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LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO

18 paikkaa/

4 paikkaa/

JA LUKIO, 4 paikkaa/

merkonomi, Lapin ammattiopisto, Kairatie

leipuri-kondiittori, Lapin ammattiopisto, Jänkätie

luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja,
poronhoitaja tai ympäristönhoitaja,

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

JA LUKIO, 6 paikkaa/

4 paikkaa/

datanomi, Lapin ammattiopisto, Kairatie

maalari, Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

Lapin ammattiopisto, Metsäruusu
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
JA LUKIO, 18 paikkaa/

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
6 paikkaa/

PUUALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO, 4 paikkaa/
puuseppä, Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

kartoittaja, Lapin ammattiopisto, Kairatie

lähihoitaja, Lapin ammattiopisto, Porokatu
HIUSALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO, 3 paikkaa/
parturi-kampaaja, Lapin ammattiopisto, Porokatu

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO
RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
8 paikkaa/

JA LUKIO, 4 paikkaa/
vaatetusompelija, Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

talonrakentaja, Lapin ammattiopisto, Kairatie

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
3 paikkaa/
kosmetologi, Lapin ammattiopisto, Porokatu

LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
2 paikkaa/

JA LUKIO, 9 paikkaa/
Lentokoneasentaja, Lapin ammattiopisto, Kairatie

putkiasentaja, Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

4 paikkaa/
koneistaja, Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

18 paikkaa/
matkailupalvelujen tuottaja,

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

Lapin matkailuopisto, Toripuistikko

1 paikka/
maaseutuyrittäjä, Lapin ammattiopisto,

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN

Metsäruusu

PERUSTUTKINTO JA LUKIO, 18 paikkaa/

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

Lapin matkailuopisto, Toripuistikko

PERUSTUTKINTO JA LUKIO, 18 paikkaa/

2 paikkaa/

vastaanottovirkailija, kokki tai tarjoilija,

sähköasentaja, Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

puutarhuri, Lapin ammattiopisto Metsäruusu
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Tervetuloa lukioon
Olet valitsemassa opintojasi peruskoulun jälkeen. Lukio on

Lisätietoja löydät myös lukioiden omilta kotisivuilta,

toisen asteen oppilaitos, johon hakeutuminen on vapaa-

joiden osoitteet löytyvät tästä oppaasta. Tietoa lukio-opis-

ehtoista. Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antavat

kelusta saat myös koulusi opinto-ohjaajalta sekä lukioiden

opiskelijalle monipuoliset valmiudet opiskella yliopistossa,

rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta.

ammattikorkeakoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.
Noin puolet peruskoulun päättävistä oppilaista aloittaa

Kaikissa Rovaniemen lukioissa opiskelijaa ohjataan ja
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 tämä opas pyrkii vastaamaan lukuisiin lukio-opiskeluun
liittyviin kysymyksiin.
Rovaniemen alueella on tarjolla neljä lukiovaihtoehtoa

Lyseonpuiston lukio
Muurolan lukio
Ounasvaaran lukio
Rovaniemen aikuislukion yhdistelmäopinnot (käytetään
myöhemmin nimitystä Rovaniemen ammattilukio)

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-

monessa muusta sinua kiinnostavassa aineesta, jotka an-

en rakentamiseen ja esittämiseen. Lukio-opiskelu parantaa

tavat sinulle hyvät valmiudet jatko-opintoihin siirtymiseen.

niitä valmiuksia, joita opiskelija tarvitsee erityisesti yliopis-

Lukioaikana rakennat itsellesi tulevaisuuden työelämätaito-

to- ja ammattikorkeakouluopinnoissa sekä niihin hakeutu-

ja kuten:

misessa.
Lukio mahdollistaa lisäajan saamisen ammatinvalin-

- oppimaan oppimisen taitoja

opiskelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja samalla

- itseohjautuvuutta

hänen näkemyksensä tulevaisuudesta selkeytyy; mitä si-

- vastuunkantoa

nusta tulee isona? mikä sinua kiinnostaa? minkälaisia töitä

- ongelmanratkaisutaitoja

haluaisit 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.
Lukiosta saat laajat opinnot kielistä, matematiikasta ja
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- vuorovaikutustaitoja

nan, elämän ja tulevaisuuden pohtimiseen. Lukion aikana

Lukio-opiskelun avainasioita
Lukiokoulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet

Opintosuunnitelma

Jaksojärjestelmä

opiskella yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion

Opiskelusuunnitelma on opiskelijan koulutyötä koskeva ko-

Lukion vuosi on jaettu jaksoihin. Jaksojärjestelmässä

oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

konaissuunnitelma, jonka opiskelija laatii syksyllä kouluun

lukuvuosi jaetaan viiteen jaksoon. Jokaisella jaksolla on oma

tultuaan. Opiskelusuunnitelmaa tarkennetaan opintojen

lukujärjestys ja yleensä yhtä kurssia opiskellaan keskitetysti

kuluessa. Opiskelusuunnitelma käsittää kaikki pakolliset

yhden jakson ajan jolloin yhtä oppiainetta on noin 3 oppitun-

Lukion tavoite

kurssit ja vähintään kymmenen syventävää kurssia, yh-

tia viikossa. Kurssi voidaan hajauttaa myös useammalle jak-

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden

teensä vähintään 75 kurssia (ammattilukiossa 48 kurssia).

solle. Kurssimuotoisessa jaksojärjestelmässä opiskellaan 4

kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Toisessa oppilaitoksessa suoritettuja kursseja voidaan

-7 oppiainetta kerrallaan ja tästä johtuen opiskelijan työmäärä

ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa jatko-opintojen,

hyväksyä kokonaiskurssimäärään.

voi vaihdella jaksoittain huomattavasti.

Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä

Ohjaus ja opintojen ohjaus

Kurssi

elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä

Lukio-opiskelijalla on oikeus ja mahdollisuus saada opiske-

Lukion oppiaineet on jaettu kursseihin. Kurssin kesto on noin

aikana. (Lukiolaki 629/98 2§)

luihinsa ohjausta oppimisen tueksi. Ohjauksesta vastaavat

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

rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri ainekohtai-

pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Suoritetun

set opettajat. Ohjauksen tarkoitus on auttaa opiskelijaa

kurssin jälkeen annetaan kurssiarvosana.

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

Luokaton lukio

suunnittelemaan oma opintosuunnitelma sopimaan hänen

Lukiot toimivat luokattomina, mikä tarkoittaa sitä, että

sen hetkisiin elämänvaiheisiin. Opinto-ohjaajat auttavat

pakolliset kurssit = kaikille yhteisten

lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Tämä tarkoittaa

opiskelijoita myös suunnittelemaan jatkokoulutustaan ja

oppiaineiden pakollisia kursseja (47 / 51)

sitä, että koulu voi tarjota erilaisia opiskelumahdollisuuksia

tulevaa uranvalintaa.

syventävät kurssit = yhteisiin opintoihin

sekä nopeasti eteneville, että sellaisille opiskelijoille, joiden

välittömästi liittyviä jatkokursseja (väh.10)

omaksumiskyky, harrastukset tai elämäntilanne vaativat hi-

soveltavat kurssit = eheyttäviä kursseja,

taampaa etenemistä. Lukio-opiskelijalta odotetaan pitkäjän-

Perusryhmä

teistä ja suunnitelmallista työntekoa. Lukio antaa opiskelijalle

Opiskelija kuuluu aina tiettyyn perusryhmään, jota ohjaa ryh-

mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä valintoja, mutta opiskelijalla

mänohjaaja. Opiskelu tapahtuu kuitenkin oppiaineryhmissä, jot-

on myös vastuu opiskelun etenemisestä. Lukiossa korostuu

ka eivät aina ole samat kuin perusryhmät. Oppiaineryhmiin voi

Kurssitarjotin

itsenäinen opiskelu. Lukioiden painotukset ja erityispiirteet

kuulua opintojen eri vaiheessa opiskelijoita eri vuosikursseilta.

Kaikki lukuvuoden aikana koulussa opetettavat kurssit näkyvät kurs-

kuvataan toisaalla tässä oppaassa lukioiden omilla sivuilla.

jotka vaihtelevat sisällöltään lukioittain

sitarjottimesta. Opiskelija valitsee siitä ne kurssit, jotka hän aikoo
kyseisen lukuvuoden aikana suorittaa. Jokainen suunnittelee kurssitarjottimesta myös oman työjärjestyksensä kuhunkin jaksoon.

7

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Tukiopetus

kursseja voi suorittaa osallistumatta tuntiopetukseen

Tukiopetus auttaa opiskelijaa tilapäisissä opiskeluvaikeuk-

eli itsenäisesti. Itsenäinen työskentely sisältää yleensä

sissa. Tukiopetusta on mahdollista saada lukio- ja kurs-

erilaisia välitehtäviä ja päättökokeen. Itsenäinen opiskelu

sikohtaisesti.

voi olla ratkaisu esim. silloin, kun opiskelija haluaa suorittaa
kaksi kurssia, jotka opetetaan samanaikaisesti. Itsenäisen
opiskelun säännöt ovat koulukohtaisia.

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

Koeviikko

jen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien

Kurssien kokeet keskitetään perinteisesti jaksojen loppuun.

perusteella, kuntakohtaiset tai koulukohtaiset kurssit voivat

Koeviikkojen aikana noudatetaan tavallisesta poikkeavaa

nostaa oppimäärän päättöarvosanaa.

työjärjestystä.

Jaksoarviointi

Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttä-

Jaksoarviointiin merkitään käydyt kurssit, arvosanat ja

västi suorittanut vähintään 75 lukiokurssia. Lukion päättö-

poissaolot. Arviointi annetaan jokaisen jakson jälkeen.

todistukseen ei lasketa keskiarvoa. Ammattilukiossa lukion

Jaksoarvioinnissa jokainen kurssi arvioidaan omana koko-

päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on Rovaniemen

naisuutenaan, muista saman aineen kursseista riippumatta.

aikuislukion opetussuunnitelman mukainen oppimäärä

Arvioinnin tavoitteena on antaa opiskelijalle palautetta hänen

(vähintään 48 kurssia).

edistymisestään ja oppimistuloksistaan sekä kannustaa
ja ohjata häntä opintojensa suorittamisessa. Kurssien
arvostelu perustuu kurssin sisältämiin mahdollisiin kirjallisiin
ja suullisiin kokeisiin, kurssin aikana suoritettuihin tehtäviin ja harjoituksiin sekä opiskelijan omaan aktiivisuuteen.
Tarkat kurssikohtaiset arvosteluperusteet esitellään yleensä
kurssien alussa. Arvosanat merkitään kouluarvosanoilla 4-10.
Hyväksytty kurssi edellyttää vähintään arvosanaa 5.
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Päättötodistus

YLIOPPILASTUTKINTO
Ylioppilastutkintoasetuksen mukaan ylioppilaskirjoituk-

pilastutkintolautakunta määrää vuosittain perusmaksun ja

set järjestetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin

koekohtaisten maksujen suuruuden. Lisätietoja:

samanaikaisesti koko maassa.

www.ylioppilastutkinto.fi.

Ylioppilastutkinnon kokeet

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Ylioppilastutkintoon sisältyy neljä pakollista koetta,

Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa

joista kaikille pakollinen koe on

tai hajauttaa sen enintään kolmeen perättäiseen tutkin-

1. Äidinkielen koe

toon. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kirjoittamista
ei aloita liian aikaisin. Tutkintoon osallistuminen edellyttää,

Seuraavista neljästä kokeesta opiskelija valitsee

että opiskelija on opiskellut vähintään kyseisen aineen

itselleen kolme muuta pakollista koetta.

pakolliset kurssit.

2. Toisen kotimaisen kielen koe
3. Vieraan kielen koe
4. Matematiikan koe
5. Reaaliaineen koe
Opiskelija voi pakollisten kokeiden lisäksi osallistua
yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä
järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset
kokeet. Opiskelija saa valita, kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa hänen
on suoritettava vaativampi koe.
Koetehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien
kurssien oppimäärien mukaisesti. Kokeet tarkastaa ja
arvostelee alustavasti lukion asianomaisen aineen opettaja.
Ylioppilastutkintolautakunta suorittaa lopullisen arvostelun,
jonka mukaan arvosanat määräytyvät.
Yo-tutkintoon kuuluvat kokeet ovat maksullisia. Yliop-
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OPINTOKUSTANNUKSET JA ASUMINEN
Opintokustannukset
Lukiossa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian.
Lukion oppikirjat ja muut opiskeluvälineet on hankittava ja kustannettava itse. 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 tai www.oph.fi/koulutusoppaat.

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 haetaan samanaikaisesti muiden yhteisvalinnassa
olevien oppilaitosten kanssa. Yhteisvalinnan hakuaika
on 27.2.–16.3.2012. Yhteishaku suoritetaan sähköisesti
Internetin välityksellä. Haku tapahtuu omassa yläasteen
koulussa opinto-ohjaajien avustamana.

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun

Opiskelijavalinta

oppimäärä. Erikoislukioiden oppilasvalinnassa otetaan päät-

Opiskelijat otetaan lukioihin kesäkuussa. Opiskelijat sijoitetaan

tötodistuksen arvosanojen lisäksi huomioon pääsykoepis-

hänen ensimmäiselle sijalle asettamaansa oppilaitokseen. Mikäli

teet ja lisänäytöt. Lyseonpuiston lukion IB-linjalle ja kuvatai-

lukioon hakijoita on enemmän kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja

delinjalle sekä Ounasvaaran urheilulukioon hakeutumisesta

tai opiskelijan keskiarvo ei riitä pääsyyn ensisijalle asetettuun

löytyy tarkemmat ohjeet ko. lukioiden omilta sivuilta.

lukioon, otetaan huomioon seuraavalle sijalle asetettu hakutoive.

Jos lukioon hakeneita on enemmän kuin täytettäviä

Yhteisvalinnassa on aina syytä merkitä useampia kuin

oppilaspaikkoja, otetaan opiskelijat peruskoulun päättöto-

yksi hakutoive. Rovaniemellä opiskelijavalinnoista päättävät

distuksen lukuaineiden keskiarvon mukaan. Lukuaineisiin

lukioiden rehtorit yhteisvalintalistojen mukaisesti.

lasketaan äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli,
vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia ja
yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja

Sijoituspäätöksen julkistaminen

maantieto.

Opiskelupaikan saaneiden nimet julkaistaan aikaisintaan

Ammattilukioon valittavien opiskelijoiden peruskoulu-

14.6.2012. Kaikkien opiskelupaikan saaneiden nimet julkais-

numeroita painotetaan ammatillisen tutkinnon hakuperus-

taan lukioiden ilmoitustauluilla tai ulko-ovissa. Yhteishaun

teiden mukaisesti.

tuloksesta ilmoitetaan hakijoille myös kirjeitse.
Opiskelupaikan saaneille koulut toimittavat kirjeit-

Lukio-opas ja valintakortti

se toimintaohjeet.

Lukio-opas ja valintakortti löytyvät osoitteesta:
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Koulutus_

Opiskelija, joka ei ole saanut opiskelupaikkaa

ja_opiskelu/Lukio-opetus/Opiskelu_lukiossa.iw3

Mahdollisesti vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja voi hakea

Valintakortti on toimitettava ensimmäiseen lukiovalinta-

täydennyshaun aikana 6.7.-13.7.2012. Avoimet opiskelupaikat

kouluun.

on nähtävissä ja haettavissa internetissä www.haenyt.fi.
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lukion tuntijako

Oppiaine tai aineryhmä

Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakolliset kurssit

Syventävinä opintoina
tarjottavien kurssien
vähimmäismäärä

6

3-

- perusopetuksen vuosiluokilta 1–6 alkava (A-kieli)

6

2-

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

5

2-

- muut kielet

-

16-

- lyhyt oppimäärä

6

2-

- pitkä oppimäärä

10

3-

Biologia

2

3-

Maantiede

2

2-

Fysiikka

1

7-

Kemia

1

4-

Uskonto tai elämänkatsomustieto

3

2-

Filosofia

1

3-

Psykologia

1

4-

Historia

4

2-

Yhteiskuntaoppi

2

2-

Liikunta

2

3-

Musiikki

1-2 *)

3-

Kuvataide

1-2 *)

3-

Terveystieto

1

2-

Oppilaanohjaus

1

1-

Kielet

Matematiikka

Ympäristö- ja luonnontieteet

Taito- ja taideaineet

Pakolliset kurssit
Syventävät kurssit (vähintään)

47- 51
10

Soveltavat kurssit
Kursseja yhteensä vähintään
*) yhteensä vähintään 3 kurssia
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Opiskelijan valinnan mukaan 75

Valtakunnallinen lukion tuntijako on jokaisen lukion tuntijaon perustana. Lisäksi jokainen koulu tarjoaa koulukohtaisia
syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa.

Ammattilukion tuntijako
Ammattilukion kurssit ovat Rovaniemen aikuislukion
opetussuunnitelman mukaisia. Minimi kurssimäärä on 48
kurssia lukion päättötodistuksen saamiseksi.

Oppiaine tai aineryhmä
Äidinkieli

Pakolliset kurssit

Valinnaisina opintoina
tarjottavat kurssit

5

2-

Kielet

Ammattilukio 4-vuotinen

- peruskoulun ala-asteelta alkava (A-kieli) Englanti

6

3-

Ammatillinen perustutkinto + lukion päättötodistus + yo-

- peruskoulun yläasteelta alkava (B-kieli) Ruotsi

5

3-

todistus

- muut kielet

-

8-

- lyhyt oppimäärä

6

2-

- pitkä oppimäärä

10

2-

Biologia

2

3-

Kolmoistutkinnon opiskelija opiskelee jaksoittain
joko ammatillisella puolella tai lukiossa seuraavan kaavion
mukaisesti:

Matematiikka

Ympäristö- ja luonnontieteet

Ammatillisia
jaksoja

Lukion
jaksoja

Maantiede

1

2-

1. vuosi

3

2

Fysiikka

1

8-

2. vuosi

3

2

Kemia

1

3-

3. vuosi

3

2

Katsomusaineet

4. vuosi

1

4

Uskonto/elämänkatsomustieto

1

Filosofia

1

Psykologia

-

6-

Historia

3

2-

Yhteiskuntaoppi

1

3-

Taito ja taideaineet

4

Oppilaanohjaus

1

Pakolliset kurssit

38 - 42

Valinnaiset kurssit vähintään

6-10

Kursseja yhteensä vähintään
Opiskelijan valinnan mukaan 48
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Usein kysyttyä ja Lukiolaisen huoneentaulu
PÄRJÄÄNKÖ LUKIOSSA? KUINKA PALJON
VAIKEAMPAA LUKIO ON KUIN YLÄ-ASTE?
Lukio tuntui aluksi vaikeammalta ja täytyyhän siihen enemmän panostaa, mutta loppujen lopuksi se on aika rentoa. Lukujärjestyksen ja aineet
saa itse valita, joten lukiossa kasvaa myös henkisesti.
Asiat eivät sinänsä ole vaikeutuneet, ne vain käsitellään paljon nopeammassa tahdissa kuin yläasteella. Lukiossa opiskelu on selkeämpää kuin
yläasteella (jaksojärjestelmä) ja aiheet on selkeämmin jäsenneltyjä
(kurssiopiskelu). Ahkeruus on tärkeämpää kuin lahjakkuus!
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.
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kannalta, avaa enemmän ovia. Jos ei osaa, niin lyhyeen vaihtaminen
onnistuu todella helposti.

Lukiolaisen huoneentaulu

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.

paljon, samoin kokeisiin luettavaa. Itsenäisen työn ja oman

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.
MISTÄ LUKIOKIRJAT HANKITAAN JA
MITÄ NE SUURINPIIRTEIN MAKSAVAT?
Lukiokirjoja saa uutena esim. marketeista, nettikaupoista ja kirjakaupoista, mistä saa myös käytettyjä. Olen saanut monet kirjat kavereilta
joko ostamalla tai lainaan. Minulla menee suurin piirtein 50-100e per
jakso. Uudet kirjat 20-30e, mutta käytettyjä kirjoja kannattaa kysellä
kavereilta ja lukion ilmoitustauluja kannattaa lueskella; sinä saat
halvemman kirjan ja toinen saa hieman taskurahaa.

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...).

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.

VALITSENKO PITKÄN VAI LYHYEN MATEMATIIKAN?
JA 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

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

MIHIN JATKO-OPINTOIHIN LUKIO VALMISTAA?
Melkein mihin vain, kouluun, yliopistoon ja ammattikorkeakouluihin.
Lukio ei tuo ammattia, mutta oppisopimukselle voi päästä työskentelemään lukion käyneenäkin.

Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä on
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.

Lyseonpuiston lukio
Lyseonpuiston lukio 2155

Kansainvälisyyskasvatus

Lyseonpuiston lukio

Lyseonpuiston lukio on Rovaniemen ja pohjoisimman

Koska Lyseonpuiston lukio kuuluu Unesco-koulujen verk-

Ruokasenkatu 18

Lapin vanhin oppikoulu, joka on perustettu vuonna 1908.

koon, koulu toimii UNESCO:n perussäännön suosituksissa

96200 ROVANIEMI

Monipuolisena ja opiskelijahuoltoon panostavana kouluna

kansainvälisyyskasvatuksesta esitettyjen tavoitteiden

voimme tarjota hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja elämään

ja periaatteiden toteuttamiseksi. Opiskelija osallistuu

Rehtori Jorma Hämäläinen		

0400 685 667

yleensä. Lukion laaja kurssitarjonta mahdollistaa joustavan

kansainvälisyyskasvatukseen, joka toteutuu läpäisyperiaat-

Apulaisrehtori Kaisa Liljeberg-Thronicke

0400 894 316

ja yksilöllisen opiskelusuunnitelman tekemisen. Lisäksi

teella eri oppiaineissa. Kansainvälisyyskasvatus perustuu

Koulusihteeri Pirkko Piittisjärvi 		

040 831 5279

Lyseonpuiston lukion lukuisat koulukohtaiset syventävät ja

laajaan kieli- ja kulttuurituntemukseen. Opiskelijavaihtoa

IB-koordinaattori Arja-Liisa Kahelin		

040 738 1837

soveltavat kurssit antavat mahdollisuuden opiskella monia

(1-2 viikkoa) on perinteisesti Kasselin Goethegymnasiumin

Opinto-ohjaaja Paula Huhtaniemi		

0400 957 551

kursseja, joita muissa lukioissa ei ole saatavilla.

ja Pohjanmaalla sijaitsevan Kronoby gymnasiumin kanssa.

Opinto-ohjaaja Tuija Ilmivalta		

040 577 48 85

Opinto-ohjaaja Anna-Maija Ala-Jääskö

040 73 80 599

nuksessa Ruokasenkatu 18:ssa. Yhteensä Lyseonpuiston

kin alueen koulujen kanssa. Koulussamme opiskelee eri

1.1.2012 lähtien Anu Turunen		

040 73 80 599

lukiossa opiskelee noin 700 nuorta.

kulttuuritaustaisia opiskelijoita ja joka vuosi myös vaihto-

Lyseonpuiston lukio toimii peruskorjatussa raken-

Unesco-kouluna toiminta-ajatuksemme tähtää kansähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Vihreä lippu – hankkeessa tehdään yhteistyötä Murmans-

oppilaita eri puolilta maailmaa.

sainvälisen ymmärtämisen ja osaamisen lisäämiseen sekä
korostaa kansainvälistä vuorovaikutusta. Arvoperustamme

www.rovaniemi.fi/koulut/lukiot/lyseonpuiston lukio/

on oma kulttuurimme – lappilaisuus ja suomalaisuus. Kou-

Vihreä lippu

www.lyska.net

lussamme arvostetaan työntekoa ja hyviä tapoja.

Vihreä lippu – toiminnan tarkoituksena on mm. lisätä tietoa
ympäristöasioista, kehittää yhteisöllisyyden ja yhteisen
vastuun tunnetta sekä saada koulun väki muuttamaan

Painotukset ja omaleimaisuus
Lyseonpuiston lukion varsinaisia painopistealueita ovat kan-

tapojaan ympäristöystävällisempään suuntaan.
Toiminnan sydän on opiskelijat, jotka muodostavat ns.

sainvälisyyskasvatus ja kuvataide. Taidekasvatus toteutuu

Vihreä lippu -raadin. Tähän raatiin voivat kuulua kaikki kou-

myös useilla muilla taidekursseilla. Esimerkiksi musiikki

lumme opiskelijat. Jokainen Lyseonpuiston lukion opiskelija

kuuluu olennaisesti Lyseonpuiston tarjontaan. Kouluvuoden

voi osallistua kokouksiin ja toiminnan järjestelyihin oman

aikana opiskelijat valmistavat esityksiä kouluvuoden juhliin

aikansa puitteissa joka kerta tai silloin tällöin. Toiminta on

ja tapahtumiin sekä kevätkonserttiin.

hauskaa yhdessä tekemistä ilman pakkoa. Raati kokoontuu

Lyseonpuiston lukiossa voi myös suorittaa kuvataiteen,
median, kirjallisuuden, liikunnan ja musiikin lukiodiplomin.

vähintään kerran kuussa ja suunnittelee sekä toteuttaa
mm. ympäristöaiheisia VL – tunteja. Raadin ideoimana
saamme nauttia myös muista tapahtumista ja vierailuista
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ympäri vuoden. Aktiiviset vihreälippulaiset saavat osallistu-

lukujärjestysten tekemisen joustavasti. Lisäksi koulumme

lukion koodilla 2155 ja kuvataidelinjan koodilla 801.

misestaan kurssimerkinnän todistukseensa.

tarjoaa eri aineissa paljon syventäviä ja soveltavia kursseja,

Kuvataidelinjalle hakevan on osallistuttava ilman erillistä

joiden avulla voi opiskella laajemmin omia kiinnostuksen

kutsua valintakokeeseen, joka pidetään tiistaina 17.4.2012

kohteitaan. Lukiolainen saa valita kursseja myös kaupungin

klo 10 - 14. Valintakoe käsittää kaksi eri tehtävää, lyijykynä-

Kieliohjelma

muista lukioista, jos niiden ryhmissä on tilaa. Myös aikuis-

ja vesivärityön. Hakijoilla on oltava mukanaan lyijykyniä (ko-

Koulussamme on runsas kielitarjonta. Englanti, ruotsi, sak-

lukion kursseja voidaan sisällyttää opintoihin. Lukuvuosit-

vuus 2B-3B), kumi, vesi- tai peitevärit, siveltimiä, vesikuppi

sa ja ranska ovat ala-asteelta alkaneita pitkiä kieliä (A-kieliä).

tain tarjotaaan muiden oppilaitosten kanssa yhteistyössä

ja vesivärilehtiö A3-kokoa.

Yläasteelta alkanut B1-kieli on ruotsi. Lukiossa jatkuvina

järjestettäviä kursseja.

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

B2-kielenä voi olla saksa, ranska ja venäjä. Lukiossa voi

päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta saa 7,5–10

aloittaa B3-kielenä saksan, ranskan, venäjän ja italian.
Lisäksi tarjoamme suomea toisena kielenä opiskelijoille, joi-

Koulukohtaisia kursseja

pistettä yhden kymmenyksen tarkkuudella. Alle 7,5 kes-

den äidinkieli on muu kuin suomi. Lyseonpuiston lukiossa

Valtakunnallisten kurssien lisäksi koulumme tarjoaa jatko-

kiarvosta ei anneta pisteitä. Pisteitä voi saada yhteensä

tarjotaan A-kielinä ruotsia, ranskaa ja saksaa.

opintoja tukevia kuntakohtaisia syventäviä ja soveltavia

enintään 20.

kursseja yhteisesti muiden lukioiden kanssa. Koulukohtai-

Kuvataidelinjalle otetaan paremmuusjärjestyksessä

sia kursseja toteutetaan opiskelijoiden valintojen ja talou-

enintään 30 opiskelijaa. Lukuvuoden aikana on mahdol-

Opintojen ohjaus

dellisten resurssien mukaan. Koulukohtaisia kursseja ovat

lisuus erillisnäytöllä ottaa normaalilinjalta opiskelijoita

Opintojen ohjausta antavat kolme opinto-ohjaajaa yh-

mm. seuraavat kurssit: Luova kirjoittaminen, Kansainväli-

kuvataidelinjalle.

teistyössä ryhmänohjaajien ja aineenopettajien kanssa.

syyskurssi, Lajit läheiseksi (biologia), Elämänkatsomustie-

Koulussa toimii moniammatillinen opiskelijahuoltotyöryh-

to, Sosiaalipsykologia ja Vapaaehtoistyön kurssi yhteistyös-

mä. Opiskelijaa auttavat myös vertaistutorit (vanhemmat

sä Neuvokkaan kanssa.

opiskelijat).
Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelijat pereh-

IB lukio 2155 - 809
Lyseonpuiston IB-linjalla suoritetaan kansainvälinen
ylioppilastutkinto, IB-diplomi. Tutkinto on sama kaikissa

dytetään lukio-opintoihin, oman opiskelu-suunnitelman

Kuvataidelinja 2155 - 801

tekemiseen sekä opiskelutaitojen kehittämiseen. Opiskelu

Kuvataidelinja antaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet

ensimmäinen vuosikurssi noudattaa kansallisen lukion ope-

tapahtuu samassa perusryhmässä koko ensimmäisen

taiteen jatko-opintoihin sekä kasvattaa taiteita harrastavia

tussuunnitelmaa ja toinen ja kolmas vuosikurssi kansain-

jakson ajan. Näin opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja oppivat

ja arvostavia nuoria. Linjan ohjelmaan kuuluu 14 pakol-

välistä International Baccalaureate –järjestön vahvistamaa

toimimaan luokattomassa lukiossa.

lista kurssia perinteisestä vesivärimaalauksesta video- ja

kaksivuotista opetussuunnitelmaa. IB-lukion opetuskielenä

animaatiofilmien tekoon sekä kaksi taidehistorian kurssia.

on englanti, ja opetus järjestetään osittain yhteistyössä

Opiskelija suorittaa myös kuvataiteen lukiodiplomin. Muut

Oulun Lyseon lukion kanssa.

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

Muu valinnaisuus

aineensa opiskelija valitsee koulun normaalista opetus-

Isona kouluna tarjoamme monipuolisen ja laajan kurssitar-

suunnitelmasta. Välineet ja materiaali hankitaan edullisina

laisen lukion ensimmäisen vuoden kursseja noin 30. Varsi-

jonnan. Samoja kursseja on valittavissa useina eri aikoina

yhteisostoina.

naisina IB-vuosina keskitytään opiskelemaan kuutta ainetta:

ja valinnanvaraa on paljon, mikä takaa oman yksilöllisen
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Pääsykokeen molemmat työt arvostellaan asteikolla

Kuvataidelinjalle haetaan yhteishaussa Lyseonpuiston

IB-ohjelman valmentavana vuonna opiskellaan suoma-

äidinkieltä, englantia, matematiikkaa, yhtä tiedeainetta: bio-

logiaa, fysiikkaa tai kemiaa ja yhtä yhteiskunnallista ainetta:
historiaa, psykologiaa tai taloustiedettä. 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 opiskelijan opiskelemasta aineesta.
IB- diplomiopintoja suorittavat ahkerat, tunnolliset, motivoituneet ja myönteisesti opintoihinsa asennoituvat nuoret.
Keväällä 2012 IB-linjalle otetaan enintään 25 opiskelijaa. IB-linjalle pyritään yhteishaun kautta kuten muihinkin
lukio-opintoihin. Hakukoodi on Lyseonpuiston lukion
koodi 2155 sekä IB-linjan koodi 809. Lukion ainevalintakortti toimitetaan Lyseonpuiston lukioon.
Jokainen IB-linjalle pyrkivä osallistuu valintakoetilaisuuteen, joka pidetään Lyseonpuiston lukiossa pe 20.4.2012.
Valintakokeeseen tuleville lähetetään kutsukirje, jossa
kerrotaan lisätietoja valintakokeesta.
Hakijan valintapistemäärä (enintään 20) koostuu valintakokeen pistemäärästä (enintään 10) sekä peruskoulun
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta (enintään 10).
Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon
tulee olla vähintään 7,5.
Niille hakijoille, jotka opiskelevat ulkomailla ja tulevat
Suomeen vasta valintakokeen jälkeen, järjestetään tarvittaessa erillinen valintakoetilaisuus elokuussa. On suositeltavaa, että peruskoulun jälkeen vaihto-oppilaaksi aikova
osallistuu valintakokeeseen ennen vaihto-oppilasvuotta,
peruskoulun 9. luokan keväällä.
Lisätietoja diplomiopinnoista löydät IB-järjestön kotisivuilta www.ibo.org sekä koulumme kotisivuilta www.lyska.net
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MUUROLAN LUKIO
Muurolan lukiossa sinut huomataan!

opintojaan aloittava opiskelija perehdytetään hyvin luokatto-

Muurolan lukio 		

Lukiomme on noin 100 lukiolaisen oppilaitos. Oppilaitok-

massa lukiossa opiskeluun.

Koulukaari 12			

semme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksienpäässä Rovanie-

97140 MUUROLA

men kaupungin keskustasta. Meillä voit saavuttaa mahdollisimman hyvin kykyjäsi vastaavat oppimistulokset.
Pienen lukion etuna on se, että oppilaat ja opettajat

Matematiikka
Pitkässä matematiikassa tarjoamme sinulle ns. nollakurs-

Rehtori Salomo Juupaluoma

016-3380 201 / 040-521 4298

Koulusihteeri Teija Määttä

016-3380 200

tuntevat toisensa. Tutuilta opettajilta sinun on helppo pyy-

sin, jonka avulla voit parantaa edellytyksiäsi menestyä

Opinto-ohjaaja Anu Vuolli

016-3380 204 / 050-525 0095

tää apua ja tarvittaessa tukiopetusta. Lukiomme mottona

pitkän matematiikan opinnoissa. Koulumme matematiikan

on, että opiskelijaa ei jätetä yksin, vaan häntä ohjataan ja

kerhoon ovat tervetulleita kaikki matematiikasta kiinnostu-

kannustetaan hänen opinnoissaan etenemisessä.

neet oppilaat. Siellä tehdään matematiikan lisäharjoituksia

Telefax			016-3380 250
sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
www.muurolanlukio.com

Lukion tilat ovat hyväkuntoiset ja toimivat, opetusväli-

ja opettaja on paikalla neuvomassa ongelmatilanteissa.

neet ja -laitteet ovat hyvät. Koulukeskuksen läheisyydessä
on liikuntahalli (Tottohalli), jonka yhteydessä on kuntosali.

Yhdessä toimien

Ruotsin ja englannin
kielen kertaavat kurssit
Lukio-opintojen alussa voi kerrata peruskoulun ruotsin ja

Muurolan lukiossa kannustamme sinua ja muita oppilaita

englannin kielen taitoja ennen pakollisten kielten kurssien

yhteisiin toimintoihin, oppilaskuntatyöhön ja tilaisuuksien

alkua. Kurssilla käydään läpi peruskoulun keskeiset kieliop-

järjestämiseen. Abiturienttien perinteinen opintomatka Hel-

piasiat ja valmentaudutaan lukion kielen opintoihin.

sinkiin on yhteishenkeä ja aktiivisuutta kehittävä projekti.

Opintojen ohjaus

Meillä voit jatkaa ranskan ja saksan opintoja tai aloittaa

Opintojen ohjausta antaa opinto-ohjaaja yhdessä ryh-

kielten opiskelun alusta ja valmistautua opiskeluissasi yliop-

mänohjaajien ja aineenopettajien kanssa. Kerran viikossa

pilaskirjoituksiin. Lukiossamme opiskellaan myös espanjan

olevalla ryhmänohjaajan tunnilla käsitellään opiskeluun

kielen alkeita.

liittyviä ajankohtaisia asioita. Tunneilla käy myös erilaisia
vierailijoita.
Oppilaitoksessamme toimivat tutorit, joiden tehtävänä
on auttaa opiskelijoita opiskeluun liittyvissä asioissa. Lukio-
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Espanjaa, ranskaa ja saksaa

Ilmaisutaito
Kurssilla koet esiintymisen iloa ja voit löytää oman luovuutesi turvallisessa ympäristössä!
Kurssien tavoitteena on kehittää oppilasta mielikuvituksellisen ja taiteellisenkin kokonaisilmaisun käyttöön ja
tehdä hänestä luova, kriittinen ryhmän jäsen, jonka asennoituminen sosiaaliseen ympäristöön ja taiteisiin on avointa
ja vapautunutta. Perusharjoituksissa ovat aihepiireinä tutustuminen, eri aistit, rentoutuminen, liike ja improvisaatio.

Musiikki
Musiikin opiskelu on koulussamme suosittua ja kurssejakin on tarjolla peräti kuusi. Kursseilla kehität musiikillista
ilmaisua niin yksilötasolla kuin bändissäkin. Lukiolaisena
pääset esiintymään eri tilaisuuksiin. Meillä koet myönteisiä elämyksiä musiikin tuottamisen parissa sekä innostut
harrastamaan lisää musiikkia vapaa-ajallasikin.

Kuvataide
Kuvataiteen kursseilla keskityt kehittämään omia taiteellisia
ilmaisukeinojasi. Koulullamme on suuri kuvataideluokka ja
monipuoliset materiaalit eri tekniikoiden kokeilua varten.
Keramiikka ja posliinimaalauskurssi ovat lukiomme erikoisuus. Keramiikkauuni on riittävän tehokas myös kivitavaran
valmistamiseen. Voit suorittaa myös lukiodiplomikurssin
kuvataiteessa. Muurolan kirjastossa sinulla on mahdollisuus pitää omia kuvataidenäyttelyitä.
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Ounasvaaran lukio ja urheilulukio
Ounasvaaran lukio 2161
Ounasvaaran lukio		

”Oukun henki”
Oukulla reilu peli yhdistää ystävyyden, kunnioituksen ja

Ounasvaaran urheilulukio

Toiminta-ajatus

myönteisen asenteen. Se on tapa ajatella ja toimia. Oukulla

Poropolku 7

Ounasvaaran lukio antaa mahdollisuuden suorittaa lukio-

liikunta ja terveet elämäntavat tukevat ja antavat voimaa

96400 ROVANIEMI

opinnot henkilökohtaisesti tehdyn suunnitelman mukai-

arkipäivään.

sesti. Lukion päättyessä opiskelijalla on hyvä yleissivistys

Oukkulaiset opiskelevat omien edellytystensä ja

Rehtori Tuovi Jussila		

040-571 3329

ja hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Koko työyhteisölle

toiveidensa mukaisesti ja saavat opiskeluunsa tarvitessaan

Koulusihteeri Marjo Pieskä

040-572 9439

tärkeitä asioita ovat sisäinen yrittäjyys, opiskelijakeskei-

tukea. Oukkulaisia auttavat opiskelussa kohti päämäärää

Opinto-ohjaaja Ari Sirviö		

040-189 3223

syys, lämmin ilmapiiri, työrauha ja kestävän kehityksen

oma ahkeruus, uteliaisuus ja yhdessä tekeminen.

periaatteiden toteuttaminen. Lähtökohtana on terveellinen
sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
www.rovaniemi.fi/ounasvaaranlukio

ja liikunnallinen elämäntapa.
Lukion sisäisellä yhteistyöllä pyritään takaamaan
kaikille yhteisön jäsenille mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin

Oukkulaiset välittävät toisistaan ja ovat kiinnostuneita
jokaisen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Oukkulaisille
avoin ja mutkaton vuorovaikutus ja hyvät käytöstavat ovat
tärkeitä.

toimintatapoihin. Yhteistyö on avointa ja se luo pohjan koko
toimintakulttuurille. Yhteistyötä kehitetään järjestämällä
yhteisiä tilaisuuksia sekä tehostamalla tiedon kulkua. Oppi-

Kielitarjonta

laskuntaa toimii aktiivisesti yhteistyössä koulun henkilökun-

Ounasvaaran lukiossa voi opiskella peruskoulun alaluokilla

nan kanssa.

alkaneen A-englannin ja 7. luokalla alkaneen B-ruotsin
lisäksi lyhyinä kielinä saksaa tai ranskaa sekä alaluokilla
alkanutta A-saksaa, joka järjestetään mahdollisesti yhteistyössä Lyseonpuiston lukion kanssa.
Lyhyiden kielten opinnot voi aloittaa alusta (B3) tai jatkaa ko. kielen opiskelua kolmannesta kurssista (B2) mikäli
on opiskellut ko. kieltä valinnaisena kielenä yläluokilla.
Lukujärjestysratkaisuilla opiskelijoille mahdollistetaan
pitkän ruotsin ja ranskan RUA- ja RAA- kursseille sekä lyhyen venäjän kielen opintoihin osallistuminen Lyseonpuiston
lukiossa.
Vuosittain pyritään tarjoamaan jonkin harvinaisemman
kielen kursseja, esim. italian, espanjan tai japanin kielen alkeet.
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Omaleimaisuus
Ounasvaaran lukioon hakeutuvat monet liikuntaa harrastavat nuoret. Opiskelija voikin saada kursseja oman lajinsa aktiivisesta harrastamisesta liikunnan oppimäärään ja lukion
kokonaiskurssimäärään. Lisäksi opiskelija voi suorittaa useita liikunnan valinnaisia kursseja. Liikunnassa, musiikissa ja
kuvataiteessa voi suorittaa lukiodiplomin, samoin tanssissa
yhteistyössä Lapin Balettiopiston kanssa. Lukiodiplomista
voi saada lisäpisteitä jatko-opintoihin pyrittäessä. Musiikin, kuvataiteen sekä liikunnan opiskelijoiden osaamista
tuodaan aktiivisesti esille koulun vanhempienilloissa sekä
muissa koulun tapahtumissa.
Ounasvaaran lukion luonnontieteiden kurssien tarjonta
on laaja. Valtakunnallisten kurssien lisäksi opiskelija voi
suorittaa koulukohtaisia kursseja sekä opintojen alussa että
päättövaiheessa. Opiskelijoille tarjotaan teoreettisten luonnontieteiden opintojen lisäksi ns. työkurssi sekä fysiikassa,
kemiassa että biologiassa.
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Ounasvaaran Urheilulukio 2161-800
Opetusministeriö on myöntänyt Rovaniemen kaupungille

alueelle. Keskeisin harjoittelupaikka on urheiluopiston

jälkeen Ounasvaaran urheilulukioon hakeutuvat kutsutaan

urheiluhalli.

valintatesteihin samanaikaisesti ensimmäiselle vuosikurs-

Ounasvaaran urheilulukion kärkilajit ovat alppihiihto,

sille hakevien kanssa.

urheilupainotteisen opetuksen erityisen koulutustehtävän

maastohiihto, mäkihyppy / yhdistetty sekä lentopallo.

(Dnro 170/430/2003). Tätä tehtävää hoitaa Ounasvaaran

Muita päälajeja ovat jalkapallo, jääkiekko ja yleisurheilu.

sella kirjeellä huhtikuun alkupuolella. Rehtori ja valmen-

urheilulukio, joka tarjoaa mahdollisuuden nuorille urheili-

Lisäksi uinnissa toimii oma lajivalmentaja. Urheilulukioon

nuskoordinaattori haastattelevat hakijat kevään aikana joko

joille opiskelun ja urheilun yhdistämiseen mahdollisimman

voidaan ottaa myös muiden lajien urheilijoita, joille tarjotaan

testipäivänä tai erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

hyvin. Omaan urheilulajiin panostava nuori voi suorittaa

valmennusta koordinoidusti.

Valintatesteihin 25.4.2012 kutsutaan henkilökohtai-

joustavasti yhdistäen lukio-opinnot ja kehittää itseään
omassa lajissaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.
vahvoista urheilulajeista sekä tarjoaa näissä lajeissa hyvät

Hakeutuminen urheilulukioon –
hakukoodi 2161 - 800

harrastusolosuhteet.

Hakeutuminen Ounasvaaran urheilulukioon tapahtuu

Ounasvaaran urheilulukio huolehtii Lapin perinteikkäistä ja

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

yhteishaun kautta sähköisesti. Lisäksi hakijan on lähetet-

1. Lajiliittojen pisteet

tävä Ounasvaaran urheilulukioon yhteishaun päättymiseen

2. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikun-

Urheilulukiossa opiskeleminen

mennessä lukion valintakortti, urheilijatietolomake sekä 9.

nan keskiarvosta tulevat pisteet suoraan sadasosan

Urheilulukion oppimäärä koostuu opiskelijan valitsemien lu-

luokan välitodistus. Jokainen urheilija / urheilijan huoltaja

tarkkuudella, maksimi 10,00 pistettä. Painottamatto-

kiokurssien ja urheiluvalmennuskurssien kokonaisuudesta.

hyväksyy urheilijasopimuksen opiskelujen alkaessa urhei-

man lukuaineiden keskiarvon (ilman liikuntaa) on olta-

Urheilijat, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia urheilu-

lulukiossa.

valmennusopintoja, ovat oikeutettuja vähentämään lukion

Urheilulukioon voi hakea voi myös ensimmäisen

va vähintään 7,50, jotta hyväksytään urheilulukioon.
3. Valintatestien perusteella annettavat koulun soveltu-

pakollisten kurssien määrästä enintään kahdeksan kurssia.

lukiovuoden jälkeen. Tällöin ei käytetä sähköistä hakua,

Aineista, joissa opiskelija suorittaa yo-tutkinnon kokeen,

vaan hakija lähettää Ounasvaaran urheilulukioon vapaamuo-

kursseja ei jätetä pois.

toisen hakemuksen, urheilijatietolomakkeen sekä lukion

pisteiden yhteismäärän) tulee olla vähintään 5,00

viimeisimmän jaksotodistuksen.

pistettä.

vuuspisteet
4. Urheilupisteiden (lajiliittopisteiden ja soveltuvuus-

Urheilija voi hakea vain yhteen lajiin, josta koulu pyytää

Urheilulukion valmennus
Urheilulukiolaiset kuuluvat Lapin urheiluakatemiaan ja saa-

Kaikkien lajien valintakokeet pidetään keväisin huh-

vat kaikki sen tarjoamat edut. Urheilijoiden tukipalveluihin

tikuun aikana Rovaniemellä. Vain Ounasvaaran urheilulu-

sisältyy mm. hieronta- ja fysioterapia-, kylpylä- ja lääkäri- ja

kion ensimmäiseksi hakutoiveeksi merkinneet kutsutaan

testauspalveluita sekä ravintoneuvontaa ja psyykkistä

valintatesteihin. Jos Ounasvaaran urheilulukio on toisena

valmennusta.

hakutoiveena, on hakijan itse sovittava valintatesteistä

Urheilulukion harjoittelupaikat keskittyvät pääasiassa
lukion läheisyyteen Lapin urheiluopiston ja Ounasvaaran
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liittopisteet lajiliitolta.

koulun kanssa. Testit pidetään kaikille hakijoille lajista
riippumatta. Muualla opiskellun ensimmäisen lukiovuoden

Urheilulukioon otetaan vuosittain 30 opiskelijaa kokonaispistemäärien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Vertailuun osallistuvat kaikki eri lajeihin hakeneet urheilijat.
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Rovaniemen ammattilukio
Kolme tutkintoa neljässä vuodessa!

Vaihtelevuutta valmiilla polulla

Rovaniemen ammattilukio

Rovaniemen ammattilukiossa opiskelee yli 500 opiske-

Ammattilukiossa sinulle tarjotaan ohjattu, valmis polku

Aikuislukion rehtori ja kanslia

lijaa. Meillä suoritat lukio-opintojen rinnalla ammatillisen

opiskeluillesi. Opiskelijana saat keskittyä kunkin jakson

Ruokasenkatu 18

perustutkinnon – teet siis yhdistelmäopintoja. Kouluamme

aikana vain yhteen opiskeluympäristöön - lukioon tai

96200 ROVANIEMI

kutsutaan ammattilukioksi, sillä meiltä saat yhdistelmäopin-

ammatilliseen koulutukseen. Opiskelet siis aina yhden

noilla kolme tutkintoa: ammatillisen perustutkinnon, lukion

jakson aikana joko ammatillisia opintoja tai lukio-opintoja,

Rehtori Jorma Hämäläinen 		

0400 685 667

päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon. Ammattilukiossa

aluksi kaksi lukiojaksoa lukuvuodessa. Neljäntenä vuonna

Apulaisrehtori Eija Laiho 		

020 798 1409

opiskelemalla saatkin sekä yleissivistyksen että ammattipä-

olet jo abiturientti ja keskityt pelkästään lukio-opintoihin ja

Koulusihteeri Marja Parkkila 		

050 315 1440

tevyyden. Tämä yhdistelmä antaa sinulle hyvät valmiudet

valmistaudut ylioppilaskirjoituksiin, minkä jälkeen palaat

Opinto-ohjaajat Soila Rantanen (Tarja Kupari)

020 798 4172

tulevaisuuden työmarkkinoille ja jatko-opintoihin. Meillä on

suorittamaan ammatilliset opinnot loppuun. Voit yhdistää

tarjolla peräti 20 eri ammatillista perustutkintoa yhdistelmä-

myös ammattilukion ja urheiluakatemian, jolloin sinulle

opintoina.

laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Huomioi-

sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
www.lao.fi/ammattilukio

Ammatilliset opinnot sisältävät 80 opintoviikkoa
ammatillisia aineita, joihin kuuluu mm. työssäoppimista
yhteensä noin puolen vuoden ajan. Ammattilukion lukio-

tahan, että sinulla on ammattilukiossa neljä vuotta samat
luokkakaverit.
Lukio-opetus järjestetään päivisin Lapin ammattiopis-

kurssit ovat Rovaniemen aikuislukion opetussuunnitelman

ton tiloissa Rantavitikalla osoitteessa Jokiväylä 9. Käytös-

mukaisia. Ammatilliseen perustutkintoon opiskelijalle sisäl-

sämme on mm. iso atk-luokka ja langattomat kuunteluväli-

lytetään 40 lukiokurssia. Näin ammatillisen perustutkinnon

neet, jotka auttavat kielten opiskelussa. Ammattiopintojen

kokonaislaajuus on 120 opintoviikkoa.

suorittamispaikka määräytyy valitsemasi koulutusalan
mukaisesti.

Laajat lukio-opinnot
Lukion päättötodistuksen saamiseksi tarvitset 48 kurssia,

Opiskelijavaihtoon ulkomaille

mutta melkeinpä kaikki ammattilukiolaiset valitsevat huo-

Ammatillisten opintojen aikana myös ammattilukiolai-

mattavasti enemmän kursseja. Meillä tarjotaankin runsaasti

silla on mahdollisuus suorittaa yksi työssäoppimisjakso

kursseja eri oppiaineissa – myös eri reaaliaineissa. Kirjoitet-

ulkomailla. Ammatillisten koulutuksen järjestäjä tukee

tavista aineista sinun kannattaakin valita kaikki syventävät

taloudellisesti ulkomaille lähteviä opiskelijoita. Opiskelijoita

kurssit, joiden avulla valmistaudut hyviin kirjoitustuloksiin.

on ollut mm. Australiassa, Kanadassa, Kiinassa ja lukuisissa
Euroopan maissa.
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Näin haet ammattilukioon

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Ammattilukioon haetaan yhteisvalinnassa ammatillisen

JA LUKIO, 6 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Kairatie

PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
18 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

koulutuksen vaatimusten mukaan. Hakiessasi ammatti-

kartoittaja Kartoittajana mittaat maastoa ja teet

lukiopaikkaa Rovaniemen ammattilukiosta www.haenyt.

karttoja sekä maastomalleja erilaisiin tarkoituksiin. Työsken-

fi- sivuston kautta, löydät ammattilukiovaihtoehdot Lapin

telet ulkona kentällä ja toimistossa. Käytät apunasi elektro-

köasennustöistä sekä alan huolto- ja korjaustöistä. Voit

ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston toimipisteiden

optista mittauskalustoa, kuten takymetria- ja GPS-laitteita.

tehdä rakennuskohteiden sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien

koulutustarjonnasta. Toivottavasti löydät sopivan ammatilli-

Valmistat karttoja tai kolmiulotteisen malleja tietokoneoh-

sähköasennustöitä, asentaa ja korjata sähkölaitteita tai

sen vaihtoehdon runsaasta koulutustarjonnastamme!

jelmien avulla.

toimia sähkön tuotanto- ja jakelutehtävissä sekä myynti- ja

sähköasentaja Sähköasentajana huolehdit säh-

neuvontatehtävissä.

Syksyllä 2012 alkava koulutus

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
8 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Kairatie
talonrakentaja Rakennusalan ammattilaisena

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
4 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Jänkätie

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

osallistut rakennusten korjaukseen ja uudisrakentamiseen.

18 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Kairatie

Työssäsi voit erikoistua muun muassa kirvesmieheksi,

ruoka- ja kahvileipiä, kakkuja, leivoksia sekä muita asiakkai-

merkonomi Merkonomina voit toimia myyjänä, myyn-

muurariksi, raudoittajaksi, laatoittajaksi, betonilattiatyönte-

den toivomusten mukaisia tuotteita. Työympäristöt voivat

tineuvottelijana, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojana,

kijäksi, elementtiasentajaksi, korjaus- tai teräsrakentajaksi.

vaihdella käsityövaltaisesta automatisoituun tuotantolaitok-

osastovastaavana, tuote-edustajana, markkinointiassistent-

seen.

tina tai myyntisihteerinä. Voit työskennellä myös esimer-

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

kiksi kirjanpitäjänä, reskontranhoitajana, palkanlaskijana,

2 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

toimistosihteerinä, käyttäjätukihenkilönä tai toimihenkilönä

leipuri-kondiittori Leipuri-kondiittorina valmistat

putkiasentaja Putkiasentajana työskentelet raken-

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
4 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

nusten lämmityksen, vesihuollon ja ilmanvaihdon parissa

maalari Rakennusmaalarina työskentelet joko kor-

asentaen ja huoltaen niihin liittyviä laitteita. Voit työsken-

jaus- tai uudisrakennustyömaalla tehden sisä- ja ulkomaa-

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO JA

nellä myös ilmastointiasentajana tai kiinteistönhoitajana.

laustöitä. Myös tapetointi, laatoitus ja mattotyöt sisältyvät

LUKIO, 6 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Kairatie

Tarvitset työssäsi myös rakennusautomaation sekä sähkö-

työtehtäviisi. Voit tehdä erikoismaalaustöitä, kuten huone-

ja atk-alan osaamista.

kalujen entisöintiä, tai erikoistua tuotemaalaukseen.

da alan tuotteita, laatia www-sivuja, ohjelmoida, tehdä

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

PUUALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

sähköisiä julkaisuja ja multimediatuotteita. Toimit mikro- ja

4 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

4 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

rahoitus- ja vakuutusalalla.

datanomi Datanomina voit kehittää ja pitää kunnossa
tietojärjestelmiä, kouluttaa käyttäjiä, myydä ja markkinoi-

lähiverkkotuen tehtävissä, atk-tukihenkilönä tai -suunnittelijana.

koneistaja Koneistajana työhösi kuuluu metallisten

puuseppä Puuseppänä valmistat sahatavarasta ja puu-

kappaleiden ja koneen osien valmistusta. Työmenetelmiä-

levyistä monenlaisia tuotteita, kuten kaapistoja, huonekaluja,

si ovat pääasiassa sorvaus, jyrsintä ja muut niin sanotut

rakennusten ovia ja ikkunoita sekä puisia käsityöesineitä.

lastuavat työmenetelmät. Tunnet erilaiset työstötekniikat ja

Teet ehkä korjaus- ja asennustöitä. Tuotesuunnittelu ja konei-

työkoneet sekä käytettävät materiaalit.

den ohjelmointi tehdään usein tietokoneen avustuksella.
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TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO JA

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO JA

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

LUKIO, 4 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Rantavitikka

LUKIO, 4 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Metsäruusu

JA LUKIO, 3 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Porokatu

vaatetusompelija Olet ammattilainen, joka osaa

luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja,
poronhoitaja tai ympäristönhoitaja

sä kontaktissa asiakkaiden kanssa ja edistät ihon ja kehon

ateljeetyyppisesti. Ammattitaitoosi kuuluvat asiakaspalve-

Suuntautumisvaihtoehto valitaan opintojen edetessä.

kauneutta ja terveyttä. Teet perushoitoja kuten ihonpuh-

lu, mallien suunnittelu, kaavojen valmistus ja viimeistely.

Luonto-ohjaajana järjestät ohjelmapalveluita ja erilaisia

distusta, kasvohoitoja, käsi- ja jalkahoitoja, vartalohoitoja,

Tunnet materiaalit ja osaat valmistaa tuotteita myös muun

luonnossa toteutettavia toimintoja. Luonnonvaratuottajana

ripsien ja kulmien kestovärjäystä sekä ehostusta.

muassa nahasta ja turkiksesta.

hyödynnät paikallista luontoa keräämällä raaka-aineita tai
viljelemällä luonnonkasveja. Poronhoitajana voit toimia

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO JA

poromatkailuun suuntautuvana monialayrittäjänä. Ympä-

18 paikkaa / Lapin matkailuopisto, Toripuistikko

LUKIO, 9 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Kairatie

ristönhoitajana voit työskennellä energianeuvojana tai

lentokoneasentaja Lentokoneasentajana teet

ympäristöterveyden ja jätehuollon tehtävissä.

ilma-alusten vikakorjauksia, huoltoja, laitevaihtoja ja tarkas-

matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen tuottajana tarjoat asiakkaillesi elämyksiä tuottavia
matkailupalveluja. Osaat suunnitella, markkinoida, myydä ja

tuksia. Koulutus on sisällöltään yleiseurooppalaisten PART

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA

toteuttaa matkailun ohjelma- ja oheispalveluja sekä muita

147/66 -standardien mukaista, mikä mahdollistaa työsken-

LUKIO, 18 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Porokatu

asiakkaan hyvinvointiin liittyviä tehtäviä.

telyn tulevaisuudessa kaikissa EU-maissa.

lähihoitaja Lähihoitajana työnäsi on tukea ja ohjata
eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,

kasvua ja kehitystä, antaa hoitoa ja huolenpitoa sekä tukea

PERUSTUTKINTO JA LUKIO, 18 paikkaa /

1 paikka / Lapin ammattiopisto, Metsäruusu

heidän kuntoutumistaan. Työsi on ihmissuhdetyötä: kohtaat

Lapin matkailuopisto, Toripuistikko

maaseutuyrittäjä Maaseutuyrittäjänä työskentelet maatilalla, johon voi kuulua peltoa, karjaa ja metsää.

joka päivä lapsia, nuoria, aikuisia ja ikääntyviä, jotka tarvitsevat huolenpitoasi.

Työtehtävät määräytyvät maatilan tuotantosuunnan ja koon
mukaan.
PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
2 paikkaa / Lapin ammattiopisto Metsäruusu
puutarhuri Puutarhurina työtehtäväsi vaihtelevat
erikoistumisesi mukaan. Voit toimia viljelmänhoitajana,
kasvihuonepuutarhurina, taimistonhoitajana, kukkamyyjänä
tai puistopuutarhurina.

vastaanottovirkailija, kokki tai tarjoilija
Tutkinto valitaan ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen
jälkeen. Työskentelet hotelli- ja ravintolapalveluissa moni-

HIUSALAN PERUSTUTKINTO JA LUKIO,
3 paikkaa / Lapin ammattiopisto, Porokatu
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kosmetologi Kosmetologina työskentelet läheises-

suunnitella ja valmistaa vaatteita sekä teollisesti että

parturi-kampaaja Parturi-kampaajana ohjaat asiakastasi yksilöllisen tyylin löytämisessä ja värien käytössä.
Suunnittelet, toteutat ja markkinoit asiakkaillesi hiusten ja
parran hoitoja, leikkauksia, kampauksia ja käsittelyjä.

puolisissa työtehtävissä.

rovaniemen aikuislukio
Kenelle

Ilmoittautuminen

Rovaniemen aikuislukio

Aikuislukio on nuorten ja aikuisten koulu. Aikuislukio sopii si-

Aikuislukion lukuvuosi koostuu viidestä opiskelujaksosta.

Ruokasenkatu 18

nulle, jos haluat jatkaa kesken jääneitä peruskouluopintojasi

Opiskelun voit aloittaa minkä tahansa jakson alussa. Ilmoit-

96200 ROVANIEMI

tai haluat korottaa peruskoulun päättötodistuksesi arvosano-

tautua voit siis läpi lukuvuoden.

ja. Voit siis suorittaa meillä myös peruskoulun kursseja.
Rehtori Jorma Hämäläinen

0400 685 667

Apulaisrehtori Liisa Kaljunen

040 834 3560

Varsinaiseen lukioomme voidaan sen sijaan pääsääntöisesti ottaa vain 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on
keskikoulun tai peruskoulun päättötodistus. Aikuislukiossa

Maahanmuuttajakoulutuksen
koordinaattori Paula Sivén

040 516 5030

on mahdollista suorittaa peruskoulu, lukio ja ylioppilas-

Koulusihteeri Marja Parkkila

016 322 2857

tutkinto sekä opiskella yksittäisiä oppiaineita ja suorittaa
niiden koko oppimäärä peruskoulu- tai lukiotasolla.

sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
www.rovaniemi.fi/koulu/aikuislukio/

Miten numeroita korotetaan
Voit korottaa peruskoulun päättötodistuksen oppiaineiden
arvosanoja suorittamalla aineesta riippuen 1-3 kurssia
kyseisestä aineesta meillä. Jos olet tyytymätön esim. matematiikan numeroosi, voit yrittää korottaa sitä suorittamalla meillä kurssit m7, m8 ja m9.

Milloin ja miten opiskellaan
Kouluviikko on yleensä nelipäiväinen, maanantaista torstaihin. Oppitunnit pidetään klo 16.00-20.30. Kurssit sisältävät
28 oppituntia, jotka kestävät 40 min. Oppitunneilla ei ole
läsnäolopakkoa, joten kurssit on mahdollista suorittaa myös
tenttimällä. Tenttiminen vaatii paljon oma-aloitteisuutta ja
itsekuria, joten sen valitsemista opiskelumuodoksi on syytä
pohdiskella tarkasti.

27

Opinto-ohjaajat
Lyseonpuiston lukio
Tuija Ilmivalta
Paula Huhtaniemi
Anna-Maija Ala-Jääskö/
Anu Turunen		

040 5774885		
0400 957551
040 738 0599

Muurolan lukio
Anu Vuolli 		

050 525 0095

Ounasvaaran lukio
Ari Sirviö 		

040 189 3223

Rovaniemen Ammattilukio
Soila Rantanen

020 798 4172

Rovaniemen kaupunki
Koulupalvelukeskus
PL 8216
96101 Rovaniemi

Keskus: 016 3221

Käyntiosoite:
Rovakatu 2

www.rovaniemi.fi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

