 7157

Kalevan lukio

Kalevan lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa  
Opintopolussa.

l Yleislinja: aloituspaikkoja 180 
l Musiikkilinja: aloituspaikkoja 20  
Musiikkilinjalle haettaessa saa lisäpisteitä 
videotallenteesta ja musiikillisesta omaelämäkerrasta sekä 
soitin- ja laulututkinnoista, erilaisten musiikkiharrastusten 
kestosta ja musiikinopettajan lausunnosta. Lisätietoja 
www.kalevanlukio.com/hakeminen/musiikkilinja. 
Kokonaispistemäärä muodostuu keskiarvosta (max. 10.0) 
ja musiikillisista ansioista (max. 1.0).

Hakuohjeet

Kalevan lukiossa 10.5.2021

Hei ysiluokkalainen tai hänen 
agenttinsa :)

Edessäsi olevan "katalogin" sivuilla avautuu toinen toistaan 
älykkäämpiä ja loistokkaampia lukioita. Miksi juuri Kalevan 
lukio olisi paras osuma juuri sinulle?

Vakuuttavimman vastauksen saat nykyisiltä tai entisiltä 
Kalevan lukiolaisilta. Kannattaa muuten kysellä!   Maini-
taan nyt kuitenkin muutamia huippukohtiamme tässäkin: 
Kaleva on tasapainoinen "kombo" akateemisuutta, yleis-
sivistystä ja taito- ja taideaineita, joiden kruununa on oma 
musiikkilinja. 

Eeppisen Kalevan hengen tunnistavat sen kerran aistineet: 
Se koostuu yhteisöllisyydestä, yksilöllisyydestä, vastuul-
lisuudesta ja yhdessä eteenpäin puskemisesta. Kalevan 
hengen tärkein komponentti on kaiken päämäärätietoi-
suudenkin läpitunkema mukava ja suvaitseva ilmapiiri. 
Meillä ON kivaa ja se näkyy positiivisella tavalla oppimi-
sessa. Opiskelijakunnan vireys, vaikkapa erilaisin tem-
pauksin, toimii osaltaan liekinheittimenä mukavaan ilma-
piiriin.  

Taito-ja taideaineissa hellitään kaikkia aistejasi - myös 
makunystyröitäsi – tietysti omien mieltymystesi mukaan. 
Tarjonta kussakin taitoaineessa on todellakin laaja, ehkäpä 
kokonaisuutena Suomen laajimpia. Huipentumana näissä 
aineissa häämöttävät lukiodiplomit. 

Arjen "plussapisteitä" tuovat oman ravintolan mehevät 
herkut ja loistosijainti tunnelmallisen Sorsapuiston kai-
nalossa. 

Kalevassa ihmisen on hyvä olla, koska ihmisestä pidetään 
huolta paitsi arjen hetkissä, niin myös laajan opiskelu-
huollon huomassa.  

Kaikkein  tärkeintä lienee kuitenkin se, että Kalevasta 
saat mainiot eväät elämääsi ja jatko-opintoihisi. Näitä 
eväitä voidellaankin koko lukio-ajan. Konkreettisina esi-
merkkeinä voisi mainita täydet ”abikurssit” puolikkaiden 
sijaan, Tie lääkikseen -opintokokonaisuuden, yhteistyön 
yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa (esim. Sota ja 
ihminen -opintokokonaisuus) monipuolista kansainväli-
syyttä ja laajaa kielivalikoimaamme (esim. italia ja espanja) 
unohtamatta. Voit löytää itsesi vielä vaikkapa Monacosta 
tai Tromssasta!

Nähdään elokuussa Kalevassa!

www.kalevanlukio.
com/virtuaaliesittely
www.kalevanlukio.
com/kalevan-lukio-

opiskelijoiden-
kertomana

Tutustu

http://kalevanlukio.com
mailto:etunimi.sukunimi@kalevanlukio.com
http://www.kalevanlukio.com/hakeminen/musiikkilinja
http://www.kalevanlukio
http://www.kalevanlukio
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Svenska 
samskolan 
i Tammerfors

TAMPEREEN SEUDUN LUKIOIDEN OPISKELIJAT KERTOVAT:
l Ei ollut niin rankkaa kun etukäteen pelkäsin l Antaa lisäaikaa miettii ihan rauhassa
l Eniten erilaisia mahdollisuuksia l ”Tää on ehkä sellanen paikka, jossa teillä on elämänne aikana 
kaikkein eniten tarjolla erilaisia oppimisen mahdollisuuksia, erilaisia kursseja.” (kirjailija Salla Simukka) 

Svenska samskolan i Tammerfors har sammanlagt ca 350 elever 
i grundskolan och gymnasiet. Samskolan har under ett sekel 
sett som en av sina viktigaste uppgifter att främja det svenska 
språket. Undervisningsspråket är svenska. 

Skolans naturliga profilering är det svenska språket och den 
finlandssvenska kulturen. Vi i Samskolan strävar efter att 
individualisera undervisningen och ge möjligheter till personliga 
ämnesval. Skolan erbjuder sina gymnasister nationella och 
internationella kontakter, vi deltar aktivt i olika projekt 
tillsammans med andra gymnasier. Gymnasiet vid Svenska 
samskolan är inget specialiseringsgymnasium, utan erbjuder en 
god och mångsidig undervisning med betoning på individuella 
lösningar och flexibilitet. 

Det är du som skapar din egen specialisering utgående från 
dina egna planer och drömmar för framtiden. Vi erbjuder dig 
en personlig handledning i dina studier för att du skall nå dina 
mål och få vägkost inom olika områden som du behöver i dina 
fortsatta studier, i arbetslivet och vuxenlivet överlag.

Vi hoppas att alla våra 
gymnasister blir:
• allmänbildade, självständiga och socialt
 mogna individer som kan bidra till en
 hållbar samhällsutveckling
• individer med en fast förankring i den
 finlandssvenska kulturen och med en
 internationell förståelse
• individer med fantasi och skaparlust,
 företagsamhet och initiativrikedom

Koulun tärkeimpiä tehtäviä ovat suomenruotsalaisen kulttuurin 
ja pohjoismaisen yhteiskuuluvuuden ylläpitäminen. Samskolan 
haluaa aktiivisesti toimia sillanrakentajana yli kielirajojen. ”Yksi 
mieli, kaksi kieltä!” Koulu on luonteltaan yleissivistävä. Tarjo-
amme sinulle viihtyisän ja lämminhenkisen opiskeluympäristön. 
Opetus on korkeatasoista ja tehokasta pienissä opetusryhmis-
sämme, jossa jokainen opiskelija huomioidaan yksilönä. Kan-
sainvälisyydestä on tullut viime aikoina entistä tärkeämpi osa 
opetusta. Koulu pyrkii sekä säilyttämään vanhoja perinteitä että 
suuntaamaan tulevaisuuteen olemalla avoin uusille vaikutteille 
ja muutoksille yhteiskunnassa. 

Kuulumme Tampereen seudun urheiluakatemiaan. Urheilijat pys-
tyvät koulussamme joustavasti yhdistämään koulunkäynnin ja 
huippu-urheilun.

Kaksikielisyys avaa monta ovea sekä opiskelu- että työelämässä 
Suomessa ja Pohjoismaissa.

l Koulukatu 14, 33200 Tammerfors
 www.samskolan.fi
 kansli@samskolan.fi

Rektor Ronny Holmqvist .......................... tel. 050 549 9449 
ronny.holmqvist@samskolan.fi

Studiehandledare Henrik Aaltonen ........ tel. 050 337 4160 
henrik.aaltonen@samskolan.fi

Svenska samskolan
 i Tammerfors

Intresserade 
kan kontakta 

vår studiehandledare 
Henrik Aaltonen

Huom!

http://www.samskolan.fi
mailto:kansli@samskolan.fi
mailto:ronny.holmqvist@samskolan.fi
mailto:henrik.aaltonen@samskolan.fi
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– yksilönä luovassa 
yhteisössä

Stelu
Yhdeksäsluokkalaiset voivat tulla 
vierailemaan lukioomme oman 
opinto-ohjaajansa kautta.Ole paras sinä!

Tampereen steinerkoulun lukiolaiset hankkivat monipuolisesti 
tietoja ja taitoja elämän eri osa-alueilta. Opitut taidot näkyvät 
rohkeutena, sosiaalisina valmiuksina ja luovuutena. Opiskelu 
tapahtuu tunteen, ajattelun ja toiminnan osa-alueilla.

Tiivis ja lämmin tunnelma
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutustaidot ovat meille tärkeitä. Opet-
tajat tuntevat kaikki opiskelijansa ja päinvastoin. Lukiossamme 
opiskellaan pääasiassa oman luokan kanssa. Opiskelu sisältää 
runsaasti teemaopintoja, kuten hyvinvointijakson ja kestävän 
kehityksen kokonaisuuden. Yhteistyötä tehdään kokonaisval-
taisesti läpi koko lukion. Olemme edelläkävijöitä oppiaineiden 
välisessä integraatiossa ja panostamme opiskelijoidemme ryh-
mäyttämiseen.

Ajattelu, tunne ja toiminta
Innostuneet opettajat ohjaavat jokaista löytämään omat vahvuu-
tensa. Lukiomme opettajilla on aikaa opiskelijoilleen. 

Opetuksesta pyritään tekemään opiskelijan kannalta vaihtelevaa. 
Kaikissa Tampereen lukioissa opiskeltavien pakollisten ja syven-
tävien kurssien lisäksi steinerlukion kolmivuotisiin opintoihin 
kuuluu käytännönläheistä opiskelua ja taito- ja taideaineiden 
kursseja. Näihin kuuluu muun muassa leirejä, työharjoittelua, 
näytelmiä ja projekteja sekä yhteisiä juhlia. Lisäksi opiskelijat 
voivat toteuttaa itsenäisesti taiteellisen, käytännöllisen tai teo-
reettisen päättötyön tai lukiodiplomeja.

Meillä on myös mahdollista suorittaa erityiseen koulutusteh-
tävään liittyviä kursseja. Näitä erkko-kursseja ovat mm. bändi, 
kulttuurimatka, Shakespeare-näytelmä ja tähtitiede. Ne ovat 
ainutkertainen mahdollisuus rajoja rikkovaan luovuuteen. Niillä 
on mahdollista korvata maksimissaan 8 pakollista lukiokurssia. 

Viihtyisät tilat ja vastuullista ruokaa
Lukiomme sijaitsee Tampereen Muotialassa hyvien kulkuyhte-
yksien varrella. Arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisen kouluraken-
nuksen tilat ovat nykyaikaiset ja avarat. Upean juhlasalimme 
näyttämöllä syntyvät esitykset hurmaavat katsojat joka vuosi! 
Lukiolaiset voivat rentoutua tauoillaan luomuravintola Timjamin 
kahvilassa, jossa he voivat nauttia terveellisen maksuttoman 
lounaan.

Meiltä saa juuret, siivet ja sisäistä vahvuutta jatko-opintoihin 
ja elämään.

INSTAGRAM: 
@tampereen_
steinerlukio, 

@stelunopiskelijakunta 
FACEBOOK: 
Tampereen 

steinerkoulu

Tutustu

Esittelyilta
Ke 26.1.2022 klo 18.00

TERVETULOA

Huom!

Näyttämö 
on pian 
sinun.

l Muotialantie 79–81, 33800 Tampere
 www.tampereensteinerkoulu.fi 
l Sähköpostit ovat muotoa:  
 etunimi.sukunimi@tampereensteinerkoulu.fi

Rehtori Jenni Vilkman ............................p. 045 124 3662

Opinto-ohjaaja Marika Jussila...............p. 045 124 3664

Koulusihteeri Mirja Räisänen ...............p. 050 322 9945

Tampereen steinerkoulun 
lukio

l Aloituspaikkoja: 64 
Lukioomme haetaan yhteishaussa Opintopolussa.

Hakuohjeet

http://www.tampereensteinerkoulu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@tampereensteinerkoulu.fi
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Muut ysi- ja kasiluokkalaisten 
tutustumispäivät löytyvät koulumme 

kotisivuilta www.tyk.info

48

Luovasti akateeminen 
jo 125 vuotta TYK 

Sivistys, luovuus ja vastuullisuus
Tampereen yhteiskoulun lukio (TYK) on ilmaisutaidon erityis-
lukio, jossa opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman 
mukaiset lukio-opinnot sekä ilmaisutaitoa opiskelijan oman kiin-
nostuksen mukaan. Opiskelija voi myös keskittyä opinnoissaan 
luonnontieteisiin, kieliin tai reaaliaineisiin valitsematta lainkaan 
ilmaisutaitoa. TYK sopii nuorelle, joka on kiinnostunut tavoitteel-
lisesta lukio-opiskelusta sekä mahdollisuudesta kehittää omia 
taitoja monipuolisesti ilmaisutaidossa, oppiaineiden valinnai-
sissa opinnoissa tai opiskelijoiden valmistamissa huikeissa tapah-
tumissa. TYKin arvot sivistys, luovuus ja vastuullisuus ovat läsnä 
koulun kaikessa toiminnassa. 

Koulun sijainti Tampereen ydinkeskustassa on erinomainen niin 
tamperelaisille kuin ympäristökunnista saapuville opiskelijoille. 
Tampereen yhteiskoulun lukiolla on laajat verkostot tieteen, tai-
teen ja kulttuurin alalla. Yhteistyötä tehdään Tampereen seudun 
toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja monien järjes-
töjen ja yhteisöjen kanssa. 

Nuori saa TYKistä hyvät jatko-opintovalmiudet ja valmistuneet 
opiskelijat suuntautuvat monipuolisesti eri koulutusaloille. TYK 
on tunnettu laajasta opintotarjonnasta, laadukkaasta opetuk-
sesta ja hyvästä ilmapiiristä. TYKissä jokaisella on lupa olla oma 
itsensä. 

Ilmaisutaito – yhdessä persoonalliselle 
opintielle
Ilmaisutaito kehittää empatiakykyä, kriittistä ajattelua ja inhi-
millisyyttä.  TYKissä harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, esiin-
tymistaitoa ja epävarmuudensietokykyä. Näistä taidoista on 
iloa ja hyötyä jo lukio-opintojen aikana sekä myöhemmin jatko-
opinnoissa ja työelämässä. Ilmaisutaito on käytännönläheistä 
tekemistä ja kokemista. Se sopii vasta-alkajille ja jo pidempään 
harrastaneille. 

Ilmaisutaito-opinnot
Ilmaisutaidon perusteet 2 op
Elokuvatyö 6 op
Luova kirjoittaminen 10 op
Musiikki-ilmaisu 8 op
Media 6 op
Tuotanto 2 op
Tanssi-ilmaisu 8 op
Teatteri-ilmaisu 12 op
Esitystekniikka 4 op

Esittelyilta
Toivotamme peruskoulunsa 

päättävät oppilaat ja kotiväen 
tervetulleeksi koulumme 

esittelyiltaan 
ma 17.1.2022 klo 18.00 alkaen.

Huom!

l Hallituskatu 32, 33200 Tampere 
 Puh. 050 441 2783, tyk@tyk.info, www.tyk.info 
l Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tyk.info

Rehtori Tuija Flinck .......................................p. 050 330 1255

Apulaisrehtori Jaana Hildén-Pohjola .........p. 050 449 1327

Koulusihteeri Anne Salminen .....................p. 050 441 2783

Opinto-ohjaajat 
Liisa Huhta .....................................................p. 040 723 6655
Elsi Maijala .....................................................p. 050 449 1385
Jarna Pasanen ...............................................p. 050 478 0080 
Kirsi Sirkka .....................................................p. 050 449 1394

Tampereen 
yhteiskoulun lukio

l Aloituspaikkoja: 270 
Tampereen yhteiskoulun lukioon haetaan toisen asteen 
yhteishaussa Opintopolussa. Opiskelijat valitaan 
peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon 
perusteella. Ensimmäisenä hakutoiveena TYKkiin hakevat 
täyttävät sähköisen ainevalintalomakkeen 1. periodin 
lukujärjestystä varten hakuajan päättymiseen mennessä.
Lisätietoa hakemisesta ja opiskelijavalinnasta sekä 
ainevalintalomake löytyy kotisivuilta www.tyk.info 

Hakuohjeet

Lisäksi tarjotaan vuosittain vaihtuvia ilmaisutaito-opintoja eri 
teemoista. Opiskelija voi halutessaan suorittaa teatterin, tanssin, 
kuvataiteen, musiikin, liikunnan tai median lukiodiplomin.

Ilmaisutaito-opinnot koostuvat pääsääntöisesti 2 opintopisteen 
laajuisista opintojaksoista. Lukion erityistehtävä antaa ilmai-
sutaitoa 24 opintopistettä opiskelevalle oikeuden vähentää 16 
opintopistettä pakollisia opintoja. 

Kielitaitoa ja kansainvälisyyttä
TYKin kielivalikoima on runsas. Ruotsia voi opiskella joko 
B1-tasolla tai vaihtaa A-tasoon. Muina A-kielinä tarjotaan eng-
lantia, ranskaa ja saksaa sekä osittain itsenäisesti opiskellen 
venäjää. Espanjassa, ranskassa, saksassa ja venäjässä voit 
aloittaa kokonaan uuden B3-kielen tai jatkaa yläkoulussa alka-
nutta B2-kielen opiskelua yhdessä B3-kielen opiskelijoiden 
kanssa. Jokainen opiskelija pääsee halutessaan osallistumaan 
johonkin kansainväliseen toimintaan, esimerkiksi Erasmus- ja 
Nordplus-projekteihin, opintomatkoille ja ystävyyskoulutoimin-
taan tai Euroopan nuorten parlamenttiin.

INSTAGRAM: 
@tyktre

@tyktuutorit 
FACEBOOK: 
Tampereen 

yhteiskoulun 
lukio – TYK

Tutustu Täällä
 jokaisella 

on lupa 
olla oma 
itsensä. 

http://www.tyk.info
mailto:tyk@tyk.info
http://www.tyk.info
mailto:etunimi.sukunimi@tyk.info
http://www.tyk.info
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Norssin 
lukio 

– yliopiston oma lukio

Lukiossa yliopistokampuksen 
sykkeessä
Norssin lukio on yksityinen lukio, jonka koulutuksen järjestäjä 
on Tampereen yliopisto. Lukiomme sijaitsee kaupungin ydin-
keskustassa yliopiston keskustakampuksella. Opiskelijalle tarjo-
amme lämminhenkisen yhteisön, jossa on ainutlaatuiset mahdol-
lisuudet tutustua ja osallistua korkea-asteen opintoihin käytän-
nössä jo lukioaikana. Voit valita Tampereen korkeakouluyhteisön 
laajasta tarjonnasta itsellesi mieluisia ja tulevaa opintouraasi 
tukevia opintoja ja koota näin yksilöllisen ja omia tavoitteitasi 
tukevan paketin jatko-opintoja varten. Opetustarjonnassamme 
on mielenkiintoisia mahdollisuuksia painottaa mm. matema-
tiikkaa ja luonnontieteitä, kieliä ja kansainvälisyyttä tai talous- 
tai yhteiskuntatieteitä. Norssin lukiosta valmistuvat sijoittuvat 
hyvin korkea-asteen opintoihin. 

Yliopiston kampusalueella käytämme opetustiloja ja muita tiloja 
joustavasti. Päivääsi virkistämässä ovat kampusalueen monet 
kahvilat, yliopiston kirjasto, sisä- ja ulkokuntosalit sekä tiedeyh-
teisön moninainen tapahtumatarjonta.

Norssin lukion ykkösasiana on 
oppiminen 
Opiskelijan oppiminen ja sen monipuolinen ja korkeatasoinen 
ohjaaminen on kaiken toimintamme tavoite. Opiskelun rinnalla 
lukiossamme vietetään myös hauskoja ja rentoja hetkiä yhdessä 
erilaisissa tapahtumissa, juhlissa ja opintoretkillä. Oppimisen 
lisäksi opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää ja panos-
tamme siihen. Opiskelijamme osallistuvat tiiviisti lukiomme 
kehittämistyöhön ja meillä toimii aktiivinen opiskelijakunta. 
Yhdessä tehden ja toimien pääsemme parhaiten tavoitteisiin.

Lukiossamme opiskeluun kuuluvat eri tieteenalojen asiantuntijat, 
kotimaiset ja kansainväliset vieraat ja opetuksen uudet virta-
ukset. Oppimisympäristömme yliopiston keskustakampuksella 
on monipuolinen ja viihtyisä. Opettajamme ovat oman alansa 
ansioituneita kehittäjiä ja opettajankouluttajia, mikä näkyy kai-
kissa oppiaineissa. Opiskelijoilta edellytämme opinnoissa vas-
tuullisuutta ja yritteliäisyyttä, vastineeksi tarjoamme sinulle 
kaiken osaamisemme ja tukemme. 

Norssissa lähtökohtanamme on opiskelijan paras – sinun par-
haasi!

Esittelyilta
ke 19.1.2022 klo 18.00. 

Tervetuloa tutustumaan 
myös muina aikoina, katso 
lisätietoja kotisivuiltamme!

Huom!

Norssin lukio sopii sinulle, joka:

• olet utelias oppimaan uutta ja valmis 
tekemään opinnoissasi töitä

• nautit yhdessä oppimisesta yksilöllisiä 
tavoitteitasi kohti

• toimit opinnoissasi ja arjessasi 
vastuullisesti huomioiden kanssaihmiset 
ja luonnon 

• haluat tukea, mutta myös riittävästi 
haastetta ja valinnanmahdollisuuksia 
(mm. yliopisto-opinnot, projektit)

• haluat vankan pohjan jatko-opintoihin ja 
tulevaisuuteen

• haluat opiskella ainutlaatuisella lukion 
ja yliopiston yhteisellä kampusalueella 
yliopiston omassa lukiossa
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Kuva Kristian Wanvik

Kielitaito käyttöön kansainvälisissä 
kohtaamisissa
Norssilla on UNESCO-koulun asema ja laajat kansainväliset ver-
kostot. Opintojesi aikana sinulle tulevat tutuksi koulumme monet 
ystävyyskoulut ja ulkomaiset yhteistyökumppanit. Erasmus-vaih-
toviikon ja eri oppiaineissa tehtävien opintomatkojen kautta 
tutustut uusiin kulttuureihin ja pääset hyödyntämään kielitai-
toasi. Koulussamme opiskelee vuosittain myös vaihto-opiske-
lijoita ja yliopiston kampusalueen kansainvälisyys näkyy luki-
omme arjessa. 

Kansainvälistä toimintaa tukee Norssin lukion kielitarjotin, josta 
voit valita saksaa, ranskaa ja venäjää tai syventää englannin ja 
ruotsin osaamistasi. Lisäksi voit laajentaa kieliopintojasi Tampe-
reen yliopiston kielikeskuksen opinnoilla, joilla opiskelet käte-
västi samalla kampuksella. Kielikeskuksen kautta ulottuvillasi 
ovat mm. kiinan, espanjan ja latinan kielen opinnot.

Business Norssista etumatkaa 
korkeakouluopintoihin
Business Norssi (BN) on painotuslinja, jolla perehdytään syväl-
lisesti yhteiskuntaan sekä talous- ja elinkeinoelämään. Linjan 
opinnot antavat vahvan pohjan jatko-opinnoille esimerkiksi 
kauppatieteissä tai oikeustieteessä. Opintoihin kuuluu kansain-
välissä verkostoissa työskentelyä, yrittäjänä toimimista, tutki-
mushaasteita ja osallistumista moninaisiin kilpailuihin ja tapah-
tumiin. Linjan opiskelijana pääset myös lukuisille yritysvierailuille 
ja tapaamaan useita mielenkiitoisia oman alansa huippuosaajia. 
Opiskelijoilta edellytetään erityisesti positiivista asennetta opis-
keluun, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta ajatella asioita uudella 
tavalla.  UNESCO-kouluna rakennamme tulevaisuutta YK:n kes-
tävän kehityksen toimintaohjelman arvojen mukaisesti yhdessä 
oppimalla.

Sirkustaiteen lukiolinja Sorin Sirkuksen 
kanssa
Norssilla on ainoana Suomessa tarjolla sirkustaiteen lukiolinja, 
jolla opetus toteutetaan yhteistyössä Sorin Sirkuksen kanssa. 
Sirkustaiteen lukiolinjalla hiot ilmaisullisia, fyysisiä ja sosiaalisia 
taitojasi sekä opit yrittäjyydestä. Sirkustaiteen linjan opintokoko-
naisuus muodostuu sirkustekniikan ja ilmaisutaidon opinnoista, 
yrittäjyysopinnoista ja kansainvälisistä opinnoista. 

Linjan opintojen rinnalla etenet kohti muiden lukio-opintojesi 
tavoitteita Norssin ja yliopistoyhteisön opintotarjonnan parissa 
– taide ja tiede kohtaavat!  Sirkustaiteen lukiolinjalle hakevalta 
ei edellytetä aiempia sirkusopintoja. Esimerkiksi tanssiharrastus, 
muu urheiluharrastus, luovuus ja halu kehittyä taitavaksi esiinty-
jäksi antavat hyvän pohjan opinnoille sirkuslinjalla.

Science and Medicine (sMed) 
-opintokokonaisuus kaikille lukiolaisille
sMed on Norssin lukion luonnontieteitä, ihmistieteitä ja lääke-
tiedettä yhdistelevä koulukohtainen opintokokonaisuutemme, 
joka on avoinna kaikille lukiolaisillemme. sMed-opintokokonai-
suus sisältää opintoja biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja psy-
kologiasta.

l Yleislinja: aloituspaikkoja 50

l Talous- ja elinkeinoelämän linja (BN),  
 aloituspaikkoja 30  
Painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)

l Sirkustaiteen lukiolinja: aloituspaikkoja 10  
Painotettu keskiarvo (LI, EN) sekä soveltuvuuskoe  
to 21.4.2022

Haku tapahtuu Opintopolussa.

Hakuohjeet

Tampereen yliopiston 
normaalikoulun lukio

l Ratapihankatu 55, 33014 Tampereen yliopisto
 Tampereen yliopiston keskustakampus
 Lukion kotisivu: tuni.fi/norssinlukio 
l Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi

Lukion rehtori Heidi Östring ........................p. 050 420 1478

Opinto-ohjaaja Jukka Vuorinen  ..................p. 040 190 1732

Kanslian hallintosihteeri Teija Voimio  .......  p. 040 190 1733

Koordinaattorit:  
Aulikki Leisku-Johansson  
(Business Norssi)  ..........................................p. 050 318 7372
Eija Niskanen (Business Norssi)  .................p. 050 318 2630
Martti Iso-Möttönen (Sirkustaide)  .............p. 040 190 1742

INSTAGRAM: 
@norssinlukio_tre

FACEBOOK: 
Tampereen yliopiston 

normaalikoulun
 lukio

Tutustu

mailto:etunimi.sukunimi@tuni.fi


54 55

LÖYDÄ 
OMA 

POLKUSI 
opinto-
polku.fi

Mikä on Opintopolku?
Opintopolku sisältää tietoa 
tutkinnoista, ammateista sekä 
opiskelusta eri oppilaitoksissa. 
Sen kautta voi sekä löytää 
koulutusvaihtoehtoja että hakea 
niihin. 

Opintopolku.fi-palvelussa voit:
- selailla eri aloja ja tutkintoja
- saada tietoa opinnoista
- etsiä ajankohtaisia koulutuksia
- tutustua valintaperusteisiin
- hakea koulutuksiin

Opintopolku tarjoaa tietoa, joiden 
avulla voit suunnitella omia opintoja 
ja opiskelua elämän eri vaiheissa. 
Sivuston tiedot ja palvelut ovat 
luotettavia ja turvallisia.

Opintopolusta löytyy kattavasti 
koulutuksen ja opetuksen järjestäjän 
palveluita.
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Monipuoliset 
yrittäjyysopinnot
Akaan lukion ja Valkeakosken ammattiopiston VAAO:n yrittä-
jyysopintoihin painottuvalla opintolinjalla opiskelija suorittaa 
lukio-opintojen ohessa monipuolisen kokonaisuuden Valkea-
kosken ammattiopiston liiketoiminnan alan opintoja. Opiske-
lija saa valmiuksia keskeisiin liiketoiminnan ja yrittäjyyden osa-
alueisiin. 

Yrittäjyyslinjan suorittaneet opiskelijat hankkivat opintojen 
aikana osaamisen, jonka avulla opiskelija voi suorittaa näytöillä 
liiketoiminnan perustutkinnon ja yrittäjän ammattitutkinnon osia 
ammatillisessa koulutuksessa. 

Yrittäjyysopinnot tarjoavat opiskelijalle lukion opetussuunni-
telman perusteiden mukaisesti oppimiskokemuksia, jotka kan-
nustavat ennakkoluulottomuuteen, aloitteellisuuteen, yrit-
täjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä 
rakentavaan ongelmanratkaisuun kestävän tulevaisuuden peri-
aatteiden mukaisesti. 

Yrittäjyysopinnoista kiinnostuneet oppilaat hakevat Akaan 
lukion yleislinjalle.

Näissä erotumme 
eduksemme: 

• taito- ja taideaineiden linjat
• yrittäjyysopinnot yhteistyössä 

VAAO:n kanssa
• monipuoliset verkko-
opintomahdollisuudet
• kuntosali käytössäsi 

veloituksetta
 koulupäivän aikana 

• hyvät kulkuyhteydet

Valkeakosken 
ammattiopisto

Turvallisessa ja opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioivassa 
Akaan lukiossa sinua kannustetaan ja tuetaan hyviin opiske-
lutuloksiin. Voit edetä omien oppimisedellytystesi mukaisesti 
parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Hyvinvointiisi kiinni-
tetään huomiota koko opintojesi ajan. Akaan lukiosta saat hyvät 
valmiudet jatko-opiskeluun ja työelämään.

Akaan lukion suositut taito- ja 
taideainelinjat
Voit valita omaa harrastustasi tai kiinnostustasi vastaavan taito- 
tai taideaineen linjan osaksi lukio-opintojasi. 

Liikuntalinja
Voit täydentää oman liikuntalajisi harrastusta, parantaa lajiosaa-
mistasi ja tutustua uusiin lajeihin.

Musiikkilinja 
Pääset kehittämään omaa harrastuneisuuttasi monipuolisin työ-
tavoin yhdessä muiden musiikista kiinnostuneiden kanssa.

Kotitalouslinja
Kehität henkilökohtaisia kotitaloustaitojasi ja tutustut eri maiden 
ruokakulttuureihin.

l Kurisjärventie 18, 37800 Akaa 
 Lukion kotisivu: akaa.fi/lukio
 Akaan lukio Facebookissa:  
 https://www.facebook.com/AkaanLukio/
l Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.akaa.fi

Rehtori Juha Alenius .......................p. 040 335 3302

Opinto-ohjaaja  
Hannele Halmela-Taberman ..........p. 040 335 3311
Koulusihteeri Tiia Jokinen ..............p. 040 335 3221

Akaan lukio

l Aloituspaikkoja on seuraavasti
Yleislinja 36
Liikuntalinja 8
Musiikkilinja 7
Kotitalouslinja 6
Yrittäjyyslinja 15

Akaan lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa. 

Hakuohjeet

Esittelyilta
To 20.1.2022 klo 18, 

kahvitarjoilu 
klo 17.30 alkaen

Huom!
UUTTA 

Akaan lukiossa: 
Monipuoliset 

yrittäjyys-
opinnot!

https://www.facebook.com/AkaanLukio/
mailto:etunimi.sukunimi@edu.akaa.fi
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Ikaalisten lukio

Osaavat 
luovat 

maailmoja!

Perinteet ja tulevaisuus kohtaavat 
IDEAssa
Ikaalisten lukio tarjoaa laadukasta opetusta. Henkilökohtainen 
opetus ja tehokas ohjaus ovat lukiomme etuja. Se näkyy opiske-
lijoiden hyvänä sijoittumisena jatko-opintoihin ja menestyksenä 
erilaisissa lukiovertailuissa. Lukiossamme kaikki tuntevat toi-
sensa, ja opiskelijoiden on helppoa lähestyä opettajia opintoihin 
liittyvissä kysymyksissä.

Ikaalisten lukio on osa SASKY koulutuskuntayhtymää ja se 
sijaitsee uudella Saskyn IDEA-kampuksella uusissa tiloissa. 
Samalla kampuksella sijaitsevat Ikaalisten kauppaoppilaitos ja 
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, joiden kanssa luki-
omme tekee yhteistyötä. Myös e-urheilun liittäminen osaksi 
lukio-opintoja on mahdollista. Opetuksessa hyödynnetään tek-
nologiaa, sähköisiä alustoja ja digitaalisia oppikirjoja. Uudis-
tusten rinnalla säilyvät edelleen kaikki lukiomme vanhat perin-
teet. 

Arkkitehtuuria ja yrittäjyyttä
Ikaalisten lukiossa voi opiskella arkkitehtiopintoihin ja arkkiteh-
tuuriin valmentavia opintoja. Opinnoissa yhdistyvät teknologia, 
taide ja ilmaisutekniikka. Arkkitehtuurilinjalla opiskellaan ark-
kitehtimatematiikkaa, maantiedettä, kuvataidetta, pienoismal-
lirakennusta, 3D mallinnusta ja -tulostusta sekä arkkitehtuuri-
opintoja. Linjan tavoite on antaa opiskelijoille valmiuksia, joita 
arkkitehtiopinnoissa tarvitaan. 

IDEA-kampuksen yrittäjyysopinnoissa opiskelijalla on mahdolli-
suus tutustua yrittäjyyteen ja kaupallisen alan opintoihin toisella 
asteella ja korkeakoulutasolla. Yrittäjyysopinnoissa opiskelija saa 
valmiuksia, joita hän tarvitsee sekä kesätöissä että myöhemmin 
työelämässä ja mahdollisesti tulevaisuuden yrittäjänä.

Jokaiselle jotakin
Olipa opiskelija kiinnostunut mistä oppiaineesta tahansa, luki-
omme kurssitarjotin on laaja ja lukiodiplomivalikoima monipuo-
linen. Lukion omien kurssien lisäksi meillä voi suorittaa Tampe-
reen avoimen yliopiston ja kesäyliopiston kursseja. Opiskelijalla 
on mahdollisuus osallistua Suomen Akatemian kanssa yhteis-
työssä toteutettavalle Puistofilosofia-kesäkurssille. Koulu tekee 
myös vuosittain kaikille opiskelijoille yhteisen kulttuuriretken 
johonkin kotimaan kaupunkiin. Tasokkaan yleisopetuksen lisäksi 
lukiossamme opiskelijoita kannustetaan niin kansainvälisyyteen 
kuin kulttuurin ja urheilunkin pariin.

Kielet ja kansainvälisyys
Kansainvälisyys on vahvasti osa lukiomme toimintaa. Ruotsin 
opiskelu on lukiossamme suosittua ja ylioppilaskirjoituksiin osal-
listumista tuetaan järjestämällä kesällä ruotsin kielen abikurssi. 

Ruotsin kursseihin liittyen on matkustettu Tukholmaan, Maari-
anhaminaan, Osloon, Kööpenhaminaan ja Reykjavikiin, saksan 
opiskelijat ovat käyneet Saksassa ja Itävallassa ja ranskan opis-
kelijat Ranskassa. Kansainvälisyysopintoihin liittyen on käyty 
opintomatkalla mm. Lontoossa, Roomassa, Barcelonassa, Mal-
talla ja Lissabonissa. Yhteistyökouluja lukiollamme on Saksassa, 
Itävallassa, Italiassa, Puolassa, Liettuassa ja Venäjällä. Lukios-
samme voi suorittaa suullisen kielikokeen myös lyhyen oppi-
määrän kielissä. 
A1-kieli: englanti
B1-kieli: ruotsi
B2-kieli: ranska, saksa
B3-kielet: ranska, saksa, venäjä 

Musikaali
Lukiossamme järjestetään musikaalitoimintaa, joka on avointa 
kaikille. Musikaali järjestetään joka toinen vuosi, joten jokainen 
musikaalin teosta kiinnostunut voi osallistua projektiin ainakin 
kerran opiskelujensa aikana.

Urheiluakatemia 
Urheiluakatemiatoiminta mahdollistaa tavoitteellisen kilpaur-
heilun ja lukio-opiskelun sujuvan yhdistämisen koulupäivien 
aikana. Lukiomme tekee yhteistyötä Tampereen urheiluakate-
mian ja paikallisten urheiluseurojen ja valmentajien kanssa.

Taito- ja taideaineet
Ikaalisten yhteiskoulun lukiossa saa laadukasta opetusta taito- 
ja taideaineissa. Laaja kurssitarjonta ja mahdollisuus suorittaa 
lukiodiplomi kuvataiteessa, mediassa, teatteritaiteessa, musii-
kissa, teknisessä työssä ja liikunnassa antavat hyvät valmiudet 
liikunta- ja kulttuurialan ammatteihin. Yhteistyö Ikaalisten käsi- 
ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa tarjoaa mahdollisuuden 
lukiodiplomien monipuolisempaan hyödyntämiseen. 

Puhallinorkesterin soittimia taitavalle on mahdollista suorittaa 
musiikin kursseja osallistumalla tasokkaan Ikaalisten nuoriso-
orkesterin (INO) toimintaan. Orkesteri on perinteisesti esiintynyt 
mm. wanhojen päivän tanssiaisissa sekä musikaalin säestäjänä. 
Wanhojen päivän iltajuhla on loistava esimerkki eri taide- ja tai-
toaineiden yhteistyöstä sekä lukiomme rikkaasta toimintakult-
tuurista.

Miksi Iklu?
• henkilökohtainen opetus ja tehokas ohjaus
• uudet ja toimivat tilat
• arkkitehtiopintoihin ja arkkitehtuuriin  
 valmentava linja
• IDEA-kampuksen yrittäjyysopinnot
• aktiivinen ja kansainvälinen lukio
• musikaali
• e-sport ja urheiluakatemiatoiminta  
 osana lukio-opintoja 

Esittelyilta
Ikaalisten lukion esittelyilta 

pidetään avoimien ovien 
merkeissä lauantaina 

13.11.2021 klo 9 – 11

Huom!

l  Eino Salmelaisen katu 20, 39500 Ikaalinenn  
  https://sasky.fi/oppilaitokset/ikaalisten-lukio/

Rehtori Helena Korkeakoski ........................p. 040 585 7271 
helena.korkeakoski@sasky.fi

Opinto-ohjaaja Niko Mäenpää ....................p. 040 622 7628 
niko.maenpaa@sasky.fi

Koulusihteeri Sirpa Sarin ..............................p. 040 724 4835 
sirpa.sarin@sasky.fi

Ikaalisten lukio

l Aloituspaikkoja: 50 
Keskiarvoraja 7.0. Ainevalintakortti löytyy lukion 
kotisivuilta hakuaikana!

Hakuohjeet

https://sasky.fi/oppilaitokset/ikaalisten-lukio/
mailto:helena.korkeakoski@sasky.fi
mailto:niko.maenpaa@sasky.fi
mailto:sirpa.sarin@sasky.fi


6160

Kangasalan lukio 
– viihtyisä koulu opiskelijaa varten
Kangasalan lukio on n. 450 opiskelijan nykyaikainen oppilaitos 
lyhyen matkan päässä Tampereen keskustasta. Koulurakennuk-
semme on viihtyisä. Lue lisää ja katso kuvia koulustamme osoit-
teessa www. kangasalanlukio.fi.

Yleislinja ja musiikkilinja
Yleislinjan lisäksi koulussamme on musiikkiin painottunut vaih-
toehto, jonne on oma hakukoodi ja pääsykokeet. Musiikkilin-
jalaiset opiskelevat musiikkia joka jaksossa ja tekevät opinto-
matkan ulkomaille lukion toisen vuoden aikana.

Kieliohjelma ja kansainvälisyys
• A-kielet englanti ja saksa
• B2-kielet saksa, ranska
• B3-kielet saksa, ranska, espanja, venäjä ja italia
• monipuolisia kansainvälisiä opintojaksoja
• mahdollisuus opiskella yksi jakso ulkomailla tai osallistua
 kansainvälisyysprojekteihin ESN-verkoston
 (www.esnetwork.eu) tai muun kv-toimintamme kautta.

Laaja opintotarjonta
Opintotarjonta on kotisivuillamme Opiskelijalle -välilehdellä 
Opetussuunnitelma-osiossa (Kurssiopas).
• useimmissa oppiaineissa tarjoamme koulukohtaisia
 opintokokonaisuuksia
• taito- ja taideaineissa mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi
 ja osallistua opintokokonaisuuksiin osittain koulun
 ulkopuolella
• temaattisia opintoja lukion oppiaineiden ulkopuolelta
• koko koulun musikaali joka toinen lukuvuosi

Viihtyisä opiskeluympäristö
• kahvila Kummeli
• opiskelu- ja oleskelutiloja
• kuntosali
• kirjasto
• äänitysstudio

l Finnentie 42, 36200 Kangasala  
 www.kangasalanlukio.fi 

Rehtori Maria Kaakkolammi .................. p. 044 481 3133 

Apulaisrehtori Tommi Helminen ........... p. 050 330 2988 

Toimistosihteeri Anne Kivistö ................ p. 050 336 4659 

Opinto-ohjaajat 
Ismo Tahvanainen .................................... p. 050 380 3334 
Pekka Tiitu ................................................ p. 044 481 3183 

Opinto-ohjaaja/Erityisopettaja 
Päivi Poutiainen ....................................... p. 044 486 0422

Kangasalan lukio

l Yleislinja: sisäänottomäärä n. 115 
l Musalinja: sisäänottomäärä 20   
(oma hakukohde ja pääsykoe)   
Hakukortti löytyy kotisivuilta Hakijalle-välilehdeltä

Hakuohjeet

Esittelyilta
Ti 18.1.2022 klo 18 - 20, 

kahvitarjoilu.

Huom!

KANGASALAN-
LUKIO.FI

ja seuraa meitä 
Instagramissa 
ja Twitterissä

Lue lisää

http://www.kangasalanlukio.fi
http://www.esnetwork.eu
http://www.kangasalanlukio.fi
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Vaihtoehtona 

Lukio 
Karkussa
Kahden minuutin koulu-
matka, laadukasta opetusta 
ja parasta ruokaa

”Ihana 
paikka, 

vähän niin 
kuin toinen 

koti!”

”Rakastan
 tätä koulua 

enkä haluaisi 
lähteä täältä 

pois.” Asunto, opiskelu, ruoka ja kaverit
Karkun evankelisen opiston lukiossa voi asua, ruokailla ja opis-
kella ilmaiseksi maanantaista perjantaihin. Suomen parasta kou-
luruokaa on tarjolla neljä kertaa päivässä. Opisto on turvallinen 
paikka itsenäistyä. Aikuinen on aina saatavilla. Opiskelijat kiitte-
levät opiston hyvää yhteishenkeä ja iloitsevat uusista kavereista.  

Aikuislukio myös alaikäiselle
Opiston lukio on aikuislukio, mutta myös alaikäinen voi opiskella 
Karkun lukiossa. Tällä hetkellä moni peruskoulusta tullut nuori 
tekeekin niin. Aikuislukiossa lukion päättötodistuksen voi saada 
pienemmällä opintomäärällä (min. 88 opintopistettä). Oikeus 
opintotukeen samoin kuin kelpoisuus jatko-opintoihin hakiessa 
on sama kuin nuorten lukiota käyvällä. 

Joustava opiskelu ja omat tavoitteet
Pienessä lukiossa opiskelijaa ohjaavat taitavat ja kannustavat 
opettajat. Jokainen voi itse rakentaa lukiopolkunsa ja opiskella 
omien tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija voi halutessaan 
opiskella vain minimimäärän opintojaksoja tai toisaalta valita 

paljon valinnaisia opintojaksoja monipuolisesta valikoimasta. 
Koska aikuislukiossa on vähemmän pakollisia opintoja, esimer-
kiksi abivuonna on mahdollisuus keskittyä paremmin kirjoitet-
taviin aineisiin.   

Opetustarjonta
Laadukas opetus tarjoaa mahdollisuuden päästä omiin tavoittei-
siin. Valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen 
lisäksi myös iltojen harrastustoiminnalla voi kerryttää lukion 
opintopisteitä. Tarjolla on esimerkiksi kuvataide-, musiikki-, 
tanssi-, liikunta-, monikulttuurisuus- ja mediaopintoja. Kielitar-
jontana Karkussa on A-kielenä englanti, B1-kielenä ruotsi ja B2- ja 
B3-kielenä saksa. Lukiossamme saa kansainvälisiä tuulahduksia 
monikulttuurisen opiskelijayhteisön, Erasmus+- ja eTwinning-
projektien sekä kansainvälisten vierailijoiden kautta. Halukkaille 
löytyy myös mahdollisuus tehdä ilmaiseksi korkeakouluopintoja 
Tampereen kesäyliopiston kautta. 

TUVA tai KOPS – vuosi aikaa itselle 
Aikalisää kaipaavalle TUVA (Tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus) tai KOPS (Opistovuosi oppivelvollisille) voi olla hyvä 
vaihtoehto. Koulutukset kestävät yhden lukuvuoden. Vuoden 
aikana voi etsiä rauhassa omaa juttua ja kehittää jatko-opin-
noissa vaadittavia taitoja rennossa ilmapiirissä. Koulutukseen voi 
halutessaan sisällyttää myös perusopetuksen tai lukion opintoja. 
Opiskelu on maksutonta ja oikeuttaa opintotukeen.

Helppo tulla
Karkun evankelinen opisto sijaitsee Sastamalassa Rautaveden 
rannalla vain 32 minuutin junamatkan päässä Tampereelta. Myös 
bussiyhteydet Karkkuun ovat hyvät.

l Mainiementie 50, 38100 Sastamala,  p. 03 513 4151
 www.keokarkku.fi 
l sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@keokarkku.fi

Rehtori Matti Rusama .......................p. 050 331 9867

Lukion linjanjohtaja 
Anna-Kaisa Ruski ...............................p. 044 767 5016

Karkun evankelinen opisto

l Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. 
Hakulomake osoitteessa www.keokarkku.fi/lukio 
Opinnot voi aloittaa joustavasti myös kesken lukuvuoden 
periodien vaihtuessa.

Hakuohjeet

Esittelyilta
Avoimet ovet 20.1.2022 klo 18. 

Tervetuloa tutustumaan 
myös muina aikoina!

Huom!

”Maailman 
parhaimmat 
opettajat!”

”Tosi hyvä 
yhteis-
henki”

”Ihan 
tajuttoman 

hyvää 
ruokaa!”

http://www.keokarkku.fi
mailto:etunimi.sukunimi@keokarkku.fi
http://www.keokarkku.fi/lukio
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Luonnonkaunis ympäristö virtaavan veden äärellä sekä Suomen 
parhaisiin lintujärviin lukeutuva Ahtialanjärvi takaavat ihanteel-
lisen ympäristön opiskelulle Lempäälän lukiossa. Kaikki Virta-
kampuksella kävijät ihastuvat oppimisympäristöön, jossa luon-
nonläheisyys, kannustava ilmapiiri sekä opiskelun ja rentoutu-
misen yhdistävät tilat antavat ainutkertaiset kehykset lukion 
toiminnalle. Kampuksella sijaitsee myös Tredun Lempäälän toi-
mipiste. Yhteistyö oppilaitosten välillä tarjoaa mahdollisuuden 
myös kaksoistutkinnon suorittamiseen samoissa tiloissa. Sijain-
timme Lempäälän uudistuvan kuntakeskustan tuntumassa takaa 
opiskelijalle nopeat ja monipuoliset kulkuyhteydet Lempäälästä 
ja lähikunnista. 

Moderni ja viihtyisä
Virta-kampuksella on paljon muunneltavia opetustiloja, paikkoja 
ryhmä- ja teematyöskentelyyn sekä upeat aineluokat, laborato-
riot, musiikkistudio ja kuntosali mm. luonnontieteiden, taide-
aineiden ja liikunnan opetukseen. Myös kampuksen piha-alue 
on suunniteltu viihtyisäksi oppimisympäristöksi pitäen sisällään 
mm. kodan ja lintutornin liikuntapaikkojen ohella.

Lukion tieto- ja mediatekninen varustelu on huippuluokkaa. 
Opiskelijat saavat heti opintojensa alussa henkilökohtaisen kan-
nettavan tietokoneen ja teknisen tuen käyttöönsä. Se mahdol-
listaa opetuksen, oppimisen, kurssikokeiden ja sähköisten yli-
oppilaskirjoitusten järjestämisen ilman ongelmia. Tietotekniikka 
tukee monipuolisia oppimiskäytäntöjä, kuten yksilöllisen-, tut-
kivan- ja yhteisöllisen oppimisen toteuttamista.

Yhdessä eteenpäin
Lempäälän lukion toiminta perustuu hienoon yhteishenkeen 
sekä jokaisen lelulaisen arvostamiseen yksilönä. Opiskelijan 
hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
Lukion opiskelijakunnalla on erilaisten tapahtumien järjestäjänä 

LeLu
– Opiskelua kauneuden keskellä
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ja organisaattorina tärkeä rooli yhteisöllisyyden luomisessa. 
Lelulaiset toteuttavat monia yrittämiseen, luonnonsuojeluun, 
liikuntaan ja hyväntekeväisyyteen liittyviä tempauksia ja projek-
teja myös koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Lelulaisten osaaminen onkin kovassa huudossa ja tuo hyötyä 
lähiympäristön toimijoille.

Oppimisen iloa 
LeLun opintotarjonta on monipuolinen ja laaja. Jokaisesta opis-
kelijasta huolehditaan ja opiskelija saa monipuolista tukea opin-
toihinsa koko lukiotaipaleen ajan. Opetus on huippuluokkaa ja 
on taannut hyvät jatko-opintomahdollisuudet monilla aloilla. Eri 
aineiden opintojaksoilla voit kehittää itsetuntemustasi ja vaiku-
tusmahdollisuuksiasi yleissivistyksen hankkimisen ohella. Voit 
erikoistua mielenkiintosi mukaan itsesi ilmaisemiseen mm. kuva-
taiteen, musiikin, liikunnan ja ilmaisutaidon opintojaksoilla. 

Koulumme kohdistaa katseensa globalisoituvaan maailmaan ja 
pyrimme valmistamaan opiskelijoitamme yhä laajemmin tulevai-
suuden haasteisiin muun muassa erilaisten kehityshankkeiden ja 
projektien kautta. Teemme runsaasti opintoretkiä, jotka suun-
tautuvat sekä kotimaahan että ulkomaille. Opiskelijoilla on myös 

Esittelyilta
Lempäälän lukion ja 

Virta-kampuksen esittelyilta 
ma 18.1.2022 klo 18.00.  

Kahvitarjoilu.

Huom!
Lukiodiplomit: 
• kuvataide, liikunta, musiikki, tanssi, media 

Esimerkkejä koulukohtaisista soveltavista 
opintojaksoista:
• Vaikutetaan yhdessä- ja Puhutaan politiikkaa -opintojaksot
• italian ja espanjan kielten turistiopintojaksot,  
 Ruotsin kulttuuriopintojakso
• ilmaisutaito, Uskalla elää -opintojakso
• tieto- ja mediatekniikan opintojaksot
• kemian ja fysiikan työopintojaksot,  
 Ahtialanjärvi-opintojakso
• palloilu- ja kuntosaliopintojaksot, vanhat tanssit
• taidegrafiikan ja maalauksen työpajat, keramiikka,  
 valokuvaus
• konemusiikki, kitaransoitto- ja lauluopintojaksot   

LEMPAALAN-
LUKIO.FI

Lue lisää

l Virta-kampus, Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä
 www.lempaalanlukio.fi

Rehtori Erno Tossavainen ...................p. 040 133 7946

Apulaisrehtori Taina Salonen .............p. 041 730 5390

Koulusihteeri Marja Ollonberg ..........p. 040 133 7407

Opinto-ohjaajat  
Suvi Haapalahti ....................................p. 050 383 9798 
Katja Luoto ...........................................p. 050 383 0518

Lempäälän lukio

l Aloituspaikkoja: 140 
Keskiarvoraja: 7,92

Osallistu yhteishakuun ja täytä LeLun sähköinen  
ainevalintakortti, joka löytyy lukion kotisivulta  
www.lempaalanlukio.fi

Hakuohjeet

ESN-projektin (European School Network) puitteissa matala 
kynnys lähteä tutustumaan muihin kulttuureihin niin yksin kuin 
kavereiden kanssa. Koulussamme toimii myös valtakunnallista 
huomiota saanut opiskelijoiden ja opettajien yhteinen Ilmasto-
soturit -ryhmä. Ryhmän tavoitteena on välittää tietoa ympäris-
tönsuojelusta, innostaa kestäviin valintoihin, vaikuttaa asioihin 
ja tuoda toivon näkökulmaa. Ilmastosoturit on palkittu toimin-
nastaan Lukiolaisten liiton stipendillä sekä Lempäälän luonnon-
suojeluyhdistyksen palkinnolla.

Laadukas opetus, monipuoliset yhteydet ympäröivään maail-
maan, yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri sekä hyvin-
vointia ja itsetuntemusta tukeva toiminta vahvistavat lelulaisen 
sydämen sivistystä. 

Kielitarjonta: 
• A-kielet: englanti, saksa
• B1-kieli: ruotsi 
• B2-kielet: saksa, ranska ja venäjä
• B3-kielet: saksa, ranska ja venäjä
• Espanjan ja Italian kielen  
   turistiopintojaksot

http://www.lempaalanlukio.fi
http://www.lempaalanlukio.fi
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NOKLU 
Nokian paras lukio 
#täälläonkaikki 
Nokian lukio sijaitsee hyvien yhteyksien varrella lähellä Nokian 
keskustaa. Tänne voit pyöräillä, kävellä, mopoilla, autoilla tai 
mautoilla kätevästi, minkä lisäksi bussiyhteydet ovat hyvät eri 
puolilta Nokiaa. Myös Tampereelta ja Pirkkalasta pääsee meille 
nopeasti bussilla. Aikaa jää siten iltaisin hyvin läksyjen lukemi-
seen ja harrastuksiin.  

NOKLU on yhteisöllinen  
Opiskelijakunta ja tutorit toimivat meillä aktiivisesti ja luovat 
omalta osaltaan hyvää ilmapiiriä Nokian lukiossa. Tutorit ovat 
uuden opiskelijan apuna ja tukena jo lukioon tutustumisvai-
heessa ja osallistuvat uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen 
ensimmäisestä koulupäivästä lähtien. Pienen lukion etuna on 

myös se, että kaikki tuntevat toisensa. Nokian lukiossa on vahva 
välittämisen henki.

NOKLU on kansainvälinen  
Kielitaito rikastuttaa elämää ja avaa uusia mahdollisuuksia. 
Nokian lukiossa on hyvät mahdollisuudet aloittaa uuden kielen 
opiskelu (B3-kieli) tai jatkaa peruskoulussa aloitettua A- tai 
B2-kieltä. Lisäksi lukiomme on osa kansainvälistä ESN-verkostoa. 

European School Network on vuonna 2006 perustettu euroop-
palaisten ystävyyskoulujen verkosto, joka mahdollistaa 1 - 8 
viikon pituiset opiskelijavaihdot ulkomailla. ESN-koulut jär-
jestävät myös opiskelijavaihtoja, ryhmävaihtoja sekä erilaisia 

l Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia 
 www.nokiankaupunki.fi/ 
 varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukio 
l Sähköpostit ovat muotoa  
 etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi  

Rehtori Juha Sainio ................................. p. 040 779 9043 

Apulaisrehtori Jouni Aapajärvi ............. p. 040 131 9662 

Koulusihteeri Tuija Ansio ....................... p. 050 395 6355 

Opinto-ohjaaja Noora Hoskonen ......... p. 040 133 4120 

Opinto-ohjaaja Tiia Viljakainen ............ p. 044 486 0916

Nokian lukio

l Aloituspaikkoja: 145 
Keskiarvoraja: 7,3 

Tarkemmat ohjeet hakuun löytyvät osoitteesta  
www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/
lukio/hakijalle.  
Urheiluluokalle hakevalle on erillinen hakulomake.

Hakuohjeet

Esittelyilta
Ti 25.1.2022 klo 18.00

Huom!

FACEBOOK.COM/
nokianlukio

INSTAGRAM.COM/
nokian_lukio

Tutustu

kansainvälisiä projekteja. Tällä hetkellä mukana on 23 koulua 
yhdestätoista Euroopan maasta (Suomi, Saksa, Hollanti, Unkari, 
Italia, Portugali, Turkki, Puola, Romania, Ranska, Espanja). Kou-
luverkoston yhteinen työkieli on englanti, mutta muitakin kieliä 
toiminnan kautta pääsee harjoittelemaan. ESN-kouluverkoston 
arvoihin sekä mukana oleviin kouluihin voit tutustua osoitteessa:  
www.esnetwork.eu. 

NOKLU on sporttinen  
Lukiomme urheiluluokalla on mahdollista yhdistää joustavasti 
lukio-opiskelu ja aktiivinen urheiluharrastus. Urheiluluokka-
laisten lukujärjestykset pyritään laatimaan niin, että opiske-
lijoille järjestyy mahdollisimman hyvin aamuharjoitusaikoja. 
Ohjatut harjoitukset järjestetään jääurheilussa, koripallossa, 
salibandyssä ja jalkapallossa. Ne urheilijat, joiden lajeihin ei 
synny ohjattua harjoitusryhmää, harjoittelevat oman valmen-
tajansa laatiman suunnitelman mukaisesti ja pitävät harjoitus-
päiväkirjaa. Opiskelija saa aamuharjoituksista opintopisteitä.  
Nokian lukiossa on lisäksi tarjolla runsaasti valinnaisia liikunnan 
opintojaksoja.  

NOKLU on sivistävä  
Noklussa on mahdollista syventyä eri oppiaineisiin ja keskittyä 
omiin kiinnostuksen kohteisiin. Tiimijaksolla toteutuu useiden 
eri oppiaineiden yhdistäminen luonnollisesti heti ensimmäisenä 
opiskeluvuotena. Oppiaineiden yhdistämistä ja ainekohtaisia 
kokonaisuuksia on muutenkin tarjolla mukavasti. Noklusta saa 
hyvät eväät korkeakouluopintoihin.

Kielitarjonta 
• A-kielet: englanti, ranska ja saksa 
• B1-kieli: ruotsi 
• B2-kielet: ranska, saksa, venäjä 
• B3-kielet: espanja, ranska, saksa ja venäjä

Lukiomme on osa kansainvälistä ESN-
verkostoa. ESN-koulut järjestävät 
opiskelijavaihtoja, ryhmävaihtoja sekä 
erilaisia kansainvälisiä projekteja. 

Noklu siirtyy 
uudelle kampukselle 

syksystä 2022 
alkaen! 

Uusi osoite on 
Kankaantaankatu 4, 

37100 Nokia.

http://www.nokiankaupunki.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
http://www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/
http://www.esnetwork.eu
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Oriveden lukio 
– luova, liikkuva, lukeva lukio

Voit tulla tutustumaan lukioon ja 
painotuslinjoihin myös muina aikoina. 
Sovi aika lukion opinto-ohjaajan kanssa.

– Kirjoittaja-
lukio

– Lentopallo- 
ja urheilu-

linja

Me kannustamme. Me tuemme. Me välitämme. Oriveden lukio 
on keskisuuri lukio puolen tunnin junamatkan päässä Tampe-
reelta. Lämminhenkinen ryhmänohjaus luotsaa sinut läpi lukion, 
ja lähimmästä tukiverkostostasi löytyvät myös opinto-ohjaaja, 
kuraattori, toisen vuoden tutoropiskelijat sekä opettajat, jotka 
välittävät juuri sinusta. Et ole lukioarjen pulmien kanssa kos-
kaan yksin.

Meillä et katoa massaan
Oriveden lukion vahvuus on sen hyvä henki ja mutkattomuus. 
Tule sellaisena kuin olet – meillä sulassa sovussa opiskelevat 
niin yleislukiolaiset, urheilijat kuin taiteilijat. Opiskelijamme viih-
tyvät ja saavat opinnoistaan vahvan pohjan jatko-opinnoille ja 

elämälle. Pääset kehittämään omia vahvuuksiasi lukioaineissa, 
olivat ne sitten lukuaineita, taiteita tai liikuntaa, sekä opiskelija-
kunnan monipuolisessa toiminnassa. Lukiomme perinteet yhdis-
tävät opiskelijoita ja lukion henkilökuntaa.

Oriveden lukiossa on laaja oppiainetarjonta ja motivoituneet 
opettajat. Voit suorittaa kuvataiteen, liikunnan, musiikin tai teat-
terin lukiodiplomin, osallistua monitaiteisiin produktioihin, laa-
jentaa taitojasi luovissa aineissa. Oriveden lukiossa on mittava ja 
monipuolinen kirjoittamisen opintolinja sanataiteesta kiinnostu-
neille, korkeatasoinen lentopallolinja sekä mahdollisuus yhdistää 
urheiluvalmennus lukio-opintoihin. Rohkaisemme luomaan, liik-
kumaan ja lukemaan.

Kuvat Inka Vilén

l Opintie 1, 35300 Orivesi  
 www.orivedenlukio.fi
 www.kirjoittajalukio.fi
 www.orivedenlukio.fi/lentopallo 
 oriveden.lukio@orivesi.fi
l Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@orivesi.fi 

Rehtori Jari Hildén ................................... p. 040 133 9253

Koulusihteeri Merja Ruutiainen ............ p. 040 133 9129

Opinto-ohjaaja Satu Talkkari ................. p. 050 568 8221

Kirjoittajalukion koordinaattori  
Inka Vilén .................................................. p. 040 567 0798

Lentopallo- ja urheilulinjan koordinaattori  
Harri Raitala ............................................. p. 040 504 7090

Oriveden lukio

l Hae Oriveden lukioon ja painotuslinjoille yhteishaussa. 
Lukuaineiden keskiarvoraja on 7,2.

Painotuslinjoille hakevat toimittavat tarvittavat liitteet 
lukiolle yhteishaun loppuun mennessä, ohjeet verkko-
sivustolla. Painotuslinjojen opiskelijavalinnat tehdään 
yhteishaun, toimitettujen liitteiden sekä valintahaastat-
telun perusteella.

Hakuohjeet

Esittelyilta
Avoin lukioilta hakijoille ja heidän 
huoltajilleen to 20.1.2022 kello 18, 

kahvitus kello 17.30.

Huom!
Kirjoita unelmasi todeksi 
kirjoittajalukiossa
Kirjoittajalukio Oriveden lukiossa tarjoaa ainutlaatuisen mah-
dollisuuden monipuolistaa ja syventää kirjoittamisen taitoja. 
Jopa kolmannes lukion minimiopinnoista on kirjoittajalukion 
opiskelijoilla kirjoittamisen ja äidinkielen opintoja. Kirjoittaja-
lukio johdattaa kirjoittamisen saloihin käytännön kautta: läpi 
koko lukion kirjoitetaan monipuolisesti niin proosaa, draamaa 
ja lyriikkaa kuin asiatekstejäkin. Erityisesti kehityt palautteen 
antajana ja vastaanottajana. Kirjailijavieraiden ja opintomatkojen 
myötä tutustut kirjoittamiseen työnä sekä tekstien julkaisemi-
seen. Lisätietoja antaa kirjoittajalukion koordinaattori Inka Vilén.

Yhdistä lentopallo ja lukio
Lentopallolinja on suunnattu taitaville lentopallon pelaajille, 
jotka haluavat lukiovuosinaan kehittyä entistä paremmiksi len-
topalloilijoiksi. Lentopallovalmennus järjestetään yhdessä Ori-
veden Ponnistuksen kanssa. Lisätietoja antaa koordinaattori 
Harri Raitala.

Urheilua lukion lomassa
Jos urheilet päämäärätietoisesti, voit hakeutua urheilulinjalle. 
Urheilulinjalla harjoitellaan tavoitteellisesti ammattitaitoisten 
valmentajien johdolla. Tällä hetkellä urheilupainotuksessa opis-
kelevat lähinnä jalkapallon ja jääkiekon pelaajat. Lajivalmennus 
järjestetään yhdessä paikallisten urheiluseurojen ja valmentajien 
kanssa. Lisätietoja antaa koordinaattori Harri Raitala.

Kielistä kansainvälisyyttä
Kannustamme kielten opiskeluun ja kansainvälisyyteen. Ori-
veden lukio on Unesco-koulu, ja olemme mukana Erasmus+ Hello 
Teenager -hankkeessa. 

Kielitarjontamme:
A1-kieli: englanti
B1-kieli: ruotsi
B2- ja B3-kielet: ranska, saksa, venäjä

Kielten opinnoissa kansainvälisyyttä viedään käytäntöön opin-
tomatkoilla sekä vastavierailuilla.

Asuminen Orivedellä
Jos muutat opiskelemaan Orivedelle, sinulla on mahdollisuus 
vuokrata Oriveden kaupungin vuokra-asunto joko yksin tai 
kaverin kanssa. Oriveden kaupungin asumispalvelut auttavat 
myös asunnon hankinnassa vapailta markkinoilta. Lisätietoja 
asumispalveluista, p. 03 5655 6125.

Oriveden Kampus lukion läheisyydessä tarjoaa vuokratta-
vaksi edullisia soluasuntoja. Lisätietoja puh. 045 263 7673,  
hallinto@orivedenkampus.fi.

Tampereelta kuljet Orivedelle näppärästi linja-autolla tai junalla.

http://www.orivedenlukio.fi
http://www.kirjoittajalukio.fi
http://www.orivedenlukio.fi/lentopallo
mailto:oriveden.lukio@orivesi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@orivesi.fi
mailto:hallinto@orivedenkampus.fi


70 71

Parkanon lukio 
Viihdy koulussa, jossa sinut tunnetaan!

Löydä oma roolisi  
- avaamme ovia tulevaisuuteen
Lukiomme laaja opetustarjonta takaa, että voit tehdä opin-
noistasi juuri sinulle sopivan kokonaisuuden.  Meillä saat 
laadukasta, yksilöllistä opetusta ja tukea opiskeluihisi, 
minkä avulla saat hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Halu-
tessasi voit valita opintoihisi esittävien taiteiden paino-
tuksen tai urheilupainotuksen. 

Lukion modernit, puoliavoimet oppimistilat ja tilojen ope-
tusteknologia takaavat edistykselliset puitteet oppimiselle. 
Iso näyttämö ja akustiikaltaan ainutlaatuinen 300 hengen 
katsomo luovat huikeat puitteet teatteriproduktioiden 
toteutukselle. Suuri liikuntasali täyttää mm. salibandyn 
vaatimukset. Laboratorioluokat mahdollistavat monipuo-
lisen luonnontieteiden opetuksen. 

Esittävien taiteiden painotus  
- Oletko tähti lavalla vai 
lavan takana? 
Oppilaitoksessamme tarjotaan mm.  
näyttelijäntyötä, dramatisointia, 
musiikkia, maskeerausta, lavastusta 
ja tanssia. Lukiossamme tuotetaan 
joka vuosi suuri teatteriproduktio. 
Viime vuosien suurimpia produkti-
oita ovat olleet huikean suosion saa-
vuttaneet Seitsemän veljestä, Kaik-
kien aikojen satu ja Neljän taivaan 
tuuliin.

Urheilupainotus  
- e-urheilu, jääkiekko ja salibandy
Lukiossamme voit valita runsaasti liikunnan kursseja, mutta 
myös osallistua ammattivalmentajien ohjaamiin valmen-
nuksiin. Lajeina urheilupainotuksella ovat e-urheilu, jää-
kiekko ja salibandy. Kaikki urheilutilat löytyvät samasta 
pihapiiristä, joten aamuharjoituksina toteutettu valmennus 
ei vaikuta muuhun opiskeluusi eikä pidennä opintoaikaasi. 
Osallistumisesta urheiluvalmennukseen lukioaikana voi 
saada opintopisteitä. Urheilupainotuksen kokonaisvaltai-
seen valmennukseen kuuluu myös viikoittainen urheilija-
kasvatusoppitunti. Parkanon kaupunki kustantaa urhei-
lupainotuksen opiskelijoiden harrastemaksut paikallisissa 
urheiluseuroissa.

Kansainvälisyys
Opettajiemme johdolla tutustut kieliin ja kulttuuriin, joko 
Suomessa kotikansainvälisyyden kautta tai olosuhteiden 
niin salliessa myös matkustamisen kautta. Koulullamme on 
pitkät perinteet kansainvälisyysprojektien toteuttamisessa. 

Meillä voit opiskella neljää vierasta kieltä lähiopetuksena: 
englantia, espanjaa, saksaa ja ranskaa ja suorittaa kielistä 
suulliset kokeet. 

l Satakunnankatu 36, 39700 Parkano
 www.parkanonlukio.fi 

Rehtori Jenni Annala ............................ p. 044 786 5502 
jenni.annala@parkano.fi

Koulusihteeri Tuula Kemppi ................ p. 044 786 5543 
parkanon.lukio@parkano.fi

Opinto-ohjaaja Laura Salonen ............ p. 044 786 5534 
laura.salonen@parkano.fi

Parkanon lukio

l Hae sähköisessä yhteishaussa. Täytä ainevalintakortti 
kotisivuillamme. 

Hakuohjeet

Esittelyilta
Esittelyilta järjestetään 

to 9.12. klo 18 alkaen, tarkista 
toteutustapa sivultamme 

parkanonlukio.fi

Huom!

Voit sopia lisäksi myös oman vierailuajan 
ottamalla yhteyttä opinto-ohjaajaamme 
Laura Saloseen. laura.salonen@parkano.fi 
p. 044 786 5534 (puhelut, tekstiviestit ja WhatsApp).

SEURAA MEITÄ
 FACEBOOKISSA JA 

INSTAGRAMISSA!

Tutustu

Miksi Parkanon lukio:
• ainutlaatuiset uudet tilat
• henkilökohtaista opetusta
• hyvät eväät jatko-opintoihin
• mahdollisuus syventää esittäviä  
 taiteita ja urheilua opinnoissa
• näihin painotuksiinkin pääsee  
 yleisaineiden keskiarvolla 7

mailto:laura.salonen@parkano.fi
http://www.parkanonlukio.fi
mailto:jenni.annala@parkano.fi
mailto:parkanon.lukio@parkano.fi
mailto:laura.salonen@parkano.fi


Luovaa ongelmanratkaisua, 
yhdessä tekemistä, 
tiedonhankintaa...
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Pirkkalan 
yhteislukio
- Pirkanmaan 
onnellisin lukio

Kasva 
omiin 

mittoihisi 
Silmussa.

S opivan kokoisessa Silmussa on maltilliset ryhmäkoot. Alle 
kolmensadan opiskelijan ystävällisessä yhteisössä opettajat 

tuntevat opiskelijansa ja ottavat sinut huomioon henkilökohtai-
sesti. Silmulaisuus on joustavuutta, tavoitettavuutta ja muun-
tautumiskykyä.

I nnova on jokavuotinen yhteistyöprojekti pirkanmaalaisten 
yritysten kanssa. Opiskelijatiimit ideoivat ratkaisumahdolli-

suuksia yritysten antamiin haasteisiin ja saavat arvokkaita työ-
elämätaitoja käytännönläheisessä tiimityössä. Äidinkielen ja kir-
jallisuuden mediakurssilla uutisoidaan Silmun tapahtumista sekä 
tehdään media- ja tapahtumayhteistyötä Pirkkalan yrittäjät ry:n 
kanssa: mediatekstejä, haastatteluita, valo- ja videokuvausta, 
tilaisuuksien juontoa. 

L aaja opetustarjontamme, kielivalikoimamme ja lukiodiplomit 
valmistavat sinut haluamiisi jatko-opintoihin. Valtakunnal-

listen kurssien lisäksi tarjoamme runsaasti koulukohtaisia opin-
tojaksoja eri oppiaineista. Aktiivista ja tavoitteellista SM-tason 
urheiluvalmennusta voit sisällyttää opintosuorituksiisi. Lukiodip-
lomin voi tehdä kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa.

M onimuotoisen opiskelun edelläkävijänä Silmu on raken-
tanut ensimmäisten joukossa uudenlaista toimintakult-

tuuria. Oppiaineita yhdistävällä tiimiperiodilla tutustut uusiin 
ihmisiin, opit tulevaisuuden työtaitoja ja päästät luovan ongel-
manratkaisukykysi valloilleen. Oppiainerajat ylittävä työsken-
tely laajentaa yleissivistystäsi ja valmentaa sinut erinomaisesti 
ylioppilaskokeisiin. 

U pea lukiorakennus Silmu on moderni, valoisa ja avara. Tar-
joamme innostavat puitteet ja puhtaan sisäilman! Silmun 

aula on olohuone, jossa kohtaat ihmiset ja osallistut tapahtumiin. 
Opiskelijalounge, välipalakahvila Hiirenkorva ja kokoontumispor-
taikko kutsuvat sinut viihtymään.

l Urheilutie 11, 33960 Pirkkala
 www.pirkkala.fi/yhteislukio/
l Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 

Rehtori Marjukka Suihko .......................... p. 040 133 5779

Palvelusihteeri Kaarina Salmi .................. p. 050 326 2956

Opinto-ohjaaja Sanna Salonen ................ p. 050 434 3114

Pirkkalan yhteislukio

l Aloituspaikkoja: 85 
Täytä sähköinen yhteishakulomake. Haussa ei käytetä 
ainevalintakorttia.

Hakuohjeet

Esittelyilta
Ti 18.1.2022 klo 18.00. 

Tilaisuudessa 
on kahvitarjoilu.

Huom!

http://www.pirkkala.fi/yhteislukio/
mailto:etunimi.sukunimi@pirkkala.fi


Pälkäneen lukio 
– teemme tavoitteistasi totta!
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Kansainvälisyyttä, 
elämyksiä ja 
yhteisöllisyyttä

Yksilöllisyyden 
huomioon 

ottava 
yleislukio.

Pälkäneen lukio on yksilöllisyyden huomioon ottava yleislukio.   
Vahvuuksiamme on mm. yhteisöllisyys, kansainvälinen toiminta 
ja yksilöllinen tuki opinnoissa. 

Kansainvälisyyttä
• ESN-toiminta
• ykkösten Ruotsin matka

Kielitarjonta
• A-kieli: englanti
• B1- kieli: ruotsi
• B2-kieli: saksa, espanja, ranska
• B3-kieli: saksa, espanja, ranska

Elämyksiä
• yökoulu ykkösille
• vaellus-, musikaali- ja tutorkurssi
• kotitalous-, liikunta- , kuvataide- ja musiikkidiplomi
• harjoittelumahdollisuus urheilijoille viereisessä  
 liikuntakeskuksessa

Huomio koripalloileva nuori!
Pälkäneen lukiossa on myös koripallolinja. Voit suorittaa 
ammattivalmennuksessa peräti 26 opintopistettä lukion 
aikana! 

Lukio- opiskelu on vaativaa, mutta Pälkäneellä teemme tavoit-
teistasi totta – yhdessä sinua tukien! 

l Koulutie 13, 36600 Pälkäne 
 https://www.palkane.fi/kasvatus-ja-opetus/
 lukiokoulutus
l Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@palkane.fi 

Rehtori Emmi Kleemola ..............................p. 040 727 5771

Kanslia Mari Sampakoski ...........................p. 050 315 2810

Opinto-ohjaaja Lotta Seppänen ................p. 050 315 2812

Pälkäneen lukio

l Aloituspaikkoja yleislinja: 35 
Täytä sähköinen yhteishaun hakulomake Opintopolussa. 
Ei tarvitse täyttää ainevalintakorttia ennakkoon. Opinto-
ohjaaja on tavattavissa lukiolla kesällä 2022. 

l Aloituspaikkoja koripallolinja: 10

Täytä sähköinen yhteishaun hakulomake Opintopolussa. 
Ei tarvitse täyttää ainevalintakorttia ennakkoon. Opinto-
ohjaaja on tavattavissa lukiolla kesällä 2022.  Lähetä myös 
vapaamuotoinen hakemus  koripallolinjalle osoitteeseen:  
"Haku koripallolinjalle 2022", Pälkäneen lukio, Koulutie 
13, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse emmi.kleemola@
palkane.fi  1.4.2022 mennessä. Kirjoita hakulomakkee-
seen kuvaus itsestäsi ja koripalloharrastuksestasi. Sekä 
liitä hakemukseen myös koripallovalmentajasi vapaamuo-
toinen lausunto taidoistasi.

Hakuohjeet

Esittelyilta
ke 19.1.2022 

alkaa klo 17.30

Huom!
Tutustumispäivä yhdeksäsluokkalaisille
pe 21.1.2022. Tarkka aika ilmoitetaan 
myöhemmin. Opinto-ohjaaja on 
tavattavissa lukiolla kesällä 2022. 

https://www.palkane.fi/kasvatus-ja-opetus/
mailto:etunimi.sukunimi@palkane.fi
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Ruoveden lukio

Ruoveden lukio on 
osa SASKY 
koulutuskuntayhtymää

Ratsastuslinjalla opiskelet luonnonkauniin Ruoveden upeissa 
maisemissa. Linjan opiskelijana voit asua tallien, maneesin lähei-
syydessä ja ratsastaa maastossa Ruoveden Ratsutallin idyllisessä 
kartanomaisemassa. Elät ratsastuksen täyttämää elämää, jossa 
lukio-opinnot ja ratsastus kulkevat rinnakkain. 

Lukiossamme voit suorittaa koulu- ja esteratsastuksen opintoja 
yhteensä 12 opintopistettä ja täydentää osaamistasi hevosen 
hyvinvointiin ja hoitoon liittyvillä opinnoilla. Opiskelijana pääset 
nauttimaan ratsastuksesta kaksi tuntia viikossa maksuttomasti. 
Ratsastustunneille osallistut pienissä 4–5 opiskelijan ryhmissä, 
oman tasosi mukaisesti. Voit toteuttaa hevosunelmasi ja aloittaa 
ratsastuksen Ruoveden lukiossa. 

Urheilu 
Ruovedellä yhdistät lukio-opintosi joustavasti urheiluun ammat-
titaitoisten valmentajien avulla. Aloitimme vuonna 2018 Suo-
messa ensimmäisten joukossa e-urheilun osana lukio-opintoja. 
Urheilulinjalla valmennus keskittyy jääkiekkoon, jossa pääset 
harjoittelemaan taitojasi ja kehittymään pelaajana valmentajan 
tuella. Urheiluvalmennuksen opintoja voit suorittaa vähintään 12 
opintopistettä opiskeluaikana. 

E-urheiluun painottuvia kokonaisuuksia voit suorittaa osana 
lukio-opintojasi yhteensä 12:n opintopisteen verran. E-urheilun 
pelivalmennuksesta vastaavat alan ammattilaiset. Opinnoissa 
painottuvat pelivalmennuksen lisäksi terveelliset elämäntavat, 
fysiikkaja mentaaliharjoitukset, yrittäjyys ja tiimityöskentely. 

Opiskelu 
Pienen lukion etuna saat opiskella pienissä ryhmissä. Meillä opis-
kelijat ja opettajat tuntevat toisensa ja vaalimme aitoa läsnä-
oloa, vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä. Opiskelijoille on tar-
jolla edullista asumista koulun läheisyydestä. Asumisenohjaajan 
tuki on saatavilla ensimmäistä kertaa kotoa muuttaville. 

Vaihtoehtoja 
Mausta opintosi kielillä! Spice up your studies with languages!  
Condisci i tuoi studi con lingue! Assaisonne tes études avec lan-
gues! Krydda dina studier med språk! 

Ruoveden lukio tarjoaa opintoja englannin ja ruotsin lisäksi sak-
sassa, italiassa ja ranskassa. Meidän mukanamme pääset myös 
käyttämään uutta kielitaitoasi; ystävyyskoulumme sijaitsevat 
Italiassa Rooman lähistöllä ja Saksassa lähellä Berliiniä, ja niihin 
tehdään vaihtoreissu vuorovuosittain. Taiteesta ja kulttuurista 
kiinnostuneille on tarjolla opiskeluaikana erilaisia projekteja ja 
elämyksiä lyhytelokuvien, tarinataiteen ja matkailun parissa. 

Eläinlääkäri 
Haaveiletko eläinlääkärin ammatista? Meillä tutustut monipuo-
lisesti eläinlääkärin työhön jo lukioaikana. Linjan opinnot val-
mistavat sinua yliopisto-opintoihin, Tarton maatalousyliopiston 
eläinlääketieteellisen koulutusohjelman pääsykokeeseen sekä 
Suomen eri lääketieteellisten sekä matemaattisluonnontieteel-
listen tiedekuntien pääsykokeisiin.  

Sydämellinen 
Tarjoamme rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön, jossa  
jokainen otetaan huomioon yksilönä. Pätevä ja motivoitunut 
koulumme henkilökunta on täydellä sydämellä mukana opis-
kelussasi. Rohkaistut ja onnistut opinnoissasi opiskeluyhteisön 

avulla. Tutor-opiskelijoilta saat tukea, neuvoja ja hyviä vinkkejä  
opiskeluusi. Apua arjen haasteisiin saat opinto-ohjaajalta, kuraat-
torilta ja muulta koulumme opiskelijahuollon henkilöstöltä. 

Innostunut 
Meillä pääset osalliseksi vireään opiskelijakuntaelämään. Aktii-
vinen opiskelijakuntamme pitää huolen siitä, että tapahtumia ja 
toimintaa järjestetään yhteiseksi iloksi ympäri lukuvuoden. Opis-
kelijoidemme kehittämisideoita ja mielipiteitä kuullaan, joten 
pääset vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja koulun arkeen. Ruo-
vedellä voit harrastaa ja urheilla monipuolisesti sekä innostua 
uusista lajeista ja kulttuurista. 

Ruoveden 
lukio sopii 
jokaiselle ja 
jokainen sopii 
Ruoveden 
lukioon 

Spice up your studies 
with languages!

Condisci i tuoi studi 
con lingue!

Assaisonne tes études 
avec langues! 

Krydda dina studier 
med språk!

l Kuruntie 6, 34600 Ruovesi 
 ruovedenlukio@sasky.fi 
 www.sasky.fi/ruovedenlukio 
l Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@sasky.fi 

Apulaisrehtori Tuulia Taalas ...................... p. 044 787 1403 

Koulusihteeri Taija Paussu ........................ p. 044 787 1404 

Opinto-ohjaaja ............................................ .p. 044 787 1408 

Ruoveden lukio

l Yleislinja: 30
l Ratsastuslinja: 16
l Eläinlääketieteellinen linja: 20
l Urheilu-/esportslinja: 16

Täytä sähköinen yhteishaku Opintopolussa. Painotuslin-
joille hakevan tulee täyttää erillinen linjan esitietolomake 
ja ainevalintakortti, joka on toimitettava lukiolle yhteis-
haun loppuun mennessä. 

Urheilun, esports- ja eläinlääketieteellisten linjojen haki-
joiden tulee lisäksi toimittaa motivaatiokirje osana liit-
teitä. 

Tulostettavat lomakkeet ja tarkemmat ohjeet löytyvät 
oppilaitoksen nettisivuilta www.sasky.fi/ruovedenlukio ja 
https://peda.net/ruovesi/lukio  

Hakuohjeet

Avoimet ovet
Ma 17.1.2022. Tarkempi 
aikataulu ilmoitetaan 

koulun internetsivuilla

Huom!

INSTAGRAM: 
@ruovedenlukio 

@ruovedenratsutalli
@saskyesports 

@ruoveden-
elainlaakislinja

Seuraa

mailto:ruovedenlukio@sasky.fi
http://www.sasky.fi/ruovedenlukio
mailto:etunimi.sukunimi@sasky.fi
http://www.sasky.fi/ruovedenlukio
https://peda.net/ruovesi/lukio
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Tutustumis- ja infopäivä yhdeksäsluokkalaisille 
ti 16.11.2021 klo 12.30 tai opinto-ohjaajan 
kanssa sopien muinakin aikoina. Tervetuloa!

Valkeakosken 
Tietotien lukio 

Tiivistä opiskelua rennossa ilmapiirissä

Tietotielle halutaan, koska…
Tietotien lukion modernit opiskelutilat ovat kauniit, avarat ja 
valoisat. Kun tulet ensimmäistä kertaa Tietotielle, häkellyt upe-
asta Forum-aulatilasta. Koko rakennus on suunniteltu yhdessä 
oppimista ja viihtymistä ajatellen. Opettajamme innostavat 
tavoitteelliseen opiskeluun ja koska opiskelijamäärä on sopiva, 
jokainen opiskelija kohdataan yksilönä. Olemme tasokas kau-
punkilukio, joka on menestynyt lukiovertailuissa todella hyvin.

Tietotieltä valmistuneet ylioppilaat pääsevät jatko-opintoihin 
paremmin kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Meille on helppo tulla, 
koska uusi lukiorakennus sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien var-
rella.

Valkeakoski Campus
Tietotien lukiossa voit käydä lukion kansainvälisellä kampusalu-
eella ja poimia opintoja myös naapuritaloista eli Hämeen ammat-
tikorkeakoulusta. HAMK:in International Business -tutkinnon 
opintotarjonta on tarjolla myös lukiolaisille. Voit myös poimia 
kursseja Valkeakosken ammattiopistosta tai yksinkertaisesti 
nauttia kansainvälisestä ja aktiivisesta oppimisympäristöstä.

Tiivistä opiskelua rennossa ilmapiirissä
Tärkeintä on rento tunnelma, yhteinen tekeminen ja kannus-
tava opetus. Tietotien lukion arvot Passion, Sociability, Involve-
ment, Agency ovat mukana arjessa. Meillä opiskellaan yhdessä, 
kuunnellaan opiskelijan ääntä, kokeillaan uutta ja menestytään 
opinnoissa. Kilpaurheilukursseilla pääsee treenaamaan koulu-
ajalla, matematiikkalinjan väki yltää kansainvälisissä kilpailuissa 
huippusijoille ja Tietotien verkkokurssit ovat haluttuja koko Pir-
kanmaalla. 

Aktiivinen opiskelijakunnan hallitus järjestää perjantaibingot, 
Lava on vapaa –keskiviikot ja muita tempauksia viikoittain. Meillä 
keskiarvoraja on 7,2.

Sopivan kokoinen, moderni lukio
Meillä kaikki tuntevat toisensa. Meillä ei ole jättiryhmiä, vaan 
ryhmäkoko on noin 25 opiskelijaa. Jokaisen opiskelijan tukena 
on vahva opinto-ohjaus, tutor-toiminta, paneutuvat ryhmänoh-
jaajat, erityisopettaja, psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja.

Lukiolla on oma kirjasto, hyvin varusteltu kuntosali, yhteinen 
ravintola HAMK:in kanssa, opiskelijakunnan hallituksen Café ja 
tietysti kaikkien olohuone Forum. Lukion kuvataideluokka on 
erittäin hyvin varustettu ja meillä on loistavat mahdollisuudet 

l Tietotie 3, 37630 Valkeakoski
 https://www.valkeakoski.fi/kasvatus-ja-koulutus/ 
 lukiokoulutus/tietotien-lukio/

Rehtori Jaana Leppä ...................................... p. 040 335 6255

Koulusihteeri/kanslia Maija Kuivasto ......... p. 040 335 6251

Opinto-ohjaajat 
Jenni Singh ...................................................... p. 040 335 6252 
Karoliina Vuorijärvi ....................................... p. 040 335 6407

Valkeakosken Tietotien lukio

l Aloituspaikkoja: 140 
Keskiarvoraja 7,20. Täytä sähköinen yhteishakulomake. 
Täytä Valkeakosken Tietotien lukion sähköinen aineva-
lintakortti Tietotien lukion kotisivuilla Opiskelu -> Linkit 
-> Lukion ja KV-linjan ainevalintakortti. Opinto-ohjaaja 
neuvoo ensi lukuvuoden lukujärjestyksen tekemisessä.

Hakuohjeet

Esittelyilta
huoltajille ti 16.11.2021 klo 18,
kahvitarjoilu alkaa klo 17. 30.

Huom!Mahtavien opiskelijoidemme mielestä 
Tietotiellä on parasta:
• mahtavat opet, hieno koulu
• pääsee helposti maailmalle
• Forumin Café – parhaat jutut,
 parasta porukkaa
• opiskelijakunnan hallituksessa pääsee   
 vaikuttamaan tärkeisiin asioihin

musiikin harrastamiseen. Äänentoiston kursseillamme voit har-
jaantua lähes ammattilaiseksi.

Maailmankansalaisia
Otamme kansainvälistyvän maailman innokkaina vastaan. Kan-
sainvälisellä linjalla voit opiskella osan lukion kursseista englan-
niksi, osallistut opintomatkoille ja kansainvälisen alan työhar-
joitteluun. 

Yleislinjallakin pääsee tutustumaan maailmaan. Miltä kuulostai-
sivat matkat Barcelonaan, Lontooseen, Pariisiin, Berliiniin, Pie-
tariin, Edmontoniin? Kuulumme myös European School Network 
-järjestöön, jonka kautta opiskelijat pääsevät helposti vaihtoon, 
seminaareihin ja projekteihin kaikkialle Eurooppaan, kunhan 
koronatilanne helpottuu.

Kielitarjonta
Kansainvälistyvän maailman ja työelämän tarpeisiin tarjoamme
laajan kielivalikoiman.
• A-kielet: englanti, saksa, ranska
• B1-kielet: ruotsi
• B2-kielet: saksa, ranska, venäjä, espanja
• B3-kielet: saksa, ranska, venäjä, espanja

https://www.valkeakoski.fi/kasvatus-ja-koulutus/
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Vammalan 
lukio
- hengenviljelyä ja 
viisauden rakkautta 
vuodesta 1904

l Marttilankatu 20, 38200 Sastamala 
 www.vammalanlukio.fi

Rehtori Leeni Kirvesmäki .............................. p. 050 368 0913

Apulaisrehtori Kristiina Vuorinen  ............... p. 040 722 9929

Palvelusihteeri Tanja Andersson  ................. p. 040 147 1992

Vt. opinto-ohjaaja Veera Ruskomaa ............ p. 040 505 9851

Vs. opinto-ohjaaja Hanne Pöntinen ............. p. 040 506 0530

Vammalan lukio

l Aloituspaikkoja: 120 
Täytä sähköinen yhteishakulomake. Ainevalintakortti  
täytetään kotisivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

l Lentopallo- ja urheilulinjaa: aloituspaikkoja 25 
Lentopallo- ja urheilulinjalaisille on varattu 25 aloitus-
paikkaa, joista vähintään 15 on varattu lentopalloilijoille. 
Haussa sovelletaan valtakunnallisen lajiliittopisteytyksen 
periaatteita. Lisäksi edellytetään, että lukuaineiden 
keskiarvo on vähintään 7,0. Opiskelijaksi valittavan ylin 
mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu perus-
koulutodistuksen keskiarvosta (max. 10) sekä urheilu- ja 
soveltuvuuspisteistä (max. 10). Urheilu- ja soveltuvuus-
pisteiden myöntämisen tueksi oppilaitos voi järjestää 
erikseen haastattelun. Linjalle hakevan opiskelijan pitää 
täyttää erillinen linjan hakulomake (tulostetaan koulun 
kotisivuilta), joka on postitettava lukiolle yhteishaun lop-
puun mennessä.

Hakuohjeet

Esittelyilta
18.1.2022 klo 17.30. 

Ysien viikko 15.-19.11.2021

Huom!Osallistu
Vammalan lukiossa opiskelee vuosittain reilu 300 opiskelijaa. 
Pystymme tarjoamaan laajan kurssitarjottimen, joka mahdol-
listaa erilaiset opintopolut. Olemme rakentaneet valmiiksi pol-
kuja: luma-polku, yhteiskunnallinen polku, kulttuuri- ja media-
polku ja urheilijan polku. Tämän lisäksi opiskelija voi rakentaa 
itse oman polkunsa.  

Urheilija voi yhdistää lukio-opintoihin tavoitteellisen urheiluhar-
rastuksen. Tuemme tavoitteellisen urheilun ja lukio-opintojen 
yhdistämistä tarjoamalla mahdollisuuden sisällyttää opintoihin 
20 opintopisteen laajuisen urheiluvalmennuksen. Tarjoamme 
myös lentopalloilijoille mahdollisuuden osallistua Valepan jär-
jestämiin aamuharjoituksiin kahtena aamuna viikossa. Muiden 
urheilijoiden aamuharjoitukset toteutetaan yhteistyössä urhei-
lijan oman valmentajan kanssa.

Meille on tärkeää, että jokainen kokee olevansa osa kouluyhtei-
söämme. Opiskelijakuntamme hallitus osallistuu niin arjen kuin 
juhlankin suunnitteluun. Haluamme kuunnella opiskelijoitamme, 
joten opiskelijakunnan edustaja osallistuu kaikkiin opettajien 
kokouksiin.

Haluamme rohkaista opiskelijoitamme luomaan kansainvälisiä 
kontakteja. Kansainvälisyys näkyy lukiomme käytävillä vastaan-
tulevissa vaihto-opiskelijoissa ja erilaisina opintoretkimahdolli-
suuksina: Erasmus+ -matkoja järjestetään vuosittain. Perintei-
sellä opintoretkellämme voi päästä tutustumaan venäläiseen 
kulttuuriin ja historiaan Pietarissa. Opiskelijamme osallistuvat 
mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin tiedeleirikouluihin, 
esimerkiksi tutustuvat Cern-leirikoulussa hiukkasfysiikan tut-
kimuskeskukseen.

Opi
Kattavaan opintotarjontaamme kuuluu valtakunnallisten pakol-
listen ja syventävien opintojaksojen lisäksi runsaasti koulukoh-
taisia opintoja erityisesti luma-aineissa. Kieliopetuksemme on 
vahvaa: meillä toteutuu luokkaopetuksena vuosittain 2-3 vierasta 
kieltä englannin lisäksi. 

Vammalan lukiossa opiskelija voi seurata erilaisia opintopolkuja. 
Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelijalla on pääasiassa orientoivia 
opintoja. Toisena ja kolmantena lukuvuonna opiskelija voi valita 
itselleen sopivan opintopolun. Polut eivät estä opiskelijaa valit-
semasta laaja-alaisesti erilaisia yleissivistäviä opintoja, mutta 
niille on koottu opintojaksoja, jotka helpottavat opintojen suun-
nittelua ja mahdollistavat monipuolisen syventymisen kiinnos-
tuksen mukaisiin oppiaineisiin. Valituilta poluilta voi poiketa 
lukio-opintojen aikana. 

Kaikilla poluilla tutustutaan työelämään ja korkeakouluopin-
toihin. Teemme yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Opis-
kelijamme voivat osallistua esimerkiksi Tampereen yliopiston 
tarjoamille opintojaksoille. 

Taito- ja taideaineet näkyvät lukiossamme. Kuvataiteessa, musii-
kissa ja ilmaisutaidossa tarjoamme myös koulukohtaisia opinto-
jaksoja. Osaamistaan ja harrastuneisuuttaan voi lukiossamme 
osoittaa myös suorittamalla lukiodiplomeja ja päättökokeita 
kuvataiteessa, musiikissa, ja liikunnassa. 

Onnistu
Meille on tärkeää, että opiskelijamme löytävät omat vahvuutensa 
lukioaikana. Lukiossamme vallitsee rento ilmapiiri, jonka raken-
tavat aktiiviset opiskelijat ja innostavat opettajat.  

Tarjoamme myös laajan opiskeluhuollon tukiverkoston, johon 
kuuluvat myös kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskelijoiden 
oppimisen tukena toimii myös erityisopettaja. Näin haluamme 
varmistaa, että opiskelijamme saavat mainiot matkaeväät tule-
vaisuuteen.

Kielitarjonta
• A-kieli: englanti
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kielet: espanja, ranska, saksa ja venäjä
• B3-kielet: espanja, ranska, saksa ja venäjä

Luma-polku, 
yhteiskunnallinen 
polku, kulttuuri- ja 

mediapolku, 
urheilijan polku, 

oma polku

Rento 
ilmapiiri, aktiiviset 

opiskelijat ja
innostavat 
opettajat

http://www.vammalanlukio.fi
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l Koulutuskeskus Valo,  Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi 
 www.ylojarvenlukio.fi

Rehtori Jarkko Tuomennoro ......................p. 050 372 1943

Apulaisrehtori Miia Bergman ....................p. 050 554 2848

Koulusihteeri Tiina Nihti ............................p. 050 390 4562

Opinto-ohjaajat 
Minna Sirén .................................................p. 050 554 2838 
Sami Pihlavirta ............................................p. 040 077 0095

Ylöjärven lukio

l Aloituspaikkoja: 125 
l Yrittäjyyslinja: aloituspaikkoja 40

Keskiarvoraja: väh. 7,4. Täytä Ylöjärven lukion sähköinen 
ainevalintakortti osoitteessa http://ylojarvenlukio.fi/haki-
jalle yhteishaun päättymiseen mennessä. Ota opiskelu-
paikka vastaan tulosten selvittyä. Ohjeet löydät lukiomme 
kotisivuilta. 

Hakuohjeet

Esittelyilta
Ke 19.1. klo 18

Huom!Ylöjärven lukio tarjoaa laadukasta lukio-opetusta, viihtyisän 
opiskeluympäristön ja laajan valikoiman opintoja. Olemme tii-
mioppimisen edelläkävijä. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen 
ovatkin meille tärkeitä. Meillä sinulla on mahdollisuus osallistua 
mm. kansainvälisyys-, opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaan. 
Teemme yhteistyötä Tampereen Urheiluakatemian kanssa, joten 
tavoitteellisen urheilun ja lukio-opintojen yhdistäminen onnistuu 
meillä joustavasti.  

Yleislinja #rajatontulevaisuus 
Yleislinjalla sinulla on mahdollisuus rakentaa oman näköisesi 
lukiopolku. Voit suunnata opintojasi kieliin, matemaattisiin ainei-
siin, reaaliaineisiin tai taito- ja taideaineisiin oman kiinnostuksesi 
mukaan. Opit tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiasi 
sekä suunnittelemaan tulevaisuuttasi ja jatko-opintojasi.  

Yrittäjyyslinja #rajatonmahdollisuus 
Yrittäjyyslinjaltamme valmistuu nuori, joka tunnistaa ja osaa 
kehittää omaa osaamistaan, tarttuu rohkeasti haasteisiin ja 
ymmärtää verkostoitumisen merkityksen oman menestyk-
sensä rakentamisessa. Opiskelija saa erinomaiset tiedot, taidot 
ja kyvyt menestyä nopeasti muuttuvassa ja kansainvälisessä 
maailmassa. Jokainen opiskelija perustaa yrityksen yhdessä tii-
minsä kanssa. 

Ylöjärven lukio

“Ylöjärven lukiossa saa olla täysin oma itsensä, yllättyy 
siitä, miten mukavaa lukio-opiskelu voi olla, saa apua 
tarvittaessa, saa unohtumattomia kokemuksia ja uusia 
ystäviä.”  
Milja, abiturientti

“Yrittäjyyslinjalla parasta on ryhmähenki ja hienot 
kokemukset. Täällä oppii hyödyllisiä työelämä- ja 
yrittäjyystaitoja, mutta ennen kaikkea yrittäjämäinen 
asenne sekä innostus ja mielenkiinto yrittäjyyttä kohtaan 
kasvavat. Kannustava ilmapiiri ja rakentava palautteenanto 
auttavat opiskelijoita ylittämään itsensä.”  
Veikka, abiturientti

“Ylöjärven lukiossa sain kohdata sellaisia opettajia, jotka 
aidosti halusivat kaikkea hyvää opiskelijoille ja olivat 
aina valmiina vastaamaan kaikenlaisiin kysymyksiin niin 
kouluasioissa kuin niiden ulkopuoleltakin.”  
Iida, abiturientti 

TWITTER
FACEBOOK

@ylojarvenlukio
INSTAGRAM: 

@ylojarven_lukio

Seuraa

http://www.ylojarvenlukio.fi
http://ylojarvenlukio.fi/haki-jalleyhteishaun
http://ylojarvenlukio.fi/haki-jalleyhteishaun
http://ylojarvenlukio.fi/haki-jalleyhteishaun


TAMPEREEN SEUDUN LUKIOT HAKUOPAS 2022
Käy katsomassa mitä lukiolaiset kertovat omista kouluistaan.
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukiokoulutus/hakeminen.html
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