Tervetuloa lukioon!
Kuopion lukio-opas 2018-2019
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LUE

ainakin nämä
Yhteishaku
Hakuaika syksyllä 2018 alkavaan ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on
20.2.–13.3.2018. Haku tehdään osoitteessa:
www.opintopolku.fi ja hakulomakkeeseen
täytetään viisi hakutoiveitta toiveiden
mukaisessa järjestyksessä. Täytä sähköisen yhteishakulomakkeen lisäksi Kuopion
kaupungin sähköinen lukion valintakortti
osoitteessa www.kuopio.fi/haelukioon sekä
erikoislinjoille hakiessasi (kaikilta hakusijoilta) täytä myös lukion erillinen hakulomake.
Kaikkien näiden nettihakemusten on oltava
tallennettuna viimeistään 13.3.2018 klo
15.00. Kuopion lukioihin ovat yhteishaussa
hakukelpoisia kaikki ne opiskelijat, joiden
keskiarvo on vähintään 7.0.
Pääsykokeet
Jos olet hakenut johonkin alla olevista
lukioista, osallistu lukion pääsykokeeseen
alla mainittuna ajankohtana.
•
Kuopion Lyseon lukio, IB-linja:
20.4.2018 klo 11.30–16.30. Pääsykokeeseen ei kutsuta erikseen.
•
Kuopion taidelukio Lumit: 7.–9.5.2018.
•
Kuopion klassillinen lukio, urheilulinja:
haastattelut viikolla 17 arkipäivisin klo
8-16, kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun Kuopion klassilliselle
lukiolle.

Yhteishaun tulokset
Kevään 2018 yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan 14.6.2018 lukioiden ovilla
ja osoitteessa www.kuopio.fi/haelukioon.
Lisäksi valituille lähetetään valintakirje
yhteishakulomakkeessa annettuun osoitteeseen.
Opiskelupaikan vastaanottaminen
Lukiopaikka varmistetaan jättämällä lukion
kansliaan alkuperäinen perusopetuksen
päättötodistus. Varmistus on tehtävä
kaikissa Kuopion lukioissa viimeistään
keskiviikkona 20.6.2018 klo 15.00. Varasijat
ovat voimassa 17.8.2018 saakka. Jos et
jostain syystä ota lukiopaikkaa vastaan,
ilmoita siitä viipymättä lukion kansliaan
kirjallisesti.
Mitä jos jäin ilman opiskelupaikkaa?
Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, ole välittömästi tiedon saatuasi
yhteydessä peruskoulusi opinto-ohjaajaan.
Työjärjestyksen tekeminen
Lukuvuoden 2018-2019 työjärjestykset
tehdään Lyseon lukiossa, klassillisessa
lukiossa ja taidelukio Lumitissa
19.–20.6.2018 ja Kallaveden, Nilsiän ja
Juankosken lukioissa 19.6.2018. Tarkista
tarkempi kellonaika oman lukiosi nettisivuilta.
Koulu alkaa
Koulu alkaa maanantaina 13.8.2018. Keskusta-alueen lukioissa klo 10 sekä Nilsiän
ja Juankosken lukioissa klo 9.

2

HAKUAIKA
20.2.13.3.2018

TULOKSET
14.6.2018

3

SISÄLLYS

4

Lue ainakin nämä
Tervetuloa lukioon!

2
6

Kuopion lukiot
Juankosken lukio
Kallaveden lukio
Kuopion aikuislukio
Kuopion klassillinen lukio
Kuopion Lyseon lukio
Kuopion taidelukio Lumit
Nilsiän lukio

8
10
12
14
16
18
20

Kahden tutkinnon koulutus Kuopiossa
Opiskelu lukiossa
Kuopion lukioiden kielitarjonta
Kuopion lukioiden tuntijako
Hyödyllisiä linkkejä

22
24
26
29
30

5

Tervetuloa lukioon!
Olet valitsemassa opintojasi peruskoulun jälkeen. Lukio on hyvä
vaihtoehto. Lukion käyminen, päättötodistus ja ylioppilastutkinto antavat
Sinulle monipuoliset valmiudet jatkaa
yliopistossa, ammattikorkeakoulussa
ja myös lukion oppimäärän perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.
Noin puolet peruskoulun päättävistä
nuorista tulee lukioon. Tule Sinäkin!
Lukiossa saat monipuolisen ja hyvän
koulutuksen, joka on kansainvälisestikin arvostettu. Voit laajentaa
yleissivistystäsi ja samalla omien
valintojesi kautta keskittyä erityisesti
Sinua kiinnostaviin asioihin. Lukio on
aikuistuvien nuorten kasvunpaikka
ja mukava opiskeluyhteisö! Se antaa
mahdollisuuden myös kansainvälisiin
kontakteihin.
Kuopiossa uusia opiskelijoita ottavia
päivälukioita ovat Juankosken lukio,
Kallaveden lukio, Kuopion klassillinen
lukio, Kuopion Lyseon lukio, Kuopion
taidelukio Lumit ja Nilsiän lukio. Näistä

lukioista kolmella on lisäksi erityinen
tehtävä: Kuopion taidelukio Lumit on
musiikin, tanssin ja ilmaisun erikoislukio, Kuopion klassillisessa lukiossa
toimii urheilulukio ja Kuopion Lyseon lukiossa kansainvälinen IB-lukio.
Lisäksi lukioilla on omia painotuksia.
Kaikissa Kuopion lukioissa voit suorittaa saman lukion oppimäärään ja
ylioppilastutkintoon liittyvät opinnot.
Alla olevasta taulukosta näet lukioiden
opiskelijamäärät, tarjolla olevat linjat
sekä aloituspaikat syksyllä 2018.
Tässä oppaassa esitellään seuraavaksi kaikki Kuopion lukiot, jonka jälkeen
kerrotaan yleisesti lukio-opinnoista.
Muista myös hyödyntää mahdollisuutesi tutustua Kuopion lukioihin avoimien ovien päivänä 13.–14.11.2017 klo
9–14. Lisätietoja lukioista saat lukioiden omilta nettisivuilta sekä koulujen
opinto-ohjaajilta ja rehtoreilta.

Tervetuloa opiskelemaan Kuopion lukioihin.
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Lukio
Juankosken lukio

Opiskelijamäärä

Aloituspaikat

64

35

Kallaveden lukio

483

160

Kuopion klassillinen lukio

626

183
- yleislinja 137
- urheilulinja 46

Kuopion Lyseon lukio

467

153
- yleislinja 128
- IB-linja 25

Kuopion taidelukio Lumit

553

182
- yleislinja 90
- musiikkilinja 56
- tanssilinja 16
- ilmaisulinja 20

ERIKOIS-

LINJOJA

Nilsiän lukio

118

38

YHTEENSÄ

2311

751

YHTEINEN

kurssitarjotin
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JUANKOSKEN LUKIO

Juankosken lukio on monipuolinen ja
aktiivinen yleislukio, joka tarjoaa yleissivistävän koulutuksen lisäksi monia
erilaisia projekteja, kansainvälisyyttä,
yrittäjyyttä ja taidetta eri muodoissa.
Sopivan kokoisissa ryhmissä pystymme toteuttamaan joustavasti yksilöllisiä oppimispolkuja, panostamme
henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä
yhteisölliseen ja opiskeluviihtyisyyttä
lisäävään toimintaan. Yhteisöllisyyttä
tuetaan lukion yhteisillä tapahtumilla
ja teemapäivillä.
Kielet ja kansainvälisyys
Juankosken lukiossa voi opiskella
monipuolisesti kieliä. Kielivalikoimaan
kuuluu ruotsin ja englannin lisäksi
saksa, ranska, espanja, venäjä ja viro.
Lisäksi muita harvinaisia kieliä voi

KANSAINVÄLISYYS
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opiskella Isoverstaassa. Samanaikaisopetus Nilsiän lukion kanssa lisää
mahdollisuuksia lyhyiden kielten opiskeluun. Kansainvälinen yhteistyö tukee
kielten opiskelua. Saksan Hamelnin
Schiller Gymnasiumin kanssa teemme
opiskelijavaihtoa joka toinen vuosi.
Venäläinen yhteistyökoulu on Pietarin
koulu numero 23.
Yrittäjyys
Juankosken lukiossa voi harjoitella
yrittäjyyttä ihan oikeassa yrityksessä
osuuskunta Pisneksessä. Pisneksen
kautta nuori voi työllistyä lyhytaikaisesti tai sen kautta voi löytää
itselleen kesätyöpaikan ja suorittaa
lukioTETin. Pisneksen toiminnasta ja
kehittämisestä vastaa opiskelijoista
koostuva Pisneksen hallitus. Yrittä-

PISNES

yrittäjyys

PIENEN

porukan
YHTEISHENKI

Taideprojektit
Juankosken lukion valtakunnallisestikin
erityislaatuinen poikkitaiteellinen projekti
on Tulitaide. Kurssilla suunnitellaan, rakennetaan ja toteutetaan tuliveistoksia, joihin
liittyy tarina tai teema. Tuliveistosten esittäminen on yhteisöllinen tapahtuma, jonka
toteuttamiseen osallistuvat myös musiikin ja
ilmaisutaidon opiskelijat. Katuteatteri-projekteissa yhdistetään ilmaisutaitoa, musiikkia, kuvataidetta ja yrittäjyyttä.
Toteutamme erilaisia konsertteja ja tapahtumia myös Kuopion konservatorion Juankosken musiikkiopiston kanssa.
•
•
•

osuuskunta Pisnes
Tulitaide
yksilöllinen ohjaus

Koulusihteeri
Tarja Hiltunen
044 718 8955
tarja.hiltunen@kuopio.fi
Opinto-ohjaaja
Seija Pennanen
044 718 8970
seija.pennanen@edu.kuopio.fi

YHTEYSTIEDOT

jyyskasvatusta tukevat yrittäjyysteemapäivät ja -vierailut sekä yrittäjyyskurssit ja
-leirit.

Rehtori
Jaana Kujala
044 718 8956
jaana.kujala@kuopio.fi

Juankoskentie 24, 73500 Juankoski
www.juankoskenlukio.fi
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KALLAVEDEN LUKIO

Kallaveden lukiolla on Kuopiossa pitkät perinteet – koulu on 138-vuotias.
Opiskelijoita Kallaveden lukiossa on
noin 500. Lisäksi lukiossa opiskelee
noin 200 kahden tutkinnon suorittajaa. Kallaveden lukio on Unesco- ja
YK-koulu ja tunnetaan Kuopiossa
hyvänä peruslukiona, jossa on laaja
kurssitarjonta. Samassa rakennuksessa toimii Kuopion aikuislukio, minkä
ansiosta pystyt helposti valitsemaan
Aikuislukion ilta- ja kesäkursseja
osaksi omia lukio-opintojasi.
Kallaveden lukiossa globaalikasvatus
ja kestävä kehitys ovat keskeisessä
asemassa, ja lukio sai Oppilaitosten
kestävän kehityksen sertifikaatin
ensimmäisenä kuopiolaisena lukiona.
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TULEVAISUUDEN
TAIDOT

Kallaveden lukiossa voit opiskella valtakunnallisen tuntijakokokeilun mukaisesti, jolloin sinulla on mahdollisuus
syventyä perusteellisemmin valitsemiisi reaaliaineisiin.
Meillä voit suorittaa kansainvälisen
liiketoiminnan kursseja, jotka toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston
kanssa. Kursseilla opit kansainvälisiä
työelämätaitoja, joista on hyötyä myös
jatko-opinnoissasi. Olemme mukana
HundrED-projektissa, joka tuottaa ja
testaa kurssisisältöjä valtakunnallisessa lukioverkostossa.
Voit valita viestinnän ja mediakasvatuksen kursseja, osallistua erilaisiin
kansainvälisiin hankkeisiin sekä ke-

kansainvälinen

MONIEN
mahdollisuuksien

TALO

LIIKETOIMINNAN
opinnot

Lukiomme sijaitsee keskustassa, mikä mahdollistaa halutessasi joustavan opiskelun
myös muilla keskustan lukioiden kursseilla.
Lukion tilat tarjoavat mukavan ympäristön
viettää aikaa niin oppitunneilla kuin oppituntien ulkopuolellakin yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Sinua ohjaavat osaavat ja
mukavat opettajat.
Lukioon ja kahden tutkinnon opintoihin
haetaan toisen asteen yhteishaussa. Uusien
opiskelijoiden infot ovat ti 19.6. klo 10, 12 ja
14. Kahden tutkinnon opiskelijat tulevat lukioinfoon ke 8.8. klo 12. Lue lisää Kallaveden
lukiosta lukion kotisivulta.

Apulaisrehtorit
Tiina Karjalainen
044 718 4524
tiina.karjalainen@opedu.kuopio.fi
Heikki Ståhlberg
044 718 4127
heikki.stahlberg@opedu.kuopio.fi
Anne Sivén
044 718 4528
anne.siven@opedu.kuopio.fi
Opinto-ohjaajat
Timo Piirainen
044 718 4527
timo.piirainen@opedu.kuopio.fi
Anne Sivén
044 718 4528
anne.siven@opedu.kuopio.fi

YHTEYSTIEDOT

hittää kielitaitoasi esimerkiksi ystävyyskouluyhteistyössä saksalaisen tai italialaisen
kumppanikoulumme kanssa. Lukiodiplomeita
voit suorittaa musiikissa, kuvataiteessa,
viestinnässä ja liikunnassa.

Rehtori
Heikki Aaltonen
044 718 4522
heikki.aaltonen@opedu.kuopio.fi

Maaherrankatu 2, 70100 Kuopio		
www.kallavedenlukio.fi
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KUOPION
AIKUISLUKIO

Kuopion aikuislukio tarjoaa aikuisille
ja nuorille joustavan mahdollisuuden
lukio- ja peruskouluopintojen suorittamiseen. Aikuislukio on aikuisoppilaitos,
mutta sen opetustarjontaa voivat
käyttää myös muiden oppilaitosten
opiskelijat iästä riippumatta. Aikuislukion opetustarjonta jakautuu talvi- ja
kesäkauteen, joista talvikauteen luetaan syys-toukokuu ja kesäkauteen
kesä- ja elokuu. Aikuislukio tunnetaan
tuttuna ja tehokkaana iltakouluna, joka
on antanut lukio-opetusta jo 40 vuoden ajan.
Kuopion aikuislukiossa voit opiskella
sinulle tarpeellisia kursseja joustavasti

Joustavaa

OPISKELUA
12

omaan elämääsi sopivalla tahdilla motivoituneessa seurassa. Kurssit ajoittuvat iltaan sekä iltapäivään ja läsnäolokurssien ohella sinun on mahdollista
opiskella myös etälukion ja verkkokurssien kautta. Etälukiossa valtaosa
kursseista suoritetaan etänä, minkä
lisäksi opiskelua tuetaan ryhmätapaamisilla sekä opettajapäivystyksillä.
Myös monissa yksittäisissä oppiaineissa on tarjolla verkkokursseja, jolloin
opetus tapahtuu täysin netin kautta.
Aikuislukiossa voit suorittaa perusopetuksen oppimäärän, korottaa yksittäisiä arvosanoja, suorittaa lukion
oppimäärän, lukion yksittäisiä kursseja,

ETÄLUKIO
&

VERKKOKURSSEJA

K-18

Aikuislukioon ilmoittaudutaan opiskelijaksi
suoraan koululle tai koulun kotisivujen ilmoituslomakkeen kautta. Opiskelu on mahdollista aloittaa myös lukuvuoden aikana jakson
vaihtuessa.

Apulaisrehtori
Martti Keinänen
044 718 1747
martti.keinanen@kuopio.fi
Koulusihteeri
Kirsi Suoaro
017 184 539
kirsi.suoaro@kuopio.fi
Opinto-ohjaaja
Tiina Kaljunen
044 718 1239
tiina.kaljunen@kuopio.fi

YHTEYSTIEDOT

tehdä ylioppilastutkinnon tai täydentää ylioppilastutkintoa. Koulukohtaiset syventävät
johdanto- ja abikurssit mahdollistavat joustavan oppimisen ja asioiden mieleen palauttamisen pidemmänkin opiskelutauon jälkeen.

Rehtori
Heikki Aaltonen
044 718 4522
heikki.aaltonen@kuopio.fi

Maaherrankatu 2, 70100 Kuopio
www.peda.net/veraja/kuopio/aikuislukio
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KUOPION
KLASSILLINEN LUKIO

Some ja oppituntitallenteet ovat opiskelun tukena, kun joudut olemaan
opetuksesta pois sairauden, urheiluleirin tai matkan vuoksi. Koulumme on
mukana erilaisissa kansainvälisissä
hankkeissa, ja ystävyyskouluvierailut
Saksaan ja latinan kieliryhmän Rooman leirikouluviikko ovat osa toimintaamme.
Voit toimia Klassikan aktiivisessa
oppilaskunnassa, joka järjestää piristäviä hetkiä kouluarkeemme. Musisoi
bändissä, laula kuorossa tai toimi

MODERNI
viihtyisä,
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osaava

ääniteknisenä asiantuntijana juhlissa.
3D tulostamisen ja 360 Virtuaalitodellisuushankkeen työryhmissä pääset
mukaan tekniseen suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Tutor- ja ict-tutortoiminnan kautta autat uusia opiskelijoita
lukio-opintoihin.
Laajalti arvostettu urheilulukio on osa
Pohjois-Savon urheiluakatemiaa
Urheilulukion kansallisen ja huipputason urheilijana sinulla on hieno ja ainutlaatuinen mahdollisuus valmennuksen, treenaamisen ja lukio-opintojen

NON

SOLUM

VALMENNUS,
TREENAUS JA
LUKIO-OPINNOT

Hae yhteishaussa ja lähetä sähköinen hakemuksesi Opintopolun (www.opintopolku.
fi) kautta 13.3.2018 klo 15 mennessä. Täytä
Kuopion lukioiden sähköinen ainevalintakortti.
Urheilija täyttää edellisten lisäksi sähköisen
hakemuksen urheilijatieto-osion ja tulostettavan paperisen valmentajatietolomakkeen, joka toimitetaan Kuopion klassilliseen
lukioon kirjeitse viimeistään 7 päivää yhteishaun päättymisen jälkeen. Katso pääsykokeiden ajankohta ja ohjeistus koulun
nettisivuilta.

Apulaisrehtorit
Juha Torniainen, opinto-ohjaaja
044 718 4548
juha.torniainen@opedu.kuopio.fi
Inka Kokkonen
044 718 4541
inka.kokkonen@opedu.kuopio.fi
Koulusihteeri
Elsa Kukkonen
044 718 4543
elsa.kukkonen@kuopio.fi
Urheilukoordinaattori
Jyrki Blom
044 518 4549
jyrki.blom@opedu.kuopio.fi
Opinto-ohjaaja
Markku Ukkonen
044 718 4555
markku.ukkonen@opedu.kuopio.fi

YHTEYSTIEDOT

yhdistämiseen. Kaikki suorituspaikat ovat
oppilaitoksen läheisyydessä ja urheilulukiolaisena saat etuja tukipalveluista.

Rehtori
Jukka Sormunen
044 718 4542
jukka.sormunen@kuopio.fi

Jonna Kuusisto
044 718 4547
jonna.kuusisto@opedu.kuopio.fi
Opistotie 1, 70200 Kuopio
www.klassikka.fi
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KUOPION
LYSEON LUKIO

Modernia Asennetta!
Kuopion Lyseon lukio on modernisti
perinteinen koulu, joka on toiminut
torin laidalla jo vuodesta 1872. Opiskelijoiden ja opettajien yhteiset tavoitteet
luovat kannustavan ilmapiirin, ja Lyseon aktiivisesti toimiva opiskelijakunta
takaa reippaan menon ja meiningin.

IB-linja
Kuopion Lyseon lukiossa on mahdollista suorittaa kansainvälinen ylioppilastutkinto (International Baccalaureate), jossa opetus- ja tutkintokieli on
englanti. IB-linjalta on opiskelijoiden
sanoin ”helppo jatkaa melkein missä yliopistossa tahansa”. IB-luokalle
otetaan vuosittain 25 opiskelijaa.
Kuopion Lyseo on yhteisöllinen, suIB-tutkinto kestää kolme vuotta. Envaitseva ja monipuolinen lukio, jossa
simmäinen vuosi on valmistava vuosi,
voit valita oman painotuksesi laajasta jolloin opiskellaan suomalaisen lukion
valikoimastamme kieliä, tieteitä ja tai- kursseja pääosin englanniksi. Varsinaiteita. Lyseossa myös kansainvälisyys
set IB-opinnot kestävät kaksi vuotta,
on vahvasti läsnä, ja se näkyy muun
joiden aikana opiskeltavien kurssien
muassa yhteistyönä Saksaan, Ranslisäksi tehdään tutkielma yhdestä aikaan, Kiinaan ja Ruotsiin. Lisäksi osal- neesta ja suoritetaan CAS-ohjelmaa.
listumme joka vuosi Euroopan Nuorten Lisätietoa IB-ohjelmasta löytyy kouParlamentin toimintaan.
lumme nettisivuilta.

PERINTEIKÄS
LAADUKAS
OPISKELU16 MYÖNTEINEN

Σ
SIGMA

IB

Apulaisrehtorit
Paavo Heiskanen
044 718 4570
paavo.heiskanen@opedu.kuopio.fi

Hakeminen
Kuopion Lyseon lukioon ja Lyseon IB-linjalle
haetaan toisen asteen yhteishaussa. Opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.
IB-linjalle on lisäksi erillinen pääsykoe.
IB-pääsykoe järjestetään 20.4.2018
klo 11.30–16.30 Kuopion Lyseon lukiolla.
Pääsykokeeseen ei kutsuta erikseen. Ohjeet
löytyvät koulumme nettisivulta.

Päivi Kiiski
044 718 4569
paivi.kiiski@opedu.kuopio.fi
Koulusihteeri
Irmeli Mäkeläinen
017 184 563
irmeli.makelainen@kuopio.fi

YHTEYSTIEDOT

Rehtori
Samuli Laitinen
044 718 4562
samuli.laitinen@kuopio.fi

Opinto-ohjaajat
Pauliina Pöntinen
044 718 4566
pauliina.pontinen@opedu.kuopio.fi

Miika Raudaskoski
044 718 4072
miika.raudaskoski@opedu.kuopio.fi
IB-koordinaattori
Suvi Tirkkonen
044 718 4568
suvi.tirkkonen@opedu.kuopio.fi
Puijonkatu 18, 70110 Kuopio
www.kuopionlyseo.fi
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KUOPION
TAIDELUKIO LUMIT

Kuopion taidelukio Lumit on tunnettu
hyvästä yhteishengestä. Olemme suvaitsevaisia ja arvostamme luovuutta.
Taiteet ovat osa arkeamme; toisille ne
ovat monipuolisia kursseja perinteisten lukio-opintojen lomassa, toisille
antoisia taide-elämyksiä. Tarjoamme
jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden
taiteen tekemiseen meillä - ja joskus
jopa ulkomaillakin.
Lumitissa on neljä linjaa. Musiikki- ja
tanssilinjan opiskelijat noudattavat
erikoislukion opetussuunnitelmaa. Siinä
on runsaasti taideaineita ja yleisaineiden osuutta on mahdollisuus keventää.
Ilmaisutaitolinjalla opiskelet näyttämöilmaisun erilaisia kursseja muiden
lukio-opintojen lisäksi. Yleislinjalainen
opiskelee valtakunnallisen lukion
opetussuunnitelman mukaan. Valta-

KESKUSTAN
kupeessa
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kunnallisilla lukiokursseilla eri linjojen
opiskelijat ovat yhdessä. Taidelukio
Lumitissa vallitseekin innostuksen ja
yhdessä tekemisen ilmapiiri, jossa oppilaat voivat oppia toisiltaan rennossa
ja hyväksyvässä ilmapiirissä.
Taidelukio Lumitiin haetaan toisen asteen yhteishaussa. Haun jälkeen jokaiselle taidelinjoille hakeneelle lähetetään
sähköinen kutsu pääsykokeeseen. Lue
lisää koulumme nettisivuilta.
Ilmaisutaitolinja
•
Näyttelijäntyötä, improvisaatiota
ja teatteriproduktioiden tekemistä
•
Käsikirjoittamista, vuorovaikutusja esiintymistaitoja
•
Tanssia ja teatteritietoutta
•
Yhdessä tekemisen meininkiä

MUSIIKKIA
TANSSIA,
ILMAISUTAITOA

INTOA
&

yhdessä

TEKEMISTÄ

Tanssilinja
•
Sooloja, nykytanssia, balettia ja proggiksia
•
Koreografioita, treenejä, tanssitietoa ja joulunäytöksiä
•
Huippuja tiiviskursseja
•
Laadukasta opetusta
Yleislinja
•
Humanistisia aineita ja kieliä
•
Luonnontieteitä ja matematiikkaa
•
Kulttuuria ja taidetta
•
Ajattelemista, kyseenalaistamista ja vastauksien etsimistä

Koulusihteeri
Ulla Hujanen
044 718 4583
ulla.hujanen@kuopio.fi
Opinto-ohjaajat
Heikki Huuhka, 044 718 1157
heikki.huuhka@opedu.kuopio.fi
Hetti Rytsy, 044 718 4648
hetti.rytsy@opedu.kuopio.fi
Timo Kotilainen, 044 718 4628
timo.kotilainen@opedu.kuopio.fi

YHTEYSTIEDOT

Musiikkilinja
•
Laulutunteja, bändejä ja musiikinteoriaa
•
Matineoita, soittotunteja, musiikkitietoa ja
kuoroa
•
Monipuolisia taitoja ja luovuutta
•
Tunteiden tulkitsemista musiikin avulla

Rehtori
Ilkka Raninen
044 718 4641
ilkka.raninen@kuopio.fi

Ilmaisutaitolinja
Kerttu-Liisa Pirinen
040 7028509
kerttu-liisa.pirinen@opedu.kuopio.fi
Musiikkilinja
Juha Hilander, 044 7181402
juha.hilander@opedu.kuopio.fi
Tanssilinja
Reetta Varis, 044 718 4647
reetta.varis@opedu.kuopio.fi

Minna Canthin katu 46, 70100 Kuopio
www.lumit.fi
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KUOPION
NILSIÄN LUKIO

Nilsiän lukio on monipuolinen oppilaitos lähellä Tahkon matkailualuetta.
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen vankan
yleissivistävän koulutuksen, monipuolisia mahdollisuuksia suuntautua
opinnoissa sekä hienoja, kasvattavia
kokemuksia.
Nilsiän lukiossa on mahdollista yhdistää opiskelu ja tavoitteellinen harjoittelu, sillä lukion erityispiirteenä ovat
valtakunnalliset alppihiihto-, hiihto-,
salibandy- ja golfvalmennusryhmät
sekä yksilölajilinja. Koulun vierestä voi
myös vuokrata asunnon uudehkosta
Tähtiportista.

OPISKELE
huipulle
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Nilsiän lukiossa pääsee opiskelemaan
pienissä opetusryhmissä ja voi valita
perinteisten lukio-opintojen rinnalle
erikoiskursseja eri aineista. Esimerkiksi musiikista on tarjolla monipuolisesti
erilaisia kursseja, muun muassa studio- ja bändikursseja tai muutaman
vuoden välein musiikkinäytelmäprojekti. Lukiossamme voi valita vaikka
vaelluskurssin tai tehdä yhteistyötä
alueen, mm. Tahkon, yrittäjien ja
muiden sidosryhmien kanssa, mikä
mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen
ja opiskelun kytkemisen koulumaailman ulkopuolelle. Näin opiskelijan on
mahdollista räätälöidä lukiovuosistaan
omien kiinnostusten mukainen.

KILPAURHEILUA

&

YKSILÖLLISTÄ
VALMENNUSTA

ASUNTO
koulun
VIERESSÄ

Nilsiän lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa. Urheiluvalmennukseen haetaan
erillisellä hakulomakkeella ennen yhteishakua. Alppikoulun hakupäivä kannattaa
varmistaa Alppikoulun verkkosivuilta. Muihin
valmennusryhmiin haetaan helmikuussa.
Tarkemmat hakuajat on tarkistettava lukiomme nettisivuilta. Valmennusryhmään
hyväksytyn urheilijan tulee hakea Nilsiän
lukioon yhteishaussa.

Apulaisrehtori
Sinikka Kervinen
044 7482 344
sinikka.kervinen@opedu.kuopio.fi
Koulusihteeri
Tanja Tirkkonen,
044 748 2346
tanja.tirkkonen@kuopio.fi

YHTEYSTIEDOT

Lisäksi Nilsiän lukiossa on mahdollista päästä alppihiihtovalmennukseen, jossa pääsee
opiskelemaan yhdessä ympäri Suomea
tulevien opiskelijoiden kanssa, saa päätoimista valmennusta ja pystyy suorittamaan
leirimatkojen aikana kursseja verkon välityksellä. Lukiossamme toimii myös hiihto-, salibandy- sekä golfvalmennusryhmä. Lisäksi
on mahdollista toteuttaa yksilöllistä valmennussuunnitelmaa myös muissa lajeissa ja
saada hyväksilukuja lukiokursseista.

Rehtori
Anna-Maija Tiilikainen
044 748 2255
anna-maija.tiilikainen@kuopio.fi

Opinto-ohjaaja
Hannele Hakkarainen
044 748 2348
hannele.hakkarainen@opedu.kuopio.fi

Syvärintie 47, 73300 Nilsiä
www.nilsianlukio.fi

21

Kahden tutkinnon koulutus Kuopiossa
Kahden tutkinnon koulutukseen
haluava hakee yhteishaun kautta
(www.opintopolku.fi) ammatilliseen
tutkintoon, jonka yhteydessä hakija
ilmoittaa olevansa kiinnostunut kahden tutkinnon suorittamisesta.
Yhteishaussa kiinnostuksen kahden
tutkinnon suorittamiseen voi merkitä
Opintopolku -palvelussa seuraavilla Savon ammatti- ja aikuisopiston
koulutusaloilla:
•
liiketalouden perustutkinto ja
lukio
•
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja lukio
Kahden tutkinnon opiskelu tapahtuu
tavallisimmin etukäteen sovittuina
vuorojaksoina ammatillisessa oppilai-

2

TUTKINTOA
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toksessa ja lukiossa. Osan opinnoista
voi suorittaa myös kesällä, iltaopintoina aikuislukiossa tai etäopintoina.
Ammatillisilla jaksoilla opiskellaan
ammatillisia pakollisia tutkinnon osia
ja lukiojaksoilla lukion opintoja niin,
että opiskelemistasi kursseista muodostuu neljä lukioainetta. Lukiojaksolla
opiskellaan lukioaineita, jotka hyväksiluetaan ammatilliseen tutkintoon.
Ylioppilastutkinnon suorittamista
varten sinun tulee opiskella vähintään
neljää lukioainetta.
Kahden tutkinnon suorittaminen
kestää kolme vuotta ja se vahvistaa
ammatillista osaamista, yleissivistystä
sekä jatko-opintovalmiuksia yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.
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Opiskelu lukiossa
Joustava luokaton lukio
Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia,
vaan opetusryhmiä. Etenet omaa
tahtiasi oman opinto-ohjelmasi
mukaisesti. Voit suorittaa lukion 2–4
vuodessa. Pääsääntöisesti lukio suoritetaan 3 vuodessa.
Jaksot
Lukion lukuvuosi on jaettu ajallisesti
viiteen jaksoon. Jokaisella jaksolla
on oma lukujärjestys. Työmääräsi voi vaihdella jaksoittain riippuen
siitä, kuinka paljon kursseja jaksoon
valitset. Jokaisen jakson lopussa on
koeviikko.
Kurssit
Kunkin aineen oppimäärä on jaettu
kursseihin. Kurssi tarkoittaa noin 38
tuntia. Kukin kurssi opiskellaan yleensä keskitetysti yhden jakson aikana,
jolloin tätä oppiainetta on 3 oppituntia
viikossa. Oppitunti kestää 75 minuuttia. Kurssien määrä vaihtelee oppiaineesta riippuen. Sinä itse päätät, mitä
kursseja lukuvuoden aikana opiskelet.
Kurssisuorituksesi arvioidaan aina
jakson päättyessä.
Koko lukion oppimäärään sisältyy
vähintään 75 kurssia, joista pakollisia
kursseja on vähintään 47–51. Syventäviä kursseja opiskellaan vähintään
10, ja ne ovat valinnaisia kursseja.
Opintoihisi voi kuulua myös koulukohtaisia soveltavia kursseja. Pakollisista
ja syventävistä kursseista muodostuu
valtakunnallinen lukion oppimäärä,
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johon ylioppilastutkinto perustuu.
Soveltavat kurssit tukevat näitä
opintoja ja liittyvät usein myös koulun
painotuksiin.
Yhteistyö yli oppilaitosrajojen
Kuopion lukioiden opetustarjontaa on
yhdenmukaistettu. Kaikkien lukioiden kurssit ovat jokaisen lukiolaisen
valittavissa sähköisessä tarjottimessa.
Tällöin monet koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit tulevat
kaikkien saataville. Tämä auttaa Sinua
muun muassa harvinaisempien kielten
valinnassa. Pääosa opinnoista suoritetaan kuitenkin siinä lukiossa, mihin
on tullut valituksi.
Lukiolaisena voit valita kursseja myös
ammattioppilaitoksesta, ja ne luetaan
sinulle hyväksi lukio-opintoihin. Voit
tutustua myös yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin valitsemalla
kursseja niiden tarjonnasta lukiolaisille. Myös ne luetaan Sinulle hyväksi
soveltavina kursseina.
Erilaisia opintoja
Lukion kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen opiskelu sisältää erilaisia töitä, esimerkiksi
tutkielmia ja projektitöitä opettajan
ohjauksessa. Kaikissa lukioissa on
yksi tai useampi virtuaaliluokka, jossa
opetusta voi myös tallentaa. Virtuaaliopetusta kehitetään koko ajan
palvelemaan lukio-opiskelijan erilaisia
tarpeita. Myös etäopiskelu on lukiolaiselle mahdollista aikuislukion kautta.

Kaikki lukiot ovat mukana hankkeessa, jossa tieto- ja viestintätekniikka
kuuluu kiinteästi jokaisen lukion ja
lukiolaisen opintoihin.

jonka puoleen voit kääntyä muun
muassa omaan oppimiseesi liittyvissä
asioissa. Lisäksi lukioissa toimii yhteinen lukiopsykologi.

Päättötodistus
Päättötodistuksen saat, kun olet
suorittanut hyväksyttävästi koko
lukion oppimäärän. Päättötodistus on
edellytys ylioppilastutkintotodistuksen
saamiselle.

Opintokustannukset
Lukioissa ei ole lukukasimaksuja.
Päivälukion opiskelijoille tarjotaan
koulupäivinä ilmainen kouluateria. Oppikirjat, opiskeluvälineet ja -tarvikkeet
on lukiolaisen itse hankittava ja kustannettava. Kannettavan päätelaitteen
hankkiminen edistää täysipainoista
lukio-opiskelua. Opiskelijalla on tietyin
edellytyksin mahdollisuus saada opinto- ja koulumatkatukea. Tarkempia
tietoja saat Kelan paikallistoimistoista
jonka puoleen voit kääntyä muun
muassa omaan oppimiseesi liittyvissä
asioissa. Lisäksi lukioissa toimii yhteinen lukiopsykologi.

Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi
kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Ylioppilastutkinnossa on neljä
pakollista koetta, joista äidinkielen ja
kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta koetta valitset
seuraavista vaihtoehdoista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaine. Lisäksi voit kirjoittaa
ylimääräisiä kokeita. Voit suorittaa
koko tutkinnon yhdellä kertaa tai
hajauttaa kokeet kolmelle perättäiselle
tutkintokerralle. Ylioppilaaksi voit siis
valmistua joko syksyllä tai keväällä.
Opinto-ohjaus ja erityinen tuki
Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta
opiskelun ja oppimisen tueksi. Ohjaukseen osallistuvat reh-tori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden
opettajat. Ohjaus tukee opiskelijan
opinto-ohjelman ja opintojen suunnittelua ja toteuttamista. Ohjausta
annetaan myös jatko-opintoja ja uravalintaa koskevissa asioissa. Kuopion
lukioilla on yhteinen erityisopettaja,
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Kuopion lukioiden kielitarjonta
Lukiossa voit jatkaa peruskoulussa
alkaneiden kielten opiskelua tai aloittaa uuden kielen opiskelun.

Alla olevasta taulukosta näkyy, mitä
kieliä ja mitä oppimääriä on mahdollista valita Kuopion lukioissa. Ryhmän
muodostuminen riippuu valintojen
määrästä. Osa kielitarjonnasta toteutuu lukioiden välisenä yhteistyönä
ja osa kursseista voi olla monimuoto-opiskelua tai itsenäistä opiskelua.

Opiskelijan tulee opiskella vähintään
yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden
mukaisesti. Joko A-kielen tai B1-kielen tulee olla toinen kotimainen kieli.

Kieli

Oppimäärä
A1/A2

Englanti

x

Ruotsi

x

Oppimäärä
B1

Oppimäärä
B2

Oppimäärä
B3
x

x

Saksa

x

x

x

Ranska

x

x

x

Venäjä

x

x

x

Latina

x

x

Espanja

x

x

Italia

x

A-kieli = perusopetuksen vuosiluokilla 1 – 6 alkanut oppimäärä
B1-kieli = perusopetuksen vuosiluokilla 7 – 9 alkanut oppimäärä
B2-kieli = perusopetuksen vuosiluokilla 7 – 9 alkanut oppimäärä
B3-kieli = lukiossa alkava oppimäärä
A-kielet: englanti, saksa, ranska, ruotsi, venäjä
B1-kieli: ruotsi (toinen kotimainen kieli)
B2-kieli: saksa, ranska, venäjä, latina, espanja
B3-kieli: saksa, ranska, venäjä, latina, espanja, italia, viittomakieli.
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RAJATTOMIA

mahdollisuuksia

KOM MED
YOU CAN
27

KERTAUSKURSSEJA
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FILOSOFIAA
vai
LIIKUNTAA?

Kuopion lukioiden tuntijako
Valtioneuvoston päätöksen mukainen tuntijako on jokaisen lukion
tuntijaon perustana.
Oppiaine					Pakolliset
Syventävät
					kurssit		kurssit
Äidinkieli					6		3
A-kieli					6		2
B-kieli					5		2
Muut kielet						8 + 8
Matematiikka		
yhteinen kurssi				
1
lyhyt					5		2
pitkä					9		3
Ympäristö ja luonnontieteet		
Biologia				2		3
Maantiede				1		3
Fysiikka				1		6
Kemia					1		4
Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet		
Filosofia				2		2
Psykologia				1		4
Historia				3		3
Yhteiskuntaoppi			
3		
1
Uskonto/elämänkatsomustieto		2		4
Terveystieto				1		2
Taito- ja taideaineet			
5
Liikunta				2		3
Musiikki				
1 – 2		
2
Kuvataide				
1 – 2		
2
Opinto-ohjaus				2		0
Teemaopinnot						3
		
Pakolliset kurssit				
47 – 51
Syventävät kurssit vähintään		
10
Kurssit yhteensä vähintään		
75
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Hyödyllisiä linkkejä
Tässä lista hyödyllisistä linkeistä, joita voit tarpeidesi
mukaan hyödyntää lukiovalintojesi pohdinnoissa.
www.opintopolku.fi
www.ylioppilastutkinto.fi
www.studentum.fi
www.kunkoululoppuu.fi
www.maailmalle.net
www.kela.fi
www.kuopas.fi
www.matkahuolto.fi
www.kuopio.fi/haelukioon
www.juankoskenlukio.fi
https://kallavedenlukio.fi
https://klassikka.onedu.fi
www.kuopionlyseo.fi
https://lumit.onedu.fi/web/
http://peda.net/veraja/kuopio/aikuislukio
https://nilsian-lukio.onedu.fi
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