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TERVETULOA LUKIOON

Olet valitsemassa opintojasi peruskoulun jälkeen. Lukio on

Lisätietoja löydät myös lukioiden omilta kotisivuilta, joiden

toisen asteen oppilaitos, johon hakeutuminen on vapaa-

osoitteet löytyvät tästä oppaasta. Tietoa lukio-opiskelusta

ehtoista. Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antavat

saat myös koulusi opinto-ohjaajalta sekä lukioiden rehto-

opiskelijalle monipuoliset valmiudet opiskella yliopistossa,

reilta ja opinto-ohjaajilta.

ammattikorkeakoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.
Kaikissa Rovaniemen lukioissa opiskelijaa ohjataan ja
Noin puolet peruskoulun päättävistä oppilaista aloittaa

hänestä pidetään hyvää huolta. Lukio-opinnoissa menes-

opiskelun lukioissa. Opiskelu lukiossa on mitoitettu kolmi-

tyy ahkeralla työllä. Tervetuloa opiskelemaan Rovaniemen

vuotiseksi, mutta käytännössä lukion voi kuitenkin suorittaa

lukioihin!

2-4 vuodessa.
Tässä oppaassa kerrotaan lukio-opetuksesta yleensä ja
esitellään Rovaniemen alueella toimivat lukiot. Tämän lisäksi opas pyrkii vastaamaan lukuisiin lukio-opiskeluun
liittyviin kysymyksiin.
Rovaniemen alueella on tarjolla kaksi lukiovaihtoehtoa.
Lukioiden sisällä on erilaisia opintolinjoja, joihin haetaan
erikseen.

Lyseonpuiston lukio
Lyseonpuiston lukion IB-linja (IB-lukio) Lyseonpuiston lukion kuvataidelinja Ounasvaaran
lukio
Ounasvaaran urheilulukio
Ounasvaaran lukion kahden tutkinnon opinnot
(= ammattilukio)
Rovaniemen aikuislukio

Kaikkiin lukioihin voi hakeutua koko kaupungin alueelta.
Opiskelijat voivat halutessaan valita opinto-ohjelmaansa
myös muiden lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten
opintoja.
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MIKSI LUKIOON?

Lukio harjaannuttaa opiskelijan laajojen asiakokonaisuuksi-

Lukiosta saat laajat opinnot kielistä, matematiikasta ja

en rakentamiseen ja esittämiseen. Lukio-opiskelu parantaa

monesta muusta sinua kiinnostavasta aineesta, jotka an-

niitä valmiuksia, joita opiskelija tarvitsee erityisesti yliopis-

tavat sinulle hyvät valmiudet jatko-opintoihin siirtymiseen.

to- ja ammattikorkeakouluopinnoissa sekä niihin hakeutu-

Lukioaikana rakennat itsellesi tulevaisuuden työelämätai-

misessa.

toja kuten:

Lukio mahdollistaa lisäajan saamisen ammatinvalinnan,

- vuorovaikutustaitoja

elämän ja tulevaisuuden pohtimiseen. Lukion aikana opis-

- oppimaan oppimisen taitoja

kelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja samalla hä-

- itseohjautuvuutta

nen näkemyksensä tulevaisuudesta selkeytyy; mitä sinusta

- vastuunkantoa

tulee isona? mikä sinua kiinnostaa? minkälaisia töitä halu-

- ongelmanratkaisutaitoja

aisit mahdollisesti tehdä tulevaisuudessa?
Lukio-opiskelusta saattaa joillakin olla hieman vääristynyt
käsitys paikkana, jossa päntätään vain tietoa. Lukiossa
opiskellaan paljon muutakin kuin lukuaineita, kuten liikuntaa, kuvataidetta, musiikkia ja ilmaisutaitoa. Lukio toimii
yleissivistävänä ja elämään valmentavana oppilaitoksena.
Mitä tämä yleissivistys sitten on? Moni luulee, että yleissivistys on pelkästään suuri määrä tietoa asioista, joilla ei käytännön elämässä ole mitään merkitystä eikä hyötyä.
Hyvä yleissivistys merkitsee sitä, että ihmisellä on kyky ymmärtää suhdettaan luontoon, omaan itseensä, toisiin ihmisiin, historiaan, yhteiskuntaan, kulttuuriin sekä tietoon ja
työhön yleisesti. Vahva yleissivistys on taitoa tarkastella
asioita eri näkökulmista. Se on myös kykyä soveltaa tietoa
ongelmien ratkaisemiseen. Hyvä yleissivistys on ennen
kaikkea avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta; kykyä arvioida ilmiöitä kriittisesti sekä valmiutta omaksua ja luoda
uutta. Yleissivistykseen kuuluu myös tietoisuus omista arvoista sekä kyvystä ymmärtää ja kunnioittaa erilaisia arvoja.
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LUKIO-OPISKELUN AVAINASIOITA

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet

Opiskelusuunnitelma

Jaksojärjestelmä

opiskella yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion

Opiskelusuunnitelma on opiskelijan koulutyötä koskeva ko-

Lukion vuosi on jaettu jaksoihin. Jaksojärjestelmässä luku-

oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

konaissuunnitelma, jonka opiskelija laatii syksyllä kouluun

vuosi jaetaan viiteen jaksoon. Jokaisella jaksolla on oma lu-

tultuaan. Opiskelusuunnitelmaa tarkennetaan opintojen ku-

kujärjestys ja yleensä yhtä kurssia opiskellaan keskitetysti

luessa. Opiskelusuunnitelma käsittää kaikki pakolliset kurs-

yhden jakson ajan jolloin yhtä oppiainetta on noin 3 oppi-

Lukion tavoite

sit ja vähintään kymmenen syventävää kurssia, yhteensä

tuntia viikossa. Kurssi voidaan hajauttaa myös useammalle

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kas-

vähintään 75 kurssia. Toisessa oppilaitoksessa suoritettuja

jaksolle. Kurssimuotoisessa jaksojärjestelmässä opiskellaan

vamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja

kursseja voidaan hyväksyä kokonaiskurssimäärään.

4–7 oppiainetta kerrallaan ja tästä johtuen opiskelijan työ-

yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa jatko-opintojen, työelä-

määrä voi vaihdella jaksoittain huomattavasti.

män, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen
kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Ohjaus ja opintojen ohjaus

Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä

Lukio-opiskelijalla on oikeus ja mahdollisuus saada opiske-

Kurssi

elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä

luihinsa ohjausta oppimisen tueksi. Ohjauksesta vastaavat

Lukion oppiaineet on jaettu kursseihin. Kurssin kesto on

aikana (Lukiolaki 629/98 2§).

rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri ainekohtaiset

noin 38 oppituntia. Eri aineissa on eri määrä kursseja. Ne

opettajat. Ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa

jaetaan pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin.

laatimaan oma opintosuunnitelma sekä tarvittaessa muok-

Suoritetun kurssin jälkeen annetaan kurssiarvosana.

Kurssimuotoinen lukio

kaamaan sitä elämäntilanteeseen sopivaksi. Opinto-ohjaa-

Lukiot toimivat kurssimuotoisina, mikä tarkoittaa sitä, että

jat auttavat opiskelijoita myös suunnittelemaan jatkokoulu-

pakolliset kurssit = kaikille yhteisten op-

lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä; koulu voi tarjota

tustaan ja tulevaa uranvalintaa.

piaineiden pakollisia kursseja (47/51)

erilaisia opiskelumahdollisuuksia sekä nopeasti eteneville

syventävät kurssit = yhteisiin opintoihin

että sellaisille opiskelijoille, joiden omaksumiskyky, harras-

välittömästi liittyviä jatkokursseja (väh.10)

tukset tai elämäntilanne vaativat hitaampaa etenemistä.

Perusryhmä

soveltavat kurssit = eheyttäviä kursseja,

Lukio-opiskelijalta odotetaan pitkäjänteistä ja suunnitelmal-

Opiskelija kuuluu aina tiettyyn perusryhmään, jota ohjaa

jotka vaihtelevat sisällöltään lukioittain

lista työntekoa. Lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden

ryhmänohjaaja. Opiskelu tapahtuu kuitenkin oppiaineryh-

tehdä yksilöllisiä valintoja, mutta opiskelijalla on myös vas-

missä, jotka eivät aina ole samat kuin perusryhmät. Oppi-

tuu opiskelun etenemisestä. Lukiossa korostuu itsenäinen

aineryhmiin voi kuulua opintojen eri vaiheessa opiskelijoita

Kurssitarjotin

opiskelu. Lukioiden painotukset ja erityispiirteet kuvataan

eri vuosikursseilta.

Kaikki lukuvuoden aikana koulussa opetettavat kurssit nä-

toisaalla tässä oppaassa lukioiden omilla sivuilla.

kyvät kurssitarjottimesta. Opiskelija valitsee siitä ne kurssit,
jotka hän aikoo kyseisen lukuvuoden aikana suorittaa.
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Jokainen suunnittelee kurssitarjottimesta myös oman

ta. Arvioinnin tavoitteena on antaa opiskelijalle palautetta

työjärjestyksensä kuhunkin jaksoon.

hänen edistymisestään ja oppimistuloksistaan sekä kannustaa ja ohjata häntä opintojensa suorittamisessa. Kurssien arviointi perustuu kurssin sisältämiin mahdollisiin

Kurssien itsenäinen suorittaminen

kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin, kurssin aikana suoritettuihin

Kursseja voi suorittaa osallistumatta lähiopetukseen eli it-

tehtäviin ja harjoituksiin sekä opiskelijan omaan aktiivisuu-

senäisesti. Itsenäinen työskentely sisältää yleensä erilai-

teen. Tarkat kurssikohtaiset arviointiperusteet esitellään

sia välitehtäviä ja päättökokeen. Itsenäinen opiskelu voi

yleensä kurssien alussa. Arvosanat merkitään kouluarvo-

olla ratkaisu esim. silloin, kun opiskelija haluaa suorittaa

sanoilla 4-10.

kaksi kurssia, jotka opetetaan samanaikaisesti. Itsenäisen
opiskelun säännöt ovat koulukohtaisia.

Tukiopetus
Jokaiselle lukiolaiselle suositellaan ainakin yhden lu-

Tukiopetus auttaa opiskelijaa tilapäisissä opiskeluvaikeuk-

kiokurssin itsenäistä opiskelua TVT-ympäristöä hyödyn-

sissa.

täen. Tämä valmentaa jokaista opiskelijaa siihen, että
jatko-opiskeluissa erilaiset monimuoto-opiskelutavat ovat
nykypäivää.

Päättöarvosana
Päättöarvosana määräytyy kurssiarvosanojen perusteella.
Päättöarviointi tapahtuu aineittain opiskelijan suoritettu-

Koodiviikko/koeviikko

jen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien

Koodiviikkojen/koeviikkojen aikana noudatetaan tavalli-

perusteella, kuntakohtaiset tai koulukohtaiset kurssit voivat

sesta poikkeavaa työjärjestystä. Kurssin toteutus ja luonne

nostaa oppimäärän päättöarvosanaa.

määrittävät koodille varatun K-päivän ohjelman. Toiminta
päivän aikana on oppimistavoitteita vahvistavaa, sisältöjä
kokoavaa ja arviointia tukevaa.

Päättötodistus
Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut vähintään 75 lukiokurssia. Lukion päättöto-

Jaksoarviointi

distukseen ei lasketa keskiarvoa.

Jaksoarviointiin merkitään käydyt kurssit, arvosanat ja
poissaolot. Arviointi annetaan jokaisen jakson jälkeen.
Jaksoarvioinnissa jokainen kurssi arvioidaan omana kokonaisuutenaan, muista saman aineen kursseista riippumat-
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YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkintoasetuksen mukaan ylioppilaskirjoitukset

Yo-tutkintoon kuuluvat kokeet ovat maksullisia. Ylioppi-

järjestetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin,

lastutkintolautakunta määrää vuosittain perusmaksun ja

samanaikaisesti koko maassa.

koekohtaisten maksujen suuruuden. Lisätietoja:
www.ylioppilastutkinto.fi.

Ylioppilastutkinnon kokeet
Ylioppilastutkintoon sisältyy neljä pakollista koetta,

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

joista kaikille pakollinen koe on

Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa

1.Äidinkielen koe

tai hajauttaa sen enintään kolmeen perättäiseen tutkintoon.
Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että tutkinnon suorittamista

Seuraavista neljästä kokeesta opiskelija valitsee

ei aloita liian aikaisin. Tutkintoon osallistuminen edellyttää,

itselleen kolme muuta pakollista koetta

että opiskelija on opiskellut vähintään kyseisen aineen

2.Toisen kotimaisen kielen koe

pakolliset kurssit.

3.Vieraan kielen koe
4.Matematiikan koe
5.Reaaliaineen koe

Digitaalinen ylioppilastutkinto

Opiskelija voi pakollisten kokeiden lisäksi osallistua yhteen

Vuodesta 2019 lähtien kaikki ylioppilastutkinnon kokeet

tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa,

suoritetaan digitaalisesti. Näin kokeet vastaavat entistä

toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjes-

paremmin nuorten tuleviin osaamistarpeisiin jatko-opin-

tetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet.

noissa ja työelämässä. Digitaaliset kokeet mahdollistavat

Opiskelija saa valita, kumpaan kokeeseen hän osallistuu.

entistä monipuolisempia tehtäviä. Näin kokelailla on mah-

Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa hänen on

dollisuus näyttää laaja-alaisesti osaamistaan.

suoritettava vaativampi koe.
Digitaalisia taitoja harjoitellaan lukio-opintojen aikana ja
Koetehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien

tämä edellyttää, että opiskelijalla on käytössään oma kan-

oppimäärien mukaisesti. Kokeet tarkastaa ja arvostelee

nettava tietokone.

alustavasti lukion asianomaisen aineen opettaja. Ylioppilastutkintolautakunta suorittaa lopullisen arvostelun, jonka
mukaan arvosanat määräytyvät.
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OPINTOKUSTANNUKSET JA ASUMINEN

Opintokustannukset
Lukiossa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian.
Lukion oppikirjat, tietokone ja muut opiskeluvälineet on
hankittava ja kustannettava itse. Yleisesti ollaan siirtymässä sähköisiin oppikirjoihin. Koulumatkakustannukset
opiskelija maksaa itse, mutta voi saada niihin tukea Kelalta, jos yhdensuuntainen koulumatka on yli 10 km.
Opiskelija voi saada päätoimisia lukio-opintoja varten
opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta.
Vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen joko vähentävästi tai korottavasti. Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle,
joka on oikeutettu lapsilisään.
Tarkempia ohjeita sekä tukien hakemuslomakkeita saa
koulujen kansliasta, Kelan paikallistoimistosta ja www-sivuilta www.kela.fi/opintotuki

Asuminen
Muilta paikkakunnilta tulevat opiskelijat voivat halutessaan
hakea asuntoa Domus Arctica –säätiön taloista (www.das.fi)
tai Rovala-opistolta, jossa on mahdollisuus myös ruokailla
(www.rovala.fi).
Ammattilukiolainen voi hakea maksutonta asuntolapaikkaa
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöpalveluilta.
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KUINKA HAEN LUKIOON?

Lukioon, aikuislukiota lukuunottamatta, haetaan
samanaikaisesti muiden yhteisvalinnassa olevien oppilaitosten kanssa. Yhteishaku suoritetaan
sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Haku tapahtuu omassa yläasteen koulussa opinto-ohjaajien avustamana.

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun

Lukio-opas ja ainevalintakortti

oppimäärä. Erikoislukioiden oppilasvalinnassa otetaan

Lukio-opas ja ainevalintakortti löytyvät lukioiden nettisi-

päättötodistuksen arvosanojen lisäksi huomioon pääsy-

vuilta. Ainevalintakortti on toimitettava siihen lukioon,

koepisteet ja lisänäytöt. Tarkemmat ohjeet Lyseonpuiston

jonka opiskelija on merkinnyt ensimmäiseksi hakutoi-

lukion IB-linjalle ja kuvataidelinjalle sekä Ounasvaaran

veeksi.

urheilulukioon hakeutumisesta löytyvät ko. lukioiden omilta
sivuilta.

Ainevalintakortin tietoja käytetään lukuvuoden suunnitteluun.

Jos lukioon hakeneita on enemmän kuin täytettäviä oppilaspaikkoja, otetaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon mukaan. Lukuaineisiin

Opiskelijavalinta

lasketaan äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli,

Opiskelijat valitaan kesäkuussa siihen kouluun, johon yh-

vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia

teishaun pisteet riittävät. Yhteisvalinnassa on aina syytä

ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biolo-

merkitä useampia hakutoiveita, koska 1. tai 2. hakutoive ei

gia, maantieto ja terveystieto.

välttämättä toteudu.

Haku ammattilukioon
Ammattilukioon haetaan yhteishaussa hakemalla ammatilliseen perustutkintoon. Opiskelija valitaan ensin ammatilliseen perustutkintoon ammatillisen tutkinnon valintaperusteiden mukaan. Ilmaise hakuvaiheessa kiinnostuksesi
tulla valituksi ammattilukioon.
Opintopolun hakulomakkeessa sinulta kysytään: “Haluaisitko suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella lukioopintoja/ ylioppilastutkinnon? “Vastaamalla kysymykseen
“kyllä”, haet ammattilukioon. Odotamme sinulta tällöin
kiinnostusta ja motivaatiota suorittaa ylioppilastutkinto.
Jotta voit tulla valituksi ammattilukioon, peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään
7.0 (Rovaniemen koulutuslautakunnan päätös).
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Sijoituspäätöksen julkistaminen
Opiskelupaikan saaneiden nimet julkaistaan aikaisintaan
kesäkuun puolenvälin paikkeilla. Voit tarkistaa opintopolusta hakuvuoden tarkan ajankohdan. (www.opintopolku.
fi). Kaikkien opiskelupaikan saaneiden nimet julkaistaan
lukioiden ilmoitustauluilla tai ulko-ovissa.
Opiskelupaikan saaneille koulut toimittavat kirjeitse
toimintaohjeet.

LUKION TUNTIJAKO (nuorten lukiokoulutus)

OPPIAINE TAI AINERYHMÄ

PAKOLLISET KURSSIT

SYVENTÄVINÄ OPINTOINA

Valtakunnallinen lukion tuntijako on jokaisen lukion tuntija-

TARJOTTAVIEN KURSSIEN

on perustana. Lisäksi jokainen koulu tarjoaa koulukohtaisia

VÄHIMMÄISMÄÄRÄ
Äidinkieli ja kirjallisuus
Kielet
- perusopetuksen vuosiluokilta 1–6 alkava

6

3-

6

2-

(A-kieli)
- perusopetuksen vuosiluokilta 7–9 alkava

5

2-

(B-kieli)
- muut kielet

-

8-

1
5
9

23-

2
1
1
1
2
2
1
3
3

336442431-

2
1-2 *)
1-2 *)
1
2
47-51

33321-

Matematiikka
- yhteinen opintokokonaisuus
- lyhyt oppimäärä
- pitkä oppimäärä
Ympäristö- ja luonnontieteet
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Taito- ja taideaineet
Liikunta
Musiikki
Kuvataide
Terveystieto
Opinto-ohjaus
Pakolliset kurssit (yhteensä)
Teemaopinnot
Syventävät kurssit (vähintään)
Soveltavat kurssit
Kursseja yhteensä vähintään
*) yhteensä vähintään 3 kurssia

syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa.

3
10

Opiskelijan valinnan mukaan 75
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AMMATTILUKION JAKSOT JA KURSSIT

Ammattilukion jaksot
Ounasvaaran lukio järjestää ammattilukiolaisten lukio-opetuksen Rovaniemellä. Opinnot voivat kestää kokonaisuudessaan neljä vuotta. Lukio-opintojen laajuus ja ammatillisten opintojen eteneminen vaikuttavat opintojen kestoon.
Kahden koulun käyminen on järjestetty niin, että ammattilukiolainen opiskelee jaksoittain joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Opintojen toteutuvat pääsääntöisesti
seuraavalla tavalla:

AMMATILLISIA

LUKION

JAKSOJA

JAKSOJA

1. vuosi

3

2

2. vuosi

3

2

3. vuosi

3

2

4. vuosi

1

4

Voit valita opintoja koko Ounasvaaran
lukion laajasta kurssivalikoimasta
Ounasvaaran lukio järjestää ammattilukiolaisen lukioopinnot Rovaniemellä. Ammatilliset opinnot suoritat alasta
riippuen jossakin seuraavista REDU:n toimipisteistä: Jokiväylässä, Jänkätiellä, Porokadulla tai Lapin urheiluopistolla.
Lukiossa suoritettavien kurssien määrä vaihtelee kiinnostuksesi ja tarvitsemiesi lukiokurssien mukaan. Pääsääntöisesti ammattilukion opiskelijat suorittavat 40–60 kurssia
lukiossa - osa enemmänkin.
Ammattilukiossa saat kaksi todistusta: todistuksen ammatillisesta perustutkinnosta ja ylioppilastutkintotodistuksen.
Harva ammattilukiolainen tavoittelee enää lukion päättötodistusta. Vuodesta 2020 alkaen opiskelijat valitaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin yhä enenevässä määrin
ylioppilaskokeiden arvosanojen perusteella. Jos välttämättä tarvitset lukion päättötodistusta, ohjaamme sinut
valitsemaan tarvittavat kurssit.
Voita valita kursseja Ounasvaaran kurssitarjottimesta ja
saat hyvät valmiudet hakeutua jatko-opintoihin korkeakouluihin. Suosittelemme opiskelemaan eri kursseja riittävän
paljon, jotta saat hyvät edellytykset menestyä ylioppilaskokeissa ja jatko-opinnoissa. Ylioppilastutkinnon kokeissa
korostuvat laaja-alainen, oppiainerajat ylittävä osaaminen.
Ensimmäisenä lukuvuonna sinulla on valmis lukujärjestys.
Mieti kuitenkin haluatko valita vaativammat matematiikan
kurssit eli ns. pitkän matematiikan. Laadimme ensimmäisen lukuvuoden aikana yhdessä kanssasi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Saat aikaa keskittyä juuri niihin
aineisiin, jotka ovat sinulle tarpeellisia tulevaisuuden opintojen kannalta. Lukiokursseilla vahvistat osaamistasi myös
tulevassa ammatissasi.
Tarvitset lukio-opintoja myös ammatilliseen perustutkintoon. Monet lukiossa suoritettavista kursseista hyväksiluetaan ammatilliseen tutkintotodistukseen. Opiskelet
lukiossa mm. matematiikan, englannin, ruotsin. äidinkielen, yhteiskuntaopin ja luonnontieteiden kursseja ja näiden
kurssien arvosanat siirretään ammatilliseen perustutkintotodistukseen.
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USEIN KYSYTTYÄ JA LUKIOLAISEN HUONEENTAULU

PÄRJÄÄNKÖ LUKIOSSA? KUINKA PALJON VAIKEAMPAA LUKIO ON KUIN YLÄKOULU?
Lukio tuntui aluksi vaikeammalta ja täytyyhän siihen enemmän panostaa, mutta loppujen lopuksi se on aika rentoa.
Lukujärjestyksen ja aineet saa itse valita, joten lukiossa
opit ottamaan vastuuta opinnoistasi.
Asiat eivät sinänsä ole vaikeutuneet, ne vain käsitellään
paljon nopeammassa tahdissa kuin yläkoulussa. Lukiossa
opiskelu on selkeämpää kuin yläasteella (jaksojärjestelmä)
ja aiheet on selkeämmin jäsenneltyjä (kurssiopiskelu).
Ahkeruus on tärkeämpää kuin lahjakkuus! Onkin sanottu,
että lukiossa bodaat aivojasi.
2, 3 VAI 4 VUOTTA?
2 vuotta on todella kiireinen ja 4 vuodessa voi alkaa tympimään pitkään kestäneet opinnot joten perus 3 vuotta. 3
vuotta paras, yleisin. Pääsee pois koulusta samaan aikaan
saman vuosikurssin oppilaiden kanssa ja ei liikaa töitä kuitenkaan.
PALJONKO LÄKSYT JA TEHTÄVÄT VIEVÄT AIKAA
PÄIVITTÄIN?
Läksyjen tekeminen ja niihin kuluva aika riippuu ihan jaksosta, mitä enemmän teet töitä jaksolla sitä vähemmän jää
koeviikon alle. Läksyjä ei ainakaan minun mielestäni ole
sen enempää kuin yläasteella. Jos ne tekee ajatuksella,
menee aikaa päivässä korkeintaan tunnista puoleentoista.
MITEN YHDISTÄN LUKION JA HARRASTUKSET?
SAAKO NIISTÄ KURSSEJA?
Jos ajankäytön suunnittelee hyvissä ajoin etukäteen, onnistuu harrastusten ja koulun yhteen sovittaminen hienosti.
Itse harrastan viikolla noin 4 tuntia enkä yleensä joudu tinkimään harrastuksistani koulun takia. Harrastan musiikkia
Musiikkiopistolla, joten saan muutaman kurssin suorittamistani tasokokeista, lisäksi seurakunnan isoskoulutuksesta saa yhden psykologian kurssin. Lukiodiplomeja voi
suorittaa kiinnostuksen kohteista (esim. musiikki, kuvis...).

VALITSENKO PITKÄN VAI LYHYEN MATEMATIIKAN?
MITEN VALINTA VAIKUTTAA TYÖMÄÄRÄÄN?
Jos on intoa matematiikkaan, niin jokainen selviää pitkästäkin matematiikasta. Läksyt pitää jaksaa aina tehdä ja tunnilla keskittyä opetukseen. Pitkän matematiikan kursseja
on määrällisesti enemmän kuin lyhyen. Siitä on enemmän
hyötyä tulevaisuudessa esim. jatkokoulutuksen kannalta,
avaa enemmän ovia. Jos ei osaa, niin lyhyeen vaihtaminen
onnistuu todella helposti.
Itse olen lyhyessä matikassa, koska olen kuvislinjalla ja kuviskurssit vievät niin paljon aikaa. En tiedä pitkän matikan
työmäärästä muutoin kuin kuulemani perusteella, mutta käsittääkseni pitkä matikka vie paljon enemmän ”aivosoluja”
kuin lyhyt, eli pitää olla paljon enemmän skarppina kuin lyhyessä matikassa.
ONKO LUKIOLAISELLA VAPAA-AIKAA?
Lukiolaisella on vapaa-aikaa, jos osaa ja haluaa aikatauluttaa kaiken sen mukaisesti. Itselläni on sopivasti aikaa kaikelle tällä hetkellä. Sanoisin että vapaa-ajasta lukio ottaa
vasta yo-kirjoitusten lähestyessä. Ei koulu vie niin suurta
osaa elämästäsi etteikö jäisi aikaa rentoutumiseen.
MILLÄ KESKIARVOLLA KANNATTAA HAKEA LUKIOON?
Keskiarvo ei ole kaikki kaikessa, vaan lukiossa vaaditaan
motivaatiota ja ahkeruutta. Mutta jos jokin luku pitäisi antaa
niin 7 tai enemmän.
MIHIN JATKO-OPINTOIHIN LUKIO VALMISTAA?
Melkein mihin vain kouluun, yliopistoon ja ammattikorkeakouluihin.

Vastaajat ovat Lyseonpuiston lukion tutor-oppilaat
Kia, Aino, Outi, Riikka ja Samu.

Lukiolaisen huoneentaulu
Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä
on paljon, samoin kokeisiin luettavaa. Itsenäisen työn ja
oman vastuun osuus kasvaa koko ajan. Lukiokurssit ovat
tiiviitä. Lukio-opiskelu voi ajoittain tuntua raskaalta. Sinusta
voi tuntua, ettet ehdi tehdä kaikkea kunnolla ja että koearvosanat eivät näytä todellisia kykyjäsi. Ennakoi tilanne.
Ryhdy auttamaan itseäsi esimerkiksi näin:

Laadi itsellesi aivan aluksi opiskelusuunnitelma
koko lukion ajaksi ja mieti jo tulevaisuuttakin.
Keskustele suunnitelmastasi opinto-ohjaajan
kanssa.
Vältä myöhästymistä ja aiheettomia poissaoloja
Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee itsenäisiä muistiinpanoja, harjoittele, osallistu ja kysele.
Tee kotitehtävät joka päivä, vältä ulkolukua,
pyri ymmärtämään lukemasi ja opettele sinulle
sopivimpia oppimistapoja.
Suunnittele kotityöskentelyllesi, muille tehtävillesi
ja harrastuksillesi lukujärjestyksen kaltainen aikataulu.
Huolehdi terveydestäsi, sillä fyysinen kunto
luo terveytesi, keskittymiskykysi ja opiskelusi
perustan.
Ota aina epäselvyyksien tai vaikeuksien ilmetessä yhteys aineenopettajaan, ryhmäohjaajaan tai
opinto-ohjaajaan.
Seuraa aikaasi ja lue ja kuuntele ajankohtaisia
uutisia.
Oppimisvalmius säilyy parhaiten, kun opiskelee jatkuvasti. Kun on päässyt vauhtiin, edistyminen virittää halua
jatkuvaan opiskeluun. Nykyaikana kukaan ei ole koskaan
valmis, vaan kaikki joutuvat opiskelemaan pysyäkseen
ajan tasalla ammatissaan.
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LYSEONPUISTON LUKIO

LYSEONPUISTON LUKIO

Lyseonpuiston lukio

Taidepainotteisuus näkyy koulussamme kuvataidelinjan ja

Ruokasenkatu 18
Lyseonpuiston lukio on Rovaniemen ja pohjoisimman La-

96200 ROVANIEMI

pin vanhin oppikoulu, joka on perustettu vuonna 1908. Ly-

Opinto-ohjaaja Tarja Kupari

040 571 3329
040 089 4316
040 831 5279
040 738 1837
040 095 7551
040 577 4885

Opinto-ohjaaja Anu Turunen

040 738 0599

Rehtori Tuovi Palomaa
Apulaisrehtori Kaisa Liljeberg
Koulusihteeri Pirkko Piittisjärvi
IB-koordinaattori Timo Lakkala
Opinto-ohjaaja Paula Huhtaniemi

Taidekasvatus

näyttelyinä, konsertteina ja muina yhteisinä tapahtumina.

seonpuiston lukio toimii peruskorjatussa rakennuksessa
Ruokasenkatu 18:ssa. Yhteensä Lyseonpuiston lukiossa
opiskelee noin 700 nuorta. Monipuolisena ja opiskeluhyvinvointiin panostavana kouluna tarjoamme hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja elämään yleensä.

Taidekasvatus toteutuu myös useilla muilla taidekursseilla. Esimerkiksi musiikki kuuluu olennaisesti Lyseonpuiston tarjontaan. Kouluvuoden aikana opiskelijat valmistavat
esityksiä kouluvuoden juhliin, tapahtumiin sekä päivänavauksiin.

Lyseonpuiston lukion painopistealueita ovat kansain- välisyyskasvatus ja kuvataide. Lukion laaja kurssitarjonta
mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen opiskelusuunnitelman

sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

runsaan kurssitarjonnan lisäksi myös erilaisina projekteina,

tekemisen. Lisäksi Lyseonpuiston lukion lukuisat koulukoh-

www.rovaniemi.fi/koulut/lukiot/lyseonpuistonlukio/

taiset syventävät ja soveltavat kurssit antavat mahdollisuu-

www.lyska.net

den opiskella monia kursseja, joita muissa lukioissa ei ole
saatavilla.

Vihreä lippu
Vihreä lippu -toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa ympäristöasioista, kehittää yhteisöllisyyttä ja yhteistä vastuuta
sekä saada koulun väki muuttamaan tapojaan ympäristöä
säästävään suuntaan. Toiminnan sydän on opiskelijat, joiden muodostama raati kokoontuu kuukausittain suunnitte-

Unesco-kouluna toiminta-ajatuksemme tähtää kansainvälisen ymmärtämisen ja osaamisen lisäämiseen sekä korostaa kansainvälistä vuorovaikutusta. Arvoperustamme on

lemaan ja toteuttamaan ympäristöaiheisia tunteja ja
muuta toimintaa. Toiminta on hauskaa yhdessä tekemistä
ilman pakkoa.

oma kulttuurimme – lappilaisuus ja suomalaisuus. Koulussamme arvostetaan työntekoa ja hyviä tapoja.

Opintojen ohjaus
Opintojen ohjausta antavat kolme opinto-ohjaajaa yhteis-

Kansainvälisyyskasvatus
Lyseonpuiston lukio kuuluu Unesco-koulujen verkkoon ja
pyrkii toteuttamaan kansainvälisyyskasvatuksessa Unescon
tavoitteita ja periaatteita. Kansainvälisyyskasvatus perustuu
laajaan kieli- ja kulttuurituntemukseen ja toteutuu läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. Opiskelija voi osallistua opiskelijavaihtoon Saksan Kasselissa (Goethegymnasium) ja erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. Lyseonpuiston lukiossa on
opiskelijoita eri kulttuureista, joko Rovaniemellä asuvia tai
vaihto-opiskelijoita.
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työssä ryhmänohjaajien ja aineenopettajien kanssa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelijat perehdytetään
lukio-opintoihin, oman opiskelusuunnitelman tekemiseen
sekä opiskelutaitojen kehittämiseen. Opiskelu tapahtuu
samassa perusryhmässä koko ensimmäisen jakson ajan.
Näin opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja oppivat toimimaan
kurssimuotoisessa lukiossa. Toisena ja kolmantena vuotena opinto-ohjauksessa keskitytään mm. ylioppilaskirjoitus-, jatko-opinto- ja työelämänohjaukseen.

Kielitarjonta
Koulussamme on runsas kielitarjonta. Yläasteelta alkanut

luovan kirjoittamisen, sosiaalipsykologian sekä vapaaehtois-

aineensa opiskelija valitsee koulun normaalista opetus-

B1-kieli on ruotsi. Lukiossa jatkuvana B2-kielenä voi olla

työn kursseja yhteistyössä Neuvokkaan kanssa.

suunnitelmasta. Välineet ja materiaali hankitaan edullisina

saksa, ranska ja venäjä. Lukiossa voi aloittaa B3-kielenä

Lyseonpuiston lukiossa voi myös suorittaa kuvataiteen,

saksan, ranskan ja venäjän. Lisäksi tarjoamme suomea

median, liikunnan ja musiikin lukiodiplomin sekä koulukoh-

toisena kielenä opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin

taisen kirjallisuusdiplomin.

Kuvataidelinjalle haetaan yhteishaussa valitsemalla
vaihtoehto Lyseonpuiston lukio ja kuvataidelinja. Kuvataidelinjalle hakevan on osallistuttava ilman erillistä kutsua

suomi. Lyseonpuiston lukiossa tarjotaan ala-asteella alkaneina A-kielinä englantia, ruotsia, ranskaa, venäjää ja sak-

yhteisostoina.

valintakokeeseen. Valintakoe käsittää kaksi eri tehtävää,

saa. Kieliryhmät perustetaan, kun osallistujia on tar-

Aktiivinen lyskalainen

lyijykynä- ja vesivärityön. Hakijoilla on oltava mukanaan lyi-

peeksi. Opetusryhmien syntymisen vuoksi RUA-, RAA- ja

Arkkitehtuurillisesti mielenkiintoinen Lyseonpuiston lukio

jykyniä (kovuus 2B-3B), kumi, vesi- tai peitevärit, siveltimiä,

SAA-kurssit on keskitetty Lyseonpuiston lukioon.

tarjoaa ainutlaatuiset puitteet yhteisöllisyyden edistämi-

vesikuppi ja A3-kokoa oleva vesivärilehtiö.

selle: koulumme sydän – suuri aula – mahdollistaa vaivat-

Pääsykokeen molemmat työt arvostellaan asteikolla

tomasti koko koulun yhteiset tilaisuudet, kuten esim. joka-

0–5. Töistä voi saada enintään 10 pistettä. Peruskoulun

Muu valinnaisuus ja koulukohtaiset
kurssit

aamuiset päivänavaukset. Idearikas opiskelijakunnan hal-

päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta saa 7,5–10

litus toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin edistä-

pistettä yhden kymmenyksen tarkkuudella. Alle 7,50 kes-

Isona kouluna tarjoamme monipuolisen ja laajan kurssitar-

miseksi. Uudet ja tulevat lyskalaiset saavat asiantuntevaa

kiarvosta ei anneta pisteitä. Pisteitä voi saada yhteensä

jonnan. Samoja kursseja on valittavissa useina eri aikoina

opastusta koulumme tutor-opiskelijoilta.

enintään 20. Lisätietoa valintakokeesta löydät osoitteesta

ja valinnanvaraa on paljon, mikä takaa oman yksilöllisen

Ympäri lukuvuoden koulussamme järjestetään mo-

www.lyska.net

työjärjestyksen tekemisen joustavasti. Lisäksi koulumme

nenlaisia tapahtumia, kuten Lyska-viikko, hyvinvointi-

tarjoaa eri aineissa paljon syventäviä ja soveltavia kurs-

aamupäivä, erilaiset teemapäivät, vierailijaluennot yms.

enintään 30 opiskelijaa. Lukuvuoden aikana on mahdol-

seja, joiden avulla voi opiskella laajemmin omia kiinnos-

Koulussamme toimii myös erilaisia kerhoja ja järjestöjä.

lisuus erillisnäytöllä ottaa normaalilinjalta opiskelijoita

tuksen kohteitaan. Lukiolainen saa valita kursseja myös

Perinteisesti koulumme arvoihin on kuulunut hyvänteke-

kuvataidelinjalle.

kaupungin muista lukioista, jos niiden ryhmissä on tilaa.

väisyys ja sitä kautta hyvinvoinnin edistäminen niin lähellä

Tarjolla on myös muiden oppilaitosten kanssa yhteistyössä

kuin kaukanakin. ”Lyskan henki” on saanut aikaan mm.

järjestettäviä kursseja, kuten esim. kolmen passin kurssi

koulun Afrikkaan!

IB-LUKIO
Lyseonpuiston IB-linjalla suoritetaan kansainvälinen yli-

sekä yrittäjyyskurssi.
Valtakunnallisten kurssien lisäksi koulumme tarjoaa

Kuvataidelinjalle otetaan paremmuusjärjestyksessä

oppilastutkinto, IB-diplomi. Tutkinto on sama kaikissa IB-

jatko-opintoja tukevia kuntakohtaisia syventäviä ja paikal-

KUVATAIDELINJA

lukioissa eri puolilla maailmaa. Lukio on 3-vuotinen. Sen

lisia soveltavia kursseja, kuten kertauskursseja,

Kuvataidelinja antaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet

ensimmäinen vuosikurssi noudattaa kansallisen lukion

taiteen jatko-opintoihin sekä kasvattaa taiteita harrastavia

opetussuunnitelmaa ja toinen ja kolmas vuosikurssi kan-

ja arvostavia nuoria. Linjan ohjelmaan kuuluu 14 pakol-

sainvälistä International Baccalaureate –järjestön vahvis-

lista kurssia perinteisestä vesivärimaalauksesta video- ja

tamaa kaksivuotista opetussuunnitelmaa. IB-lukion ope-

animaatiofilmien tekoon sekä kaksi taidehistorian kurssia.

tuskielenä on englanti, ja opetus järjestetään osittain yh-

Opiskelija suorittaa myös kuvataiteen lukiodiplomin. Muut

teistyössä Oulun Lyseon lukion kanssa.
IB-ohjelman valmentavana vuonna opiskellaan suomalaisen lukion ensimmäisen vuoden kursseja noin 30.
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Varsinaisina IB-vuosina keskitytään opiskelemaan kuutta ainetta:
äidinkieltä, englantia, matematiikkaa, yhtä luonnontiedeainetta
(biologia, fysiikka tai kemia) ja yhtä yhteiskunnallista ainetta
(historia, psykologia tai taloustiede). Lisäksi opiskelija valitsee
yhden lisäaineen joko tiedeaineista tai yhteiskunnallisista aineista,
tai opiskelee ruotsin kieltä. Näistä kuudesta aineesta opiskelija suorittaa laajan syventävän oppimäärän ainakin kolmessa
aineessa. Aineopintojen lisäksi diplomiopintoihin kuuluu kriittisen
ajattelun opintoja, koulun ulkopuolista luovaa, aktiivista toimintaa
ja vapaaehtoistyötä sekä tutkielma yhdestä IB-aineesta. IB-diplomiopintoja suorittavat vastuuntuntoiset, motivoituneet ja myönteisesti opintoihinsa asennoituvat nuoret.
IB-linjalle pyritään yhteishaun kautta kuten muihinkin lukioopintoihin. Hakukohde on Lyseonpuiston lukio ja IB-linja.
Kaikille hakijoille pidetään valintakoe huhtikuussa. Valintakoeohjeet sekä ohjeistus ennakkotehtävään löytyvät koulun sivuilta
www.lyska.net viikkoa ennen koetta.
Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee
olla vähintään 7,50. Valintakokeesta (maksimi 10) kertyvät pisteet
lisätään peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoon (maksimi 10).
Valintakokeesta tulee saada vähintään 4 pistettä. Saatu yhteispistemäärä ratkaisee valinnan.
Niille hakijoille, jotka opiskelevat ulkomailla ja tulevat Suomeen vasta valintakokeen jälkeen, järjestetään tarvittaessa
erillinen valintakoetilaisuus elokuun alussa.
Lisätietoja opinnoista löydät IB-järjestön kotisivuilta
www.ibo.org sekä koulumme kotisivuilta www. lyska.net.
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OUNASVAARAN LUKIO JA URHEILULUKIO

OUNASVAARAN LUKIO

Ounasvaaran lukio
Ounasvaaran urheilulukio

Kielitarjonta

Ammattilukio

Toiminta-ajatus

Porokatu 35
96400 ROVANIEMI

Ounasvaaran lukiossa voit opiskella peruskoulun alaluokilla alkaneen A-englannin ja 7. luokalla alkaneen Bruotsin lisäksi lyhyitä kieliä.

Rehtori Risto Kuoksa

0400 894 314

Ounasvaaran lukiossa sinulla on mahdollisuus suorittaa lu-

Apulaisrehtori Eija Laiho

040 195 8191

kio-opinnot henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

puiston lukion kanssa silloin, kun oma valintamäärä ei

Koulusihteeri Marjo Pieskä

040 572 9439

Lukion päättyessä sinulla on hyvä yleissivistys ja hyvät

mahdollista ryhmän perustamista. Lyhyiden kielten opin-

Opinto-ohjaaja (urlu) Ari Sirviö

040 189 3223

jatko-opintomahdollisuudet. Meillä opettajille tärkeitä asi-

not voit aloittaa alusta (B3) tai jatkaa ko. kielen opiskelua

040 120 7602

oita ovat sisäinen yrittäjyys, opiskelijakeskeisyys, lämmin

kolmannesta kurssista (B2) mikäli olet opiskellut ko. kieltä

Opinto-ohjaaja Soila Rantanen

ilmapiiri ja työrauha. Terveellinen ja liikunnallinen elämän-

valinnaisena kielenä yläluokilla.

Opinto-ohjaaja (amlu) Sinikka KuukasjärviKanto

040 641 2518

sähköposti: etunimi.sukunimi@roiedu.fi
www.rovaniemi.fi/ounasvaaranlukio
www.oukku.net

tapa ovat itsestään selvyyksiä.

Kielten kursseja järjestetään yhteistyössä Lyseon-

Ounasvaaran lukiolaisena sinulla on mahdollisus osallistua Lyseonpuiston lukiossa järjestettäville kursseille.

Ounasvaaran lukion opiskelijana sinulla on mahdollisuus
vaikuttaa koulun toimintaan.Lukion yhteisiin tilaisuuksiin
osallistumalla tunnet kuuluvasi joukkoon ja näet monipuoli-

Vuosittain pyritään tarjoamaan jonkin harvinaisemman
kielen alkeet (esim. espanjan tai kiinan kielen) yhteistyössä
muiden oppilaitosten kanssa.

sesti Oukun osaamista ja opit arvostamaan toisten taitoja.

Omaleimaisuus
"Oukun henki"

Ounasvaaran lukioon hakeutuvat monet liikuntaa harrastavat nuoret. Opiskelijana voitkin saada kursseja oman lajisi
aktiivisesta harrastamisesta liikunnan oppimäärään ja lu-

Oukulla peli on reilua ja toisten kunnioittaminen ja myön-

kion kokonaiskurssimäärään. Lisäksi opiskelijana voit suo-

teinen asenne auttavat sinua saavuttamaan tavoitteitasi.

rittaa liikunnan valinnaisia kursseja. Liikunnassa,

Liikunta ja terveet elämäntavat tukevat ja antavat voimaa
arkipäivän ahertamiseen.
Oukkulaisena opiskelet omien edellytystesi ja toiveidesi
mukaisesti ja saat tarvittaessasi tukea. Opiskelussasi kohti
päämäärää sinua auttavat oma ahkeruus, uteliaisuus sekä
yhdessä tekeminen.
Oukkulaisena välität toisista ja olet kiinnostunut jokaisen
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Oukkulaisena avoin ja
mutkaton vuorovaikutus ja hyvät käytöstavat ovat sinulle
tärkeitä.
kulla reilu peli yhdistää ystävyyden,
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musiikissa ja kuvataiteessa voit suorittaa lukiodiplomin,
samoin tanssissa yhteistyössä Lapin Tanssiopiston kanssa.
Lukiodiplomista voi olla apua haettaessa jatko-opintoihin.
Musiikin, kuvataiteen sekä liikunnan opiskelijoiden osaamista
tuomme aktiivisesti esille koulun vanhempainilloissa sekä
muissa koulun tapahtumissa.
Ounasvaaran lukion luonnontieteiden kurssien tarjonta on laaja. Valtakunnallisten kurssien lisäksi voit
suorittaa koulukohtaisia kursseja.
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OUNASVAARAN URHEILULUKIO
Opetusministeriö on myöntänyt Ounasvaaran lukiolle ur-

alueelle. Keskeisin harjoittelupaikka on urheiluopiston

valintatesteihin samanaikaisesti ensimmäiselle vuosikurs-

urheiluhalli.

sille hakevien kanssa.

Ounasvaaran urheilulukion lajeja ovat alppihiihto,

heiluvalmennuksen erityisen koulutustehtävän. Oukku

maastohiihto, mäkihyppy / yhdistetty, lentopallo, jalka-

mahdollistaa nuorille urheilijoille opiskelun ja urheilun yh-

pallo, jääkiekko ja yleisurheilu. Lisäksi uinnissa toimii oma

distämiseen hyvin. Omaan urheilulajiin panostava nuori

lajivalmentaja. Urheilulukioon voidaan ottaa myös muiden

voi suorittaa joustavasti yhdistäen lukio-opinnot ja kehittää

lajien urheilijoita, joille tarjotaan valmennusta koordi-

itseään omassa lajissaan. Ounasvaaran urheilulukio huo-

noidusti.

lehtii Lapin perinteikkäistä ja vahvoista urheilulajeista sekä

Valintatesteihin kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä
huhtikuun alkupuolella.

Urheilulukion valintaperusteet,
jotka tarkistetaan vuosittain
(Opetusministeriön asetus n:o
856/2006, 948/2007):

tarjoaa näissä lajeissa hyvät harrastusolosuhteet.

Hakeutuminen urheilulukioon

1. Lajiliittojen pisteet enintään 5 pistettä

Hakeutuminen Ounasvaaran urheilulukioon tapahtuu yh-

2. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikun-

Urheilulukiossa opiskeleminen

teishaun kautta sähköisesti. Lisäksi hakijan on lähetettä-

nan keskiarvosta tulevat pisteet suoraan sadasosan

Urheilulukion oppimäärä koostuu opiskelijan valitsemien lu-

vä Ounasvaaran urheilulukioon yhteishaun päättymiseen

tarkkuudella, maksimi 10,00 pistettä. Painottamatto-

kiokurssien ja urheiluvalmennuskurssien kokonaisuudesta.

mennessä lukion valintakortti, urheilijatietolomake sekä 9.

man lukuaineiden keskiarvon (ilman liikuntaa) on olta-

Urheilijat, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia urheilu-

luokan välitodistus. Jokainen urheilija / urheilijan huoltaja

valmennusopintoja, ovat oikeutettuja vähentämään lukion

hyväksyy urheilijasopimuksen opiskelujen alkaessa urhei-

pakollisten kurssien määrästä enintään kahdeksan kurssia.

lulukiossa.

Aineista, joissa opiskelija suorittaa yo-tutkinnon kokeen,
kursseja ei jätetä pois.

Urheilulukioon voi hakea voi myös ensimmäisen lukio-

va vähintään 7,50, jotta hyväksytään urheilulukioon.
3. Valintatestien perusteella annettavat koulun soveltuvuuspisteet enintään 5 pistettä
4. Urheilupisteiden (lajiliittopisteiden ja soveltuvuus-

vuoden jälkeen. Tällöin ei käytetä sähköistä hakua, vaan

pisteiden yhteismäärän) tulee olla vähintään 5,00

hakija lähettää Ounasvaaran urheilulukioon vapaamuotoi-

pistettä.

sen hakemuksen, urheilijatietolomakkeen sekä lukion vii-

Urheilulukion valmennus
Urheilulukiolaiset kuuluvat Lapin urheiluakatemiaan ja saavat kaikki sen tarjoamat edut. Urheilijoiden tukipalveluihin
sisältyy mm. hieronta- ja fysioterapia-, kylpylä- ja lääkäri- ja

meisimmän jaksotodistuksen.
Urheilija voi hakea vain yhteen lajiin, josta koulu pyytää liittopisteet lajiliitolta.
ti-toukokuun aikana Rovaniemellä. Vain Ounasvaaran ur-

mennusta.

heilulukion ensimmäiseksi hakutoiveeksi merkinneet kut-

lukion läheisyyteen Lapin urheiluopiston ja Ounasvaaran

rien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Vertailuun osallistuvat
kaikki eri lajeihin hakeneet urheilijat.

Kaikkien lajien valintakokeet pidetään keväisin huh-

testauspalveluita sekä ravintoneuvontaa ja psyykkistä valUrheilulukion harjoittelupaikat keskittyvät pääasiassa

Urheilulukioon otetaan vuosittain 30 opiskelijaa kokonaispistemää-

sutaan valintatesteihin. Jos Ounasvaaran urheilulukio on
toisena hakutoiveena, on hakijan itse sovittava valintatesteistä koulun kanssa. Testit pidetään kaikille hakijoille lajista riippumatta. Muualla opiskellun ensimmäisen lukiovuoden jälkeen Ounasvaaran urheilulukioon hakeutuvat
kutsutaan
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AMMATTILUKIO

Lukio-opinnot ja yo-kirjoitukset

Mitä opiskelu maksaa?
Opetus on maksutonta, mutta kirjat, opiskelussa tar-

Ammattilukio on hyvä vaihtoehto Sinulle, joka haluat it-

Lukio-opintojen tavoitteena on kehittää yleissivis-

vittava tietokone ja opiskelumateriaali sinun tulee

sellesi ammatin ja ylioppilastutkinnon. Suoritettuasi mo-

tystä, vahvistaa oppimaan oppimisen taitoja ja

ostaa itse. Ruokailla voit siinä oppilaitoksessa,

lemmat tutkinnot, saat hyvän pohjan kehittyä oman alasi

antaa laaja-alaisia valmiuksia jatko-opintoihin

jossa olet kulloinkin opiskelujaksolla. Opiskelijana

ammattilaiseksi ja saat myös hyvät edellytykset jatko-

sekä elinikäiseen oppimiseen. Omilla valinnoil-

sinulla mahdollisuus hakea opintososiaalisia etuuk-

opintoihin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Am-

lasi voit vaikuttaa siihen, kuinka suuren hyödyn

sia.

mattilukiossa saat kaksi todistusta: todistuksen ammatil-

saat lukio-opinnoista. Suosittelemme opiskele-

lisesta perustutkinnosta ja ylioppilastutkintotodistuksen.

maan eri kursseja riittävän paljon, jotta menestyt
ylioppilaskokeissa ja jatko-opinnoissa. Ylioppilas-

Ammattilukion opiskelijana olet Lapin koulutuskeskus
REDU:n tai Lapin urheiluopiston opiskelija myös lukioopintojen aikana. Opiskelet ammatillisia opintoja jossakin seuraavista REDU:n toimipisteistä: Jokiväylässä,

tutkinnon kokeissa korostuvat laaja-alainen, op-

Ammattilukiolaisena voit hakea urheiluakatemiaan

piainerajat ylittävä osaaminen. Korkeakouluihin

eli urheilla samoissa harjoituksissa kuin urheilulu-

valitaan opiskelijat yhä enenevässä määrin yliop-

kiolaiset. Lukiojaksojen aikana urheiluakatemian

pilaskokeiden arvosanojen perusteella.

harjoituksiin osallistuminen onnistuu hyvin. Tarkista
kuitenkin REDU:sta, voiko ammatillisiin opintoihin

Jänkätiellä, Porokadulla tai Lapin urheiluopistolla. Ammattilukiovaihtoehto on valittavissa lähes kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa.

Opiskelijavaihtoon ulkomaille
Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy runsaasti
työssä oppimista. Työpaikoilla oppimisen voit

Lukio-opinnot Oukulla
Ounasvaaran lukio järjestää ammattilukiolaisten lukioopetuksen Rovaniemellä. Ammattilukio-opinnot voivat
kestää kokonaisuudessaan neljä vuotta. Ammatillisten
opintojen eteneminen ja lukio-opintojen laajuus vaikuttavat opintojen kestoon. Kahden koulun käyminen on järjestetty niin, että ammattilukiolainen opiskelee jaksoittain

kypsyyttä opintojen loppuun saattamiseksi.

Ammattilukioon haetaan yhteishaussa hakemalla
ammatilliseen perustutkintoon. Opiskelija valitaan

sainvälistymisen taitoja. Voit anoa ammatillisen

ensin ammatilliseen perustutkintoon ammatillisen

koulutuksen järjestäjältä taloudellista tukea ulko-

tutkinnon valintaperusteiden mukaan. Ilmaise haku-

mailla tapahtuvaan työssäoppimiseen. Ammatti-

vaiheessa kiinnostuksesi tulla valituksi ammattiluki-

lukion opiskelijoita on ollut mm. Kanadassa, Kii-

oon.

nassa ja lukuisissa Euroopan maissa.

Opintopolun hakulomakkeessa sinulta kysytään:
“Haluaisitko suorittaa ammatillisen perustutkinnon
ohella lukio-opintoja/ ylioppilastutkinnon? “

Mahdollisuus asuntolapaikkaan

Vastaamalla kysymykseen “kyllä”, haet ammattiluki-

Ammattilukion opiskelijana sinulla on mahdolli-

oon. Odotamme sinulta tällöin kiinnostusta ja moti-

suus hakea maksutonta asuntolapaikkaa.

vaatiota suorittaa ylioppilastutkinto. Jotta voit tulla
valituksi ammattilukioon, peruskoulun päättötodis-

Laadimme yhdessä kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman lukio-opinnoillesi. Lukio-opinnoilla korvaat osan
ammatillisen perustutkinnon opinnoista. Useamman tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatii opiskelijalta
motivaatiota ja kypsyyttä opintojen loppuun saattamiseksi.

Näin haet ammattilukioon

kia täten tulevaisuuden kannalta tärkeitä kan-

useammassa oppilaitoksessa tuo vaihtelua ja monipuolisuorittaminen vaatii kuitenkin opiskelijalta motivaatiota ja

yhdistää urheiluakatemian harjoituksia.

usealla alalla myös suorittaa ulkomailla ja hank-

joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelu
suutta opintoihin. Useamman tutkinnon yhtäaikainen

Urheiluakatemia

Valmistuessaan opiskelija ei ole
vain valkolakkipäinen, sivistynyt
nuori aikuinen vaan myös oman
alansa rautainen ammattilainen.

tuksen lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään
7.0 (Rovaniemen koulutuslautakunnan päätös).
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ROVANIEMEN AIKUISLUKIO

Rovaniemen aikuislukio

Kenelle?

Ruokasenkatu 18

Aikuislukio on tarkoitettu lähinnä aikuisten, yli 18-vuoti-

96200 ROVANIEMI

aiden opiskelijoiden opiskelupaikaksi. Aikuislukiossa voit
opiskella tutkintotavoitteisesti tai harrastuksenomaisesti

Rehtori Tuovi Palomaa

040 571 3329

kehittääksesi itseäsi henkilökohtaisen aikataulun ja oman

Koulusihteeri Marja Parkkila

050 315 1440

opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. Aikuislukiossa voit

Opinto-ohjaaja Anu Vuolli

050 411 4372

opiskella aineopiskelijana yksittäisiä lukion oppiaineita
ja suorittaa niiden ylioppilaskokeen, suorittaa keskeytyneet

sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
www.rovaniemenaikuislukio.fi

lukio-opintosi loppuun, korottaa aikaisempia lukion kurssiarvosanoja tai suorittaa koko lukion oppimäärän (44 kurssia) ja ylioppilastutkinnon. Aikuislukiossa voit myös valmentautua ylioppilastutkintoon, jos sinulla on vähintään 180
osaamispisteen laajuinen ammatillinen perustutkinto tai sitä
vastaava aiempi tutkinto.
Aikuislukiossa voit suorittaa myös aikuisten peruskoulun
opintoja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Milloin ja miten opiskellaan?
Kouluviikko on yleensä nelipäiväinen maanantaista
torstaihin, ja opetusta annetaan klo 16.00–20.30. Kurssit
sisältävät 28 x 40 minuutin pituista oppituntia, jotka
toteutetaan kaksoistunteina. Kurssit on mahdollista
suorittaa myös itsenäisesti opiskellen tenttimällä.

Ilmoittautuminen
Aikuislukion lukio-opintojen lukuvuosi koostuu viidestä
opiskelujaksosta. Opiskelun voit aloittaa minkä tahansa
jakson alussa. Ilmoittautua voit siis läpi lukuvuoden.
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Rovaniemen kaupunki
Koulutuspalvelut
96101 Rovaniemi
Käyntiosoite:
Hallituskatu 7
Keskus: 016 3221
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
www.rovaniemi.fi

