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Tämä opas on tehty Sinulle, joka mietit peruskoulun jälkei-
siä opintojasi. 

Lukio on erinomainen valinta! Se on henkevä kasvun paikka, 
josta saat hyvässä seurassa ja ammattitaitoisten opettajien 
opastuksella vahvan yleissivistävän pohjan elämällesi. Lukion 
jälkeen voit suunnata mihin tahansa jatko-opintoihin.

Tässä oppaassa esitellään kaikki Joensuun lukiot. Jokainen 
niistä tarjoaa valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit 
sekä liudan toinen toistaan mielenkiintoisempia koulukohtai-
sia kursseja.

Tervetuloa lukioon!

JOENSUUN LYSEON LUKIO

•  Lyseon lukioon voi tulla tutustumaan 
esittelypäivinä tammikuussa sekä myös 
muina erikseen sovittavina aikoina. 

•  Lyseossa on sykettä -päivä yhdek-
säsluokkalaisille tiistaina 15.1.2019. 
Ohjelmalliset tutustumiskierrokset klo 
8.30–9.50 ja 14–15.20. Vanhempainil-
tamat yhdeksäsluokkalaisille ja huolta-
jille klo 17.30 alkaen. 

•  What can I be -päivä IB-linjasta kiin-
nostuneille yhdeksäsluokkalaisille tors-
taina 10.1. klo 9–10.30. 

Lisäksi IB-esittely yhdeksäsluokka-
laisille, huoltajille ja opoille illalla klo 
17.30. 

Päivätilaisuuksiin ilmoittautuminen ja 
esittelyiden varaaminen Lyseon opojen 
kautta: matti.heinonen@edu.joensuu.fi, 
anu.kotilainen@edu.joensuu.fi

JOENSUUN NORMAALIKOULUN 
LUKIO JA ITÄ-SUOMEN KOULU

•  Normaalikoulun ja ISK:n luki-
oon voi tulla tutustumaan Toi-
sen asteen yhteys -päivinä klo 9–15 
sekä lukuvuoden aikana samoihin 
kellonaikoihin. 

•  Normaalikoulun lukion yleis- ja 
matemaattis-luonnontieteellisen 
linjan sekä ISK:n esittely nuorille 
ja huoltajille Tulliportin kou-
lulla to 29.11.2018 klo 17.15, ei 
ennakkoilmoittautumista. 

PYHÄSEL ÄN LUKIO

•  Pyhäselän lukion esittelypäivä yseille 
on perjantaina 11.1.2019 

•  Ilmainen bussikuljetus Joen-
suun keskustasta klo 9.00 ja paluu 
Pyhäselästä klo 12.00. (Kuljetuksen 

tarkemmat tiedot lähempänä 
ajankohtaa) 

JOENSUUN YHTEISKOULUN 
LUKIO, JYK

•  Jykkipäivät yhdeksäsluokkalaisille  
ti–ke 22.–23.1.2019 klo 8.30–15. 

•  Jykin esittelyilta yhdeksäsluokkalai-
sille ja huoltajille ti 22.1.2019 klo 
18.00 alkaen. 

•  Lisäksi voimme ottaa opiskelijoita ja 
ryhmiä tutustumaan joustavasti pit-
kin lukuvuotta. 

•  Esittelyihin ilmoittautumiset ja  
lisätiedot opojen kautta:  
anne.lukkarinen@edu.joensuu.fi, 
katri.kuosmanen@edu.joensuu.fi

tervetuloa lukioon!

Joensuun lukioihin tutustuminen
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Tee viisas päätös – valitse lukio!

MIKSI LUKIOON?
Jokaiselle jotakin: lukiossa voit valita juuri sinulle sopi-
van opintokokonaisuuden.

Pääset kokemaan mahtavan lukiomeiningin: yhteis-
henki, vanhojen tanssit, potkukonva, penkkarit, opinto-
matkat kotimaahan ja ulkomaille, konsertit, juhlat, 
lukiolaisbileet… ja lakkiaiset!

Laaja vieraiden kielten taito: eväät menestyä kansain-
välisessä toimintaympäristössä.

Hyvä äidinkielen osaaminen: esiintymis- ja kirjoitus-
taito jatko-opintoja ja työelämää varten.

Laadukas taideopetus: musiikkia, kuvataidetta, teatteria, 
liikuntaa ja paljon muuta mielenkiintoista.

Luonnontieteiden ilmiöiden tutkiminen: kokeellisuus 
ja moderni teknologia.

Yhteiskunnallisen näkemyksen kasvattaminen: 
ymmärrys maailmasta ja ihmisestä, mediakriittisyys ja 
vaikuttaminen.

Edellytykset elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittä-
miseen: opiskelutaidot, mediaosaaminen, itsetuntemuk-
sen vahvistaminen.

Valtaväylä akateemiseen maailmaan: lähes kaikki yli-
opisto-opiskelijat ja useimmat ammattikorkeakoulu-
opiskelijat tulevat lukiosta.

Saat rauhassa kypsytellä ammatinvalintaasi ja urasuun-
nitelmiasi, sekä löytää omat kiinnostuksen kohteesi ja 
vahvuutesi!



5

LU K I O - O PA S  2 0 1 9

Kesto yleensä 3 vuotta (mahdollisuus suorittaa  
2–4 vuodessa).
Lukio-opintojen aikana suoritat kokonaisuudessaan 
lukion oppimäärän (vähintään 75 kurssia) ja päättöko-
keena ylioppilastutkinnon, johon saat lukiosta parhaat 
mahdolliset valmiudet.

•  Lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, joissa kussakin 
oma lukujärjestys.

•  Yhden jakson aikana opiskellaan keskimäärin 6 kurssia.
• Kurssin pituus 22 x 75 minuutin oppituntia.
•  Kukin jakso/kurssi päättyy päättöviikkoon, jolloin 

ohjelmassa on kokeita tai muuta kurssiin liittyvää 
ohjelmaa.

•  Jos opiskelet lukion kolmessa vuodessa, kahtena  
ensimmäisenä vuonna opiskelet noin 30 kurssia vuo-
dessa ja kolmantena noin 15 kurssia. Näin sinulle ker-
tyy ainakin tarvittavat 75 kurssia.

Pakollisia kursseja on: 
•  äidinkielessä ja kirjallisuudessa
•  peruskoulun alaluokilla aloitetussa A-kielessä ja ylä-

luokilla aloitetussa B1-kielessä
•  matematiikassa
•  reaaliaineissa: biologia, maantiede, fysiikka, kemia, 

uskonto tai elämänkatsomustieto, filosofia, historia, 
yhteiskuntaoppi, psykologia ja terveystieto

•  taideaineissa, liikunnassa ja opinto-ohjauksessa
•  pakollisia kursseja 47–51 (matematiikan tason 

mukaan)
•  Syventäviä kursseja valitset lukioaikana vähintään 10, 

tavoitteena syventää pakollisilla kursseilla oppimaasi.
•  Koulukohtaisia soveltavia kursseja opiskelet valintasi 

ja mielenkiintosi mukaan. Tarjolla on hyvin erilaisia 
kursseja, joilla voit joko kerrata tai syventää aiemmin 
oppimaasi, tai kurssista riippuen myös keventää aka-
teemista kuormaa.

Lukiossa suoritat yhteensä vähintään 75 kurssia, ylära-
jaa ei ole!

Lukio-opintojen rakenne
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Opintojesi alkua helpottaa valmis lukujärjestys, joka on 
laadittu 9. luokan keväällä tekemiesi ainevalintojen perus-
teella. Ainevalintakortti, jonka täytät ja palautat oppilaa-
nohjaajasi ohjeiden mukaan, löytyy lukioiden kotisivuilta. 
Lisäksi Joensuun kaupungin kouluista hakevat yhdeksäs-
luokkalaiset tallentavat ainevalintansa Wilmaan.

Kirjaa korttiin ensimmäisen vuoden valintasi: kielivalinnat, 
matematiikan taso, fysiikan ja kemian valinnaiskurssit, tai-
deaineet sekä mahdolliset muut valinnaiset kurssit. Luku-
vuoden aikana voit muokata opinto-ohjelmaasi. 

Toisena ja kolmantena opintovuonna voit valita myös joi-
takin kursseja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston 
ja Karelia ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkea-
koulun opintotarjonnasta. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu lukiossa opiskeltavat 
kurssit. Lisätietoja kurssitarjonnasta ja lukioiden kieli-
valikoimasta löydät lukioiden kotisivuilta.

Lisätietoja: www.oph.fi/lops2016.

 
Oppiaine

Pakolliset  
kurssit

Syventävinä opintoina tarjottavien 
valtakunnallisten kurssien määrä

Äidinkieli/suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 6 3
A-kieli 6 2
B-kieli 5 2
Muut kielet 8+8
Matematiikka
yhteinen opintokokonaisuus 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
Teemaopinnot 3
Pakolliset kurssit 47–51
Syventävät kurssit vähintään 10
Kurssit yhteensä vähintään 75

Soveltavat kurssit opiskelijan valinnan mukaan, yhteensä vähintään 75 kurssia.

miten suunnittelet opintojasi?

lukion tuntijako
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Lukion ainevalinnoilla ja ylioppilaskokeilla on tärkeä 
merkitys jatko-opintoihin hakeuduttaessa. Korkeakou-
luopintoihin opiskelijat valitaan pääasiallisesti ylioppi-
lastodistuksen arvosanojen tai valintakokeen pisteiden 
perusteella. Korkeakoulujen valintaperusteet muuttu-
vat tulevina vuosina. Uudet valintaperusteet huomioi-
den ylioppilaskirjoituksissa suositellaan vähintään viiden 
aineen kirjoittamista!

Alle on koottu vinkkejä oppiaineiden merkityksestä ja 
esimerkkejä aloista, joiden valintakokeissa tai opinnoissa 
tarvitset niitä. Tarkempia tietoja voit kysyä omalta 
opoltasi.

ÄIDINKIELI JA KIR JALLISUUS
Äidinkielen hallinta on tärkeää. Kirjoittamisen, lukemi-
sen ja puhumisen taitoja tarvitaan kaikilla aloilla. Äidin-
kieli on ylioppilaskirjoituksissa kaikille pakollinen aine. 
Äidinkielen ylioppilaskokeen arvosanasta annetaan 
alkupisteitä kaikilla aloilla. Jos opiskelijan äidinkieli ei 
ole suomi, hän voi saada opetusta suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan.

Esimerkkejä aloista ja ammateista: opettaja, toimittaja, 
tiedottaja, tutkija, medianomi, bloggaaja

TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
JA VIERAAT KIELET
Lukiossa hankkimastasi monipuolisesta kielitaidosta on 
aina hyötyä. Voit hakea opiskelemaan kieliä yliopistoon. 
Kaikilla aloilla yliopisto-opinnoissa osa tenttikirjoista 
on vieraskielisiä. Myös osa opetuksesta voidaan järjestää 
esimerkiksi englannin kielellä. Ammatillisissa oppilai-
toksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suori-
tetaan pakollisia ruotsin opintoja.

Esimerkkejä aloista ja ammateista: viestintä, tulkki, kie-
lenkääntäjä, opettaja, restonomi ja muut matkailualan 
ammatit

MATEMATIIKKA
Matematiikka on sinulle välttämätön aine pyrittä-
essä teknisille ja matemaattis-luonnontieteellisille 
aloille yliopistoon. Lisäksi matematiikan ylioppilas-
tutkinnon arvosanan painoarvo on suuri lähes kaikille 
aloille haettaessa. Myös psykologian ja kaupallisen alan 
pääsykokeissa tarvitaan usein matemaattisia taitoja. 
Ammattikorkeakouluissa erityisesti luonnontieteiden, 
tekniikan ja liikenteen alalla matematiikasta on hyötyä.

Esimerkkejä aloista ja ammateista: it-ala, tuotekehitys, 
tutkimus, diplomi-insinööri, insinööri, opettaja, arkki-
tehti, ekonomi

LUONNONTIETEET
Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa opiskelemalla hankit 
vankan pohjan näiden alojen lisäksi esimerkiksi lääke-
tieteiden, terveydenhoitoalan ja farmasian jatko-opin-
toihin. Tietotekniikan osaamistasi voit soveltaa kotona, 
opiskelussa ja työelämässä.

Esimerkkejä aloista ja ammateista: tutkimus, tietojen-
käsittely, tuotekehitys, ympäristöhallinto, vakuutusala, 
lääketiede, meteorologi, mikrobiologi, fyysikko, geologi, 
proviisori, opettaja, sairaanhoitaja

HUMANISTIS-
YHTEISKUNNALLISET 
TIETEET
Humanistis-yhteiskunnallisissa aineissa lähestytään 
maailmaa ja ihmistä eri näkö kulmista. Näitä aineita 
Sinun kannattaa opiskella oman kiinnostuksesi mukaan. 
Opiskele mahdollisimman syvällisesti ainetta, jonka aiot 
kirjoittaa ja jota mahdollisesti pyrit opiskelemaan. 

Esimerkkejä aloista ja ammateista: tutkimus, tiedotus, 
hallinto, suunnittelu, arkeologi, tutkija, pappi, teologi, 
lakimies, psykologi, filosofi, opettaja

TAIDE- JA TAITOAINEET
Jos suunnittelet jatko-opintoja taide- ja liikunta-aloilla, 
kannattaa hankkia vahva pohja niitä varten lukio-opin-
noissa ja harrastuksissa. Lukiossa voit suorittaa kai-
kissa taide- ja taitoaineissa lukiodiplomin, josta voi olla 
hyötyä hakeutuessasi jatko-opintoihin. Taide- ja lii-
kunta-alojen pääsykokeet mittaavat soveltuvuutta ja tai-
pumuksia alalle.

Esimerkkejä aloista ja ammateista: sisustusarkkiteh-
tuuri, muotoilu, taide- ja liikunta kasvatus, valmennus, 
taiteilija, trendianalyytikko, muusikko, näyttelijä, tans-
sija, opettaja, valmentaja, kapellimestari, liikunnanoh-
jaaja, fysioterapeutti, medianomi

vinkkejä valintoihin
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Ylioppilastutkinto on lukiolaisen kypsyyskoe. Pääset 
näyttämään yo-kokeissa, millaisia tietoja ja taitoja olet 
lukion aikana oppinut.

Ylioppilaskokeet ovat kehittyneet jatkuvasti lukiolaiselle 
mielekkäämmiksi ja yksilöllisemmiksi. Vain äidinkieli 
on enää kaikille yhteinen pakollinen koe. Sen lisäksi 
jokaisen on kirjoitettava vähintään kolme ainetta: vieras 
kieli, matematiikka, jokin reaaliaine tai ruotsi. Kuitenkin 
korkeakoulujen uudistuvat valintaperusteet huomioiden 
on suositeltavaa kirjoittaa vähintään viisi ainetta, joil-
lekin aloille parhaat mahdolliset pisteet saavuttaaksesi 
voit tarvita kuusikin ylioppilastutkinnon arvosanaa. Ylä-
rajaa kokeiden määrälle ei ole, joten voit suorittaa äidin-
kielen ja valitsemasi kolmen aineen lisäksi ylimääräisiä 
kokeita mielenkiintosi mukaan niin monta kuin haluat. 
Niistäkin on varmasti hyötyä elämäsi varrella! 

Tänä päivänä suurin osa ylioppilaskokelaista hajauttaa 
kokeet kahteen suorituskertaan. Tällöin opiskelija kir-
joittaa 1–3 ainetta kolmannen vuoden syksyllä ja loput 
aineet keväällä.

Kirjoitettavien aineiden pakollisten kurssien lisäksi pää-
set syventämään osaamistasi lukion valinnaiskursseilla ja 
valinnaisaineissa. Oppineisuutesi kasvaa päivä päivältä. 
Olet entistä valmiimpi näyttämään osaamisesi sekä koh-
taamaan jatko-opintojen ja työelämän haasteet.

Lukion loistavana loppuhuipennuksena Sinua juhli-
taan ylioppilasjuhlien sankarina – lukion ylioppilaana!

Lukiossa pääset itse entistä enemmän valitsemaan ja vai-
kuttamaan opintojesi kulkuun. Apunasi tässä tehtävässä 
ovat lukion opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, opettajat ja 
tutorit. Myös kodin tuki sekä hyvä yhteistyö huoltajien 
kanssa on tärkeää koko lukion ajan. Yhdessä voimme 
parhaiten edistää hyvinvointiasi ja opintomenestystäsi.

OPISKELI JAHUOLTO,  
OH JAUS JA OPISKELUN 
ERITYINEN TUKI
Lukion opiskeluhuollolla tarkoitetaan sekä yhteisöllistä 
että yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toi-
mintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden 
osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä.

Lukion yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiske-
luhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta 
ja arvioinnista. Ryhmään voivat kuulua rehtori, opinto-
ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, 
kuraattori, opettajien/ryhmänohjaajien edustaja ja opis-
kelijoiden edustaja. 

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opis-
kelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat 
opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja 
kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva 
monialainen opiskeluhuolto. Yksilökohtaisen opiske-
luhuollon tehtävänä on edistää opiskelijan hyvinvoin-
tia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja 
opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tar-
peita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä 
ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä. 

Lukion opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea sinua 
lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää valmiuksiasi 
tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja. Kaikki 
lukion opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistu-
vat lukion ohjaustoimintaan.

Opiskelun erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja aut-
taa sinua oppimisvaikeuksissa. Lukiossa erityinen tuki on 
ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan 
oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itse-
tunnon vahvistamiseen oppijana.

ylioppilastutkinto

hyvinvoinnistasi huolehditaan
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TUKENASI TARVITTAESSA
•  Rehtori on koulun hallinnollinen ja pedagoginen joh-

taja. Hän on vastuussa koulun kaikesta toiminnasta ja 
johtaa myös opiskeluhuoltotyötä.

•  Ryhmänohjaaja toimii lukio-opintojen ajan lähiohjaa-
janasi. Hän perehdyttää sinut lukion käytänteisiin ja 
toimintatapoihin sekä seuraa opintojesi etenemistä.

•  Opinto-ohjaaja auttaa sinua lukio-opintojen suun-
nittelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä. Lisäksi 
hän pohtii kanssasi ammatinvalintaan liittyviä asioita 
ja neuvoo jatko-opintoihin hakeutumisessa. Opinto-
ohjaaja voi ohjata sinut tarvittaessa erityisopettajalle, 
koulupsykologille tai kuraattorille.

•  Aineenopettaja ohjaa sinua opettamassaan aineessa ja 
antaa tarpeen mukaan tukiopetusta.

•  Erityisopettaja antaa sinulle yksilöllistä tukea eri-
tyisissä oppimisvaikeuksissa, järjestää lukitestausta 
ja opastaa erityisjärjestelyjen hakemisessa ylioppilas-
kokeita varten.

•  Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä terveyteen 
ja hyvinvointiin liittyvissä pulmissa. Terveydenhoi-
taja tekee kaikille opiskelijoille lukioaikana terveystar-
kastuksen ja hänen kauttaan voit hakeutua lääkärin ja 
koulupsykologin vastaanotolle.

•  Koulupsykologi tukee sinua henkisissä ongelmissa ja 
mahdollisissa kriisitilanteissa. Hän neuvoo myös huol-
tajia ja opettajia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä 
kysymyksissä.

•  Kuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan 
asiantuntija. Hänen tehtävänsä on järjestää opiskeli-
joille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin liittyvien 
sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi 
sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämiseksi.

NUORISOASEMA
Lukioiden yhteistyökumppanina opiskeluhuollon asi-
oissa toimii Joensuun kaupungin Nuorisoasema. Nuo-
risoasema tarjoaa 13–18-vuotiaille nuorille tukea 
elämänhallintaan ja arjen sujumiseen, ihmissuhde- ja 
vuorovaikutusasioihin, kasvuun ja kehitykseen liittyviin 
haasteisiin, mielenterveydellisiin asioihin, päihde- ja 
riippuvuusasioihin, kuntoutus- ja terapiatarpeen arvi-
ointiin sekä sopivien ja tarpeenmukaisten palvelujen 
löytämiseen.

Nuorisoasemalla työskentelee sosiaaliohjaajia, sairaan-
hoitajia ja osa-aikainen nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

www.siunsote.fi/nuorisoasema 

OPISKELUKUSTANNUKSET  
JA OPINTOTUET
Lukiossa sinun ei tarvitse maksaa lukukausimaksuja. 
Koulupäivinä saat maksuttoman aterian. Koulutervey-
denhuollon ja opiskelijahuollon palvelut ovat sinulle 
myös maksuttomia.

Lukion oppikirjat ja muut opiskeluvälineet hankit ja 
kustannat itse. Käytettyjä oppikirjoja voit ostaa edulli-
sesti suoraan vanhemmilta opiskelijoilta sekä oppilas-
kuntien ja kirjakauppojen pitämiltä kirjakirppiksiltä.

Koulumatkoihin voit saada koulumatkatukea Kelalta, 
jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

•  Koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen 
suuntaan.

•  Koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuu-
kaudessa (ei koske Waltti-liikennettä, koulukulje-
tusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa).

•  Teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa 
viikossa.

Jos käytät Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai itse jär-
jestettyä kulkutapaa, voit saada koulumatkatukea myös 
alle 54 euron kuukausittaisiin koulumatkakustannuksiin. 

Jojo Waltti-liikenteen lipputuotteiden hinnat voit 
tarkistaa Joensuun kaupungin nettisivuilta sekä 
Matkahuollon ja VR:n tarjoamat opiskelijaedut. Lisä-
tietoja koulumatkatuesta löydät Kelan nettisivuilta:  
www.kela.fi/koulumatkatuki

Täytettyäsi 17 vuotta voit hakea päätoimisia lukio-opin-
toja varten opintorahaa ja valtion takaamaa opinto lainaa. 
Ikäsi, omat tulosi ja vanhempiesi tulot vaikuttavat opin-
totuen suuruuteen. 

Tarkempia ohjeita ja hakemuslomakkeita saat osoit-
teesta www.kela.fi/opintotuki, Kelan paikallistoimis-
tosta ja lukion kansliasta.

Opiskelija-asuntoa voit tarvittaessa hakea Opiske-
lija-asunnot Oy Joensuun Ellistä, lisätietoja osoitteesta 
www.joensuunelli.fi.
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itä-suomen suomalais-venäläisen koulun lukio (isk)

•  PERUSTAMISVUOSI: 2002 

•  OPISKELIJAMÄÄRÄ  
JOENSUUSSA: 47

•  ALOITUSPAIKKOJA  
JOENSUUSSA: 32 

•  HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ: 5

•  OSOITE: KAISLAKATU 3, 
80130 JOENSUU

• ITASUOMENKOULU.FI

  FACEBOOK.COM/
ITASUOMENKOULU

•  JOHTAVA REHTORI:  
KATRI ANTTILA, PUH. 040 594 5336 

•  OPINTO-OHJAA JA:  
PEKKA KANNINEN  
PUH. 040 844 9960

•  KOULUSIHTEERI:  
PUH. 050 588 1460

•  SÄHKÖPOSTIT:  
ETUNIMI.SUKUNIMI@ITASUOMENKOULU.FI

TOIMINTA-A JATUS
Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun erityistehtävä 
on lisätä venäjän kielen taitoa ja kulttuurin tuntemusta 
toiminta-alueellaan sekä edistää valmiuksia yrittäjyyteen.

Lukio-opetuksen tulee olla motivoivaa ja palvella oppi-
laan myöhempiä jatko-opiskelu- ja työelämätarpeita.

OPISKELU
Itä-Suomen koulun lukio toimii Joensuun normaalikou-
lun yhteydessä ja tiloissa. Lukiomme ilmapiiri on kan-
sainvälinen ja monikulttuurinen. Itä-Suomen koulun 
lukio sopii opiskelupaikaksi suomalaisille peruskoulussa 
A-venäjää opiskelleille, venäjää äidinkielenään puhu-
ville tai venäjää osaaville maahanmuuttajanuorille, joilla 

on riittävä suomen kielen taito. Hakijat kutsutaan kieli-
kokeeseen lukiollemme tiistaina 7.5.2019 klo 9–12.

ISK:n lukiossa voit suorittaa sekä venäjän että englannin 
laajan oppimäärän. Venäjän kieltä voit opiskella myös 
äidinkielenomaisen oppimäärän mukaan. Kaikilla opis-
kelijoillamme on käytössä normaalikoulun laaja kurssi-
tarjonta. Maahanmuuttajanuorena sinulle on tarjolla 12 
kurssin laajuinen suomi toisena kielenä -opintokokonai-
suus sekä mahdollisuus suorittaa lyhyen B3-kielen oppi-
määrä sekä englannin että ruotsin kielessä. 

Lukiomme opetussuunnitelma poikkeaa valtakunnal-
lisesta opetussuunnitelmasta eduksesi siten, että voit 
halutessasi vähentää 8 kurssia valtakunnallisista pakol-
lisista kursseista omien tulevaisuuden suunnitelmiesi 
perusteella. Yksilöllisen opintosuunnitelman laadinnassa 
sinua auttaa opinto-ohjaaja.
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KIELITAR JONTA 
• A-kielet: venäjä ja englanti
• B1-kielet: ruotsi
• B2-kielet: saksa, ranska
• B3-kielet: saksa, ranska, espanja, englanti, ruotsi
• Muut kielet: italia (2 kurssia) ja kiina (3 kurssia)

KANSAINVÄLISYYS 
Lukiomme tarjoaa mahdollisuuden kehittää kyky-
jäsi kansainvälisessä toiminnassa. Opetussuunnitelmas-
samme on erillisenä oppiaineena kansainvälisyysopinnot 
sekä laaja valikoima Venäjä-tietous -opintoja, jotka tutus-
tuttavat sinut mm. Venäjän yhteiskuntaan, tapakulttuu-
riin, kirjallisuuteen ja Venäjän kauppaan. Hankkimiasi 
tietoja ja taitoja voit käytännössä kokeilla ja kehittää 
opintomatkojen aikana. Lisäksi voit halutessasi osal-
listua opiskelijavaihtoon kansainvälisen yhteistyömme 
puitteissa. Tämän lisäksi sinulla on mahdollisuus osallis-
tua normaalikoulun kansainväliseen toimintaan.

OPISKELI JA-AKTIVITEETTE JA
Vapaa-ajan toiminnoissa voit osallistua normaalikoulun 
lukion oppilaskunnan ja oman oppilaskuntamme järjes-
tämiin erilaisiin tapahtumiin. Katso lisää normaalikou-
lun kotisivuilta: uef.fi/fi/jnor/lukio

MUUTA MIELENKIINTOISTA
Sinulla on opiskelumahdollisuus Venäjällä yhteistyö-
yliopistoissamme, joita ovat Moskovan valtiollinen yli-
opisto ja Pietarin valtiollinen yliopisto. Nämä opintosi 
luetaan hyväksi lukion kurssimäärääsi. 

Suomen kieltenopettajien liitto palkitsi Vuoden kieli-
tekona v. 2010 Itä-Suomen koulun toiminnan, koska 
koulumme on ansiokkaasti lisännyt venäjän opiskelua 
unohtamatta muita kieliä.

” Itä-Suomen koulun lukion hyvä puoli on se,  
että pystyy jatkamaan pitkän venäjän kielen 
lukemista. Luokkatovereiden säilyminen samana 
usean vuoden ajan kehittää yhteishenkeä vuosi 
vuodelta paremmaksi.”

” Halusin opiskella äidinkieltäni venäjää sekä jatkaa 
suomi toisena kielenä -opintoja lukiossa. Lisäksi 
minua viehätti ajatus opintomatkoista Venäjälle. ”

” Norssin mahtavat tilat ja ISK:n tuntijako ja henki – 
mahtava yhdistelmä!”

TARINOITA  
TOSIEL ÄMÄSTÄ:
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joensuun lyseon lukio

•  PERUSTAMISVUOSI: 1865  
(MAAMME TOISEKSI 
VANHIN SUOMENKIELINEN 
OPPIKOULU)

•  OPISKELIJAMÄÄRÄ: 500

•  ALOITUSPAIKKOJA: 135  
+ IB-LINJALLE 27 = 162

•  OPETTA JIEN MÄÄRÄ: 40

•  OSOITE: KOSKIKATU 8 
80100 JOENSUU

• JOENSUU.FI/LYSEONLUKIO

 FACEBOOK.COM/LYSEO. JNS.FI

 @LYSEOJNS

 @LYSEOJNS, #LYSEOJNS

 “JOENSUUN LYSEON LUKIO”

• PUH. (013) 337 5626

•  REHTORI:  
RIITTA RAUMA  
PUH. 050 410 9152 
RIITTA.RAUMA@JOENSUU.FI

•  IB-KORDINAATTORI: 
ADAM LERCH 
PUH. 050 516 5075 
ADAM.LERCH@EDU. JOENSUU.FI

•  KOULUSIHTEERI:  
PÄIVI JALKANEN  
PUH. (013) 337 5626 
PAIVI. JALKANEN@JOENSUU.FI

•  OPINTO-OHJAA JAT:  
MATTI HEINONEN 
PUH. 050 330 6319  
MATTI.HEINONEN@EDU. JOENSUU.FI 
 
ANU KOTILAINEN 
PUH. 050 338 1872 
ANU.KOTILAINEN@EDU. JOENSUU.FI

TOIMINTA-A JATUS
Me olemme kannustava, kansainvälinen kasvun yhteisö. 
Tarjoamme Sinulle henkevän oppimisympäristön, laa-
dukkaat oppimismahdollisuudet ja vahvan perustan 
jatko-opintoihin. Olemme maamme toiseksi vanhin 
suomenkielinen oppikoulu. Vahvat perinteet rikastut-
tavat arkeamme ja kannustavat jatkuvasti kehittämään 
kouluamme.  Oman ulottuvuutensa opintoihisi tuo 
sijaintimme keskellä kaupunkia. Kehittyvä kaupunki-
keskusta tarjoaa mainioita mahdollisuuksia oppimiselle 
ja viihtymiselle. Tänne on helppo tulla millä kulkuneu-
volla tahansa. 

OPISKELU, PAINOTUKSET  
JA ERITYISTEHTÄVÄT
Meillä valittavanasi on kaksi hienoa vaihtoehtoa:  
kansalliseen ylioppilastutkintoon valmentavat opinnot 
tai maailmanlaajuisen opetussuunnitelman mukaiset IB-
opinnot. Runsaan valinnaisuuden ansiosta voit erikois-
tua koulussamme haluamallasi tavalla. Voit painottaa 
halutessasi  esimerkiksi  luonnontiede-  ja teknologia-
aineita, kieliä, taideaineita, liikuntaa tai yhteiskunnalli-
sia aineita. 

Yhteiskunta ja 
kansainvälisyys

Media ja  
kulttuuri

Luonnon- 
tieteet ja 

teknologia

Tieto- ja 
viestintätekniikan  

opetuskäytön kehittäminen

Akateemiseen maailmaan  
valmentaminen

Yhteistyö työ- ja  
elinkeinoelämän kanssa

IB-linja

Opetussuunnitelmamme rakentuu seuraaville painotuk-
sille: 1) yhteiskunta ja kansainvälisyys, 2) luonnontieteet 
ja teknologia ja 3) media ja kulttuuri. Nämä muodos-
tavat toisiinsa liittyvän ja toisiaan tukevan myönteisen 
oppimisen kehän, jonka ytimessä ovat koulumme eri-
tyistehtävät. Valtakunnallisen erityistehtävän IB-ope-
tuksen ohella koulumme erityistehtäviä ovat seuraavat: 
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen, 
akateemiseen maailmaan valmentaminen sekä yhteistyö 
työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 

” Lyseossa parasta on tiivis yhteishenki, loistava ja kannustava ilmapiiri sekä hyvä ruoka.”TARINOITA TOSIEL ÄMÄSTÄ:



”Entiset oppilaat on aina ylpeitä siitä, että ovat lyseolaisia. Nyt kun täällä on, sitä on ylpeä siitä, mitä on ja tekee. 
Ja tietysti myös siitä, mitä kaikkea vielä voi olla, kun on saanut tällaiset pohjat.”

ESIMERKKE JÄ  
KURSSITAR JONNASTA 
Valitse Sinulle sopivat kurssit  
Design Your Future -opinnoista:
1) Tiedettä: Science & Technology -opinnot
•  Lääketieteeseen ja teknillisille aloille valmentava 

kurssi 
•  Luonnontieteiden kokeelliset laboratoriokurssit 
•  Avaruus ja sää 
•  Scifest-työpaja 
2)  Viestintää ja mediaa:  

Communication & Media -opinnot
•  Yhteiskunnallisille, kaupallisille ja oikeustieteellisille 

aloille valmentava kurssi 
•  Vieraiden kielten opintoja, mm. Espanja ja italia. 
•  Englannin kulttuuri- ja mediakurssit 
•  Yritystalouden kurssi, Suomalainen hyvinvointiyhteis-

kunta, Maailma median silmin 
•  Mestarikirjoittaminen, Puheviestintä 
•  Euroopan kulttuurit 
3) Hyvinvointia: Wellness & Sport -opinnot
•  Opetusalalle sekä käyttäytymis- ja sosiaalitieteisiin 

valmentava kurssi 
•  Lyseo Personal Training 
•  Ruka-kurssi, Retkeilykurssi, Lyseo-dance 
•  Sosiaalipsykologia 
4)  Taidetta: Arts & Society -opinnot
• Valmennusta taide- ja kulttuurialoille 
• Lyseoteatteri, Teatterilavastus- ja puvustus 
•  Piirustus ja maalaus, Valokuvauskurssi, Grafiikka ja 

kuvanveisto 
• Ilmaisutaito 
• Kuorokurssit 
• Luova kirjoittaminen

KIELITAR JONTA 
• A-kielet: englanti, saksa ja ranska
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kielet: saksa, ranska ja venäjä
•  B3-kielet: espanja, italia, kiina, saksa, ranska ja venäjä

KANSAINVÄLISYYS ON  
OSA ARKEAM ME 
•  Euroopan kulttuurit -kurssilla perehdytään johonkin 

mielenkiintoiseen kulttuurialueeseen, josta tehdään 
näyttely sekä matkustetaan opintoretkelle kulttuuri-
kohteeseen, esim. Roomaan tai Barcelonaan 

•  Jo 36 vuoden ajan kakkosluokkalaisilla Tukholma– 
Helsinki-opintomatka, jonka aikana tutustutaan Tuk-
holmaan ja Helsingin jatko-opintokohteisiin sekä 
pidetään hauskaa yhdessä. 

•  Kansainväliset projektit, esim. Kiina ja Espanja 
•  Arkipäivän kansainvälisyys englanninkielisen  

IB-linjan myötä 
•  Vilkas vaihto-opiskelijatoiminta 
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joensuun lyseon lukio

” Hyvät jutut koulussa on kuitenkin aika pitkälle sitä, 
että lyseolaiset pystyvät tulemaan toimeen keske-
nään ja myös opettajien kanssa. Täällä on sellainen 
meininki, että jokainen pyrkii hoitamaan omat 
hommansa mahdollisimman hyvin. Se on sitä paljon 
puhuttua Lyseon henkeä.”

TARINOITA TOSIEL ÄMÄSTÄ:

AKTIIVISTA TOIMINTAA 
VIIHTYISÄSSÄ MIL JÖÖSSÄ
Arkkitehti Ragnar  Kruskopfin  suunnittelema viih-
tyisä 1950-luvun designrakennuksemme on varustettu 
modernilla opetus- ja tutkimusteknologialla sekä muka-
villa virkistäytymismahdollisuuksilla, kuten kahviolla, 
biljardisalilla, Lyseo Loungella, Väisälä Loungella, kun-
tosalilla  ja pehmoisilla sohvilla. Näin pehmeä ja ihmis-
läheinen arkkitehtoninen ilme ja moderni teknologia 
kohtaavat koulussamme kauniilla tavalla. 

MUUTA MIELENKIINTOISTA
Koulumme on tunnettu  erityisen aktiivisesta ja  innok-
kaasta opiskelijakunnastaan. Se on vahvasti kehittämässä 
koulua ja järjestää mm. kulttuuritapahtuma Lyseon 
yön,  slow-päivän ja Lyseon olympialaiset. Opiskelija-
kunta ja Lyseon tutorit tekevät kaikkensa sen hyväksi, 
että lyseolaisten arki sujuu ja maistuu hyvälle. Olemme 
aktiivinen, luova ja osallistava koulu, jossa on välittävä 
ilmapiiri. 

Lyseossa on sykettä -päivä tiistaina 15.1.2019,  ilmoit-
tautuminen opoille  11.1. mennessä.  Vanhempainilta-
mat tiistaina 15.1.2019 klo 17.30. 

Olemme Sinua varten. Tervetuloa! 
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“ Täytyy myöntää, että te koulun väki olitte oikeassa: tuntuu todella hyvältä, kun on käynyt läpi IB:n. 
Iloitsen suuresti siitä yliopisto-opiskelun helppoudesta, joka on suotu meille IB:ltä valmistuneille.”

joensuun lyseon lukion ib-linja

•  IB-LINJA TOIMINUT 
JOENSUUN LYSEON 
LUKIOSSA VUODESTA 
2000

•  27 ALOITUSPAIKKAA

•  20 OPETTA JAA

•  REHTORI RIITTA RAUMA 
PUH. 050 410 9152 
RIITTA.RAUMA@JOENSUU.FI 

•  IB-KOORDINAATTORI:  
ADAM LERCH 
PUH. 050 516 5075 
ADAM.LERCH@EDU. JOENSUU.FI

•  KOULUSIHTEERI  
PÄIVI JALKANEN  
PUH. (013) 337 5626  
PAIVI. JALKANEN@JOENSUU.FI

•  OPINTO-OHJAA JAT:  
MATTI HEINONEN 
PUH. 050 330 6319  
MATTI.HEINONEN@EDU. JOENSUU.FI 
 
ANU KOTILAINEN 
PUH. 050 338 1872 
ANU.KOTILAINEN@EDU. JOENSUU.FI

TOIMINTA-A JATUS
Lyseon lukion IB-linja tarjoaa Sinulle maailmanluokan 
mahdollisuuden kotiseudullasi.  IB:n  opetussuunnitelma 
on kansainvälinen. Se avaa ovia yliopisto-opintoihin 
sekä Suomessa että ulkomailla. Tarkoituksena on kou-
luttaa uutta oppivia ja muista huolehtivia nuoria, jotka 
auttavat luomaan parempaa ja rauhanomaisempaa maa-
ilmaa kulttuurienvälisen ymmärryksen ja kunnioituksen 
kautta. IB-järjestö tekee yhteistyötä koulujen, hallitus-
ten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa kehittäessään 
opetusohjelmia, joissa korostuu kansainvälinen kasvatus 
sekä akateeminen opiskelu. IB-ohjelma rohkaisee opis-
kelijoita kautta maailman aktiivisiksi ja empaattisiksi 
oppijoiksi, jotka ymmärtävät, että toiset ihmiset erilai-
suuksineen voivat olla myös oikeassa. 

OPISKELU
IB-linjan ensimmäinen lukuvuosi on valmistava vuosi, 
jonka aikana opiskellaan suomalaisen lukion kursseja 
englanniksi sekä tutustutaan  IB:n  opetusfilosofiaan. 
Seuraavina lukuvuosina pääset keskittymään syvällisesti 
kuuteen aineeseen. Valittavanasi on viidestä oppiaine-
ryhmästä itsellesi kuusi oppiainetta siten, että jokaisesta 
tulee vähintään yksi aine. 3–4 oppiaineessa on laaja 
kurssi (Higher Level) ja muissa suppeampi kurssi (Stan-
dard Level):
Ryhmä 1:  paras kieli (Finnish A Literature)
Ryhmä 2:  vieraat kielet (English A Language and  

Literature, Swedish B, German B)

Ryhmä 3:  humanistiset aineet (History, Psychology, 
Business Management)

Ryhmä 4:  luonnontieteet (Biology,  
Chemistry, Physics)

Ryhmä 5:  matematiikka (kolme tasoa: teoreettinen 
matematiikka HL/SL tai soveltava matema-
tiikka SL)

Ryhmä 6:  valitse jokin toinen aine  
ryhmistä 2–4 

Lisäksi IB-opintoihin kuuluvat laajahko tutkielma 
(Extended Essay) opiskelijan valitsemasta aineesta, tie-
donteorian kurssi (Theory of Knowledge), joka pyrkii 
kehittämään opiskelijan kriittistä ajattelua sekä koko-
naispersoonallisuutta kehittävä CAS-ohjelma (Creati-
vity, Activity, Service).

IB on kansainvälinen henkisen kasvun paikka. Pääset 
suomalaisten ja ulkomaalaisten opettajien ja opiskelijoi-
den kanssa kohtaamaan maailmanlaajuisia akateemisia 
haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Kolmatta opis-
keluvuotta värittää Shakespeare-henkinen opintomatka 
Lontooseen. 

HAKEMINEN  
IB-LIN JALLE
 IB-linjalle pääset hakemaan kevään yhteishaussa. Lisäksi 
täytät IB-linjan hakulomakkeen, jonka toimitat suoraan 
Lyseon lukioon yhteishaun päättymispäivään mennessä. 
Hakulomakkeen saat oppilaanohjaajaltasi tai voit tulos-
taa sen koulumme kotisivuilta. Valintaan vaikuttaa 50 % 
peruskoulun päättötodistus ja 50 % pääsykoe. 

IB-linjan pääsykoe pidetään  tiistaina  16.4.2019  klo 
9.00.  Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsy-
kokeessa on kirjallisia tehtäviä äidinkielestä, matematii-
kasta ja englannin kielestä. Kokeen tehtävät perustuvat 
peruskoulun tietoihin ja taitoihin, joten voit tulla kokei-
siin levollisin mielin. 

What can I be -päivä yhdeksäsluokkalaisille torstaina 
10.1.2019, ilmoittautuminen opoille 8.1. mennessä. 

IB-ilta huoltajille, yhdeksäsluokkalaisille ja opoille tors-
taina 10.1.2019 klo 17.30. 

We warmly welcome you to our school! 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME (IB)

TARINOITA  
TOSIEL ÄMÄSTÄ:

1
Finnish A Literature 

(or the student’s 
�rst language)

Another subject from 
groups 2, 3 or 4

Mathematics HL
Mathematics SL

Mathematical Studies SL

Biology
Chemistry

Physics

History, Psychology
Business Management

English A
Language and Literature

Swedish B
German B

2

3
45

6
�eory of Knowledge

Extended Essay

CAS
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joensuun normaalikoulun lukio

•  PERUSTAMISVUOSI: 1907 
(AINEENOPETTA JIEN 
PEDAGOGISTA KOULUTUSTA 
VUODESTA 1962) 

•  OPISKELIJAMÄÄRÄ: 350

•  OPETTA JIEN MÄÄRÄ: 60

•  ALOITUSPAIKKOJA: 115 
- YLEISLINJA 90 
- LUMA-LINJA 25

• WWW.UEF.FI/FI/WEB/JNOR/LUKIO

•  FACEBOOK.COM/JNORSKI/

•  @JNSNORSSITUTOR

•  OSOITE: 
TULLIPORTINKATU 1 
80100 JOENSUU

•  REHTORI:  
MARITA HOKKANEN  
PUH. 050 564 8714  
MARITA.HOKKANEN@UEF.FI

•  KANSLIA: 
TUIJA WILSON  
PUH. 050 442 4466 
TUIJA.WILSON@UEF.FI

•  OPINTO-OHJAA JAT:  
VISA TUOMINEN  
PUH. 050 359 4152 
VISA.TUOMINEN@UEF.FI 
 
KATI HUTTU-PANTSARI 
PUH. 050 432 0763 
KATI.HUTTU-PANTSARI@UEF.FI

TOIMINTA-A JATUS
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu on yli tuhan-
nen ihmisen työyhteisö. Osana harjoittelukoulua toimii 
Joensuun normaalikoulun lukio eli Norssi, jossa opiske-
lee noin 350 lukiolaista. Norssi korostaa yhteisöllisyyttä, 
suvaitsevaisuutta, toisen arvostamista, yksilön vastuuta ja 
hyviä oppimistuloksia.

OPISKELU
Valtakunnallisten kurssien lisäksi Norssissa on yli 100 
valinnaista kurssia. Norssi on kokeilunhaluinen ja jat-
kuvasti uudistuva koulu. Opetuksessa käytetään vaih-
televia opetusmenetelmiä, työtapoja ja materiaaleja. 
Opiskeluun sisältyy kulttuuritilaisuuksia, opintokäyn-
tejä, leirikouluja ja Norssissa voit osallistua myös Urhei-
luakatemian toimintaan. 

Norssi on vetovoimainen koulu – puolet norssilaisista 
tulee Joensuun kantakaupungin ulkopuolelta. Tilat ovat 
viihtyisät ja tekniikka edistyksellistä. Uudet lukiolaiset 
saavat käyttöönsä MacBook Air -kannettavat. Innos-
tunut ja monipuolisesti pätevöitynyt opettajakunta  
tekee opetus- ja ohjaustyön lisäksi tieteellistä tutkimusta 
ja oppikirjoja, joita käytetään kouluissa ympäri Suomen.

Norssilaiset haluavat menestyä opinnoissaan. Norssin 
lukion ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnal-
lista kärkitasoa, ja opiskelijamme sijoittuvat hyvin hake-
miinsa yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Norssi on yliopiston koulu, ja se sijaitsee Itä-Suomen 
yliopiston alueella. Koulussa harjoittelee vuosittain noin 
200–300 opettajaopiskelijaa, jotka pitävät ohjattuja  
oppitunteja eri aineissa.

YLIOPISTON KOULU
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JOKAISELLE JOTAKIN –  
POIMI OMASI 
Esimerkkejä kurssitarjonnasta:
• Draama ja teatteri
• Musiikkiteknologia, Nykytaide, Valokuvaus
•  Uskonto ja etiikka elokuvassa, Psykologian soveltamis-

mahdollisuudet yhteiskunnassa, Antiikin maailma
•  Luma-kurssit, esimerkiksi tähtitiede ja biologian 

kenttäkurssi
•  Lukiodiplomin suorittaminen on mahdollista kaikissa 

taito- ja taideaineissa
• Kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ
Lue tarkemmin: http://www.edu.fi/lukiodiplomit

HALUATKO OPPIA KIELIÄ? 
•  A-kielet: englanti, saksa ja venäjä

• B1-kieli: ruotsi

•  B2-kielet: saksa, ranska ja venäjä

•  B3-kielet: saksa, ranska, venäjä, espanja, italia ja kiina

ELÄVÄÄ KANSAINVÄLISYYTTÄ
Luma-linja käy joka toinen vuosi leirikoulussa Abis-
kossa, Pohjois-Ruotsissa ja -Norjassa. Lukiolaisille tarjo-
taan kolme kansainvälisyyskurssia, joista yksi toteutetaan 
leirikoulumatkana. Säännöllisiä kohteitamme ovat mm. 

Abisko, Berliini, Cern, Malaga, Lontoo, Pariisi, Petros-
koi ja Rooma. Koulu tukee kaikkia lukiolaisiaan mat-
kastipendillä, jonka jokainen voi käyttää lukioaikanaan 
mihin tahansa koulun matkaan. Koulussa käy säännöl-
lisesti ulkomaalaisia vierailijoita, vaihto-opiskelijoita ja 
opetusharjoittelijoita Euroopan eri maista.

VÄRIKÄSTÄ 
OPPIL ASKUNTATOIMINTAA
Oppilaskuntatoiminnassa, kuoroissa, kansainvälisyys-
matkoilla ja teemapäivinä syntyy hyviä ystävyyssuhteita, 
jotka kantavat läpi elämän. Aktiivinen oppilaskunta ja 
tutorit järjestävät yhteisiä tapahtumia kuten ykkösten 
yön, itsenäisyyspäivän gaalan ja klubi-iltoja.

PÄIVITTÄIN 
KÄYTETTÄVISSÄSI OVAT:
• Henkilökohtainen tietokone ja wlan-verkko
• Videoiden kuvaus- ja editointilaitteet
• Musiikin äänitysstudio
• Bändien harjoitustilat
• Kuvataiteen työtilat
• Koulun kuntosali
• Liikuntasali illalla
• Oma kirjasto
• Koulun kahvila
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LIIKUNTA

TEKSTIILI

MUSA TEKNINEN

KOTSA

KUVIS

joensuun normaalikoulun lukio

NORSSITEATTERI – 
TEATTERIN TAIKAA JA 
ILMAISUN ILOA
Valinnaiset draamakurssit tarjoavat perustietoa 
draaman ja teatterin ilmaisullisista keinoista sekä 
näyttelijätyön tekniikoista. Peruskurssin jälkeen opiske-
lijat harjoittelevat ja esittävät valitsemansa näytelmän.  
Koulussamme on mahdollisuus tehdä myös teatteritai-
teen lukiodiplomi.

NORMAALIKOULUSSA 
VÄITELL ÄÄN
Norssissa on vankka väittelyperinne, ja meillä voi suo-
rittaa kaksi väittelykurssia. Vuosittain järjestetään 
erilaisia väittelytapahtumia, ryhmien välisiä väittely-
kilpailuja ja kokoonnutaan säännöllisesti terästämään 
sanankäyttötaitoja. Kurssilaiset osallistuvat vuosit-
tain valtakunnalliseen Sokrates-kilpailuun ja järjestävät  
SciFest-tapahtumaan Pohjois-Karjalan lukioiden väli-
sen väittelykisan.

norssi – taiteiden  

ja taitojen talo
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luma-linja

INNOSTU ILMIÖISTÄ
Jos olet kiinnostunut ympäristöstäsi, luonnosta ja luon-
nonilmiöistä sekä ihmisestä osana kaikkea tätä, Norssin 
Luma-linja on oikea valinta lukio-opinnoillesi. Mate-
maattis-luonnontieteellisen linjan opiskelijoille on tar-
jolla kokeellisuutta ja laboratoriotyöskentelyä. Norssi 
on yliopiston koulu, joten yhteistyö yliopiston kanssa  
on tiivistä. 

Luma-linjalle otetaan vuosittain 25 opiskelijaa. Opinnot 
antavat vankan pohjan lääketieteen, luonnontieteellisten 
alojen ja tietotekniikan jatko-opintoihin.

Norssin Luma-linja on juuri niin innostava kuin sen 
opiskelijatkin. Lumalla on hyvä yhteishenki. Linjalla 
on paljon yhteistä toimintaa, ja eri luokka-asteiden  
lumalaiset tutustuvat toisiinsa luma-kursseilla ja -ret-
killä. Luma-linjan toimintaan kuuluu myös viikon leiri-
koulu Pohjois-Ruotsissa, Abiskossa sekä jokavuotiset 
tutustumiskäynnit alan jatko-opiskelupaikkoihin. Muu-
ten opiskelu on aivan samanlaista kuin yleislinjalla. 

TARINOITA 
LUMAILUSTA:
” Lumailussa parasta on ollut leirikou-
lut. Mieleen on jäänyt yö Patvin-
suolla puolijoukkueteltassa, Kolilla 
purossa uiminen ihan alku-
keväästä ja ehdottomasti Abis-
kon reissu Pohjois-Ruotsissa. 
Porukka on ollut huikea.”

” Hitsauduimme hyvin  
yhteen huiputtaessa 
Njulla-tunturia viiltävässä 
tuulessa ja räntäsateessa.”

” Parasta on ollut luonnontie-
teellinen oivaltaminen.”

” Parasta lumalla on ollut korvaamaton ryhmä-
henki, jota monet opettajatkin ovat kehuneet.”

MITEN 
MAAILMANKAIKKEUS 
SYNTYI JA MITEN 
INFLAATIO LIITTYY 

SIIHEN?

MITÄ OVAT EKMANIN 
SPIRAALI, ROSSBYN AALLOT 

JA SEICHE-ILMIÖ?

MITEN HAJU VAIKUTTAA 
PARIUTUMISEEN JA 

PUOLISON VALINTAAN?

VOIKO ENERGIA LOPPUA 
MAAILMASTA?

MILLAINEN GENEETTINEN 
SORMENJÄLKESI ON?

MITEN BIOLOGINEN KENTTÄTUTKIMUS TEHDÄÄN?

MITEN FYSIIKKA 
ON KEHITTÄNYT 
MATEMATIIKKAA?
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LET´S GO, HAE
PYHÄSELKÄÄN

MEILLÄ VOIT OPISKELLA

Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien 

lisäksi voit opiskella myös mielenkiintoisia koulukohtaisia 

kursseja, mm.

• ÄI10 Ilmaisutaito • PS6 Mediapsykologia • L17 Retkeily

• KÄ1-3 Käsityö • KO1-3 Kotitalous • MU7 Yhtyesoitto  

• KU7 Valokuvaus • AT3 Ohjelmointi • Abien kertaus- 

kurssit • Lukiodiplomit kirjallisuudessa, musiikissa, 

kuvataiteessa ja liikunnassa.

KIELITARJONTA

• A-kieli: englanti • B1-kieli: ruotsi

• B2- ja B3-kielet: saksa, ranska, venäjä

PYHÄSELÄN LUKIO

pyhäselän lukio

•  PERUSTAMISVUOSI: 1970 

•  OPISKELIJAMÄÄRÄ:  
62 + AIKUISLINJA

•  ALOITUSPAIKKOJA: 32 

•  OPETTA JIA: 19

• PUH. 050 315 6608

•  OSOITE: 
OPETTA JANTIE 3b 
82200 HAMMASLAHTI

• JOENSUU.FI/PYHASELANLUKIO

•  PYHÄSELÄN LUKIO

•  @PYHIS

•  REHTORI: ANTTI IKONEN 
PUH. 050 549 0071 
ANTTI.IKONEN@JOENSUU.FI

•  OPINTO-OHJAA JA:  
AATU MUSTONEN 
PUH. 050 315 6609 
AATU.MUSTONEN@EDU. JOENSUU.FI

•  KOULUSIHTEERI:  
AIRI KAKKONEN 
PUH. 050 311 6299 
AIRI.KAKKONEN@JOENSUU.FI

TOIMINTA-A JATUS
Pyhäselän lukio on hyvän yleissivistyksen tarjoava oppi-
laitos, jonka tavoitteena on kasvattaa jatko-opintoihin 
valmis, sosiaalinen ja oma-aloitteinen ihminen.

OPISKELU
Pyhäselän lukio on pieni ja ihmisläheinen koulu. Pie-
nemmät opiskeluryhmät mahdollistavat helpomman ja 
mukavamman tavan oppia. Tiimioppiminen ja opiske-
luiden toiminnallistaminen ovat tavoitteitamme, joita 
toteutamme opetuksessamme opiskelumenetelmien 
ja kurssitarjontamme kautta. Meillä voitkin valita teo-
riaopintoja tasapainottamaan paljon myös erilaisia 
taito- ja taideaineiden kursseja, niin liikunnassa, musii-
kissa ja kuvataiteessa kuin myös käsityössä ja kotita-
loudessa. Myöskin yrittäjyys ja työelämäyhteydet ovat 
meille tärkeitä teemoja, joiden kautta opiskelija pystyy 
halutessaan jo lukioaikana hankkimaan tärkeitä yrittä-
jyys- ja työelämätaitoja, sekä luomaan kontakteja työ- ja 
yritysmaailmaan.

Pyhäselän lukiolla on myös oma erityistehtäväalu-
eensa. Koulu antaa lukio-opetusta aikuislinjan puitteissa 
Pyhäselän vankilassa.

OPISKELI JA-AKTIVITEETTE JA
Pyhäselän lukion perinteisiin kuuluvat oppilaskunnan, 
tutorien ja opettajien yhteiset tapahtumat, kuten uusien 

opiskelijoiden ryhmäytymispäivä, syysretki, jouluglö-
gitilaisuus, penkkarit, vanhojen tanssit, pääsiäismunien 
metsästys ja vappurieha. Pyhäselän lukiossa opiskelu on 
mukavaa. Tunnemme kaikki toisemme ja meillä on hyvä 
ryhmähenki, jonka ylläpitämiseksi järjestetään vuosit-
tain koko koulun yhteisiä tapahtumia ja retkiä.

Lukiolaisten päivittäisessä käytössä ovat polkupyörät, 
pingis- ja biljardipöydät, ulkoliikkumisvälineet ja peli-
konsoli. Päivittäisiin opiskelijoiden aktiviteetteihin kuu-
luu kahvin keittäminen opiskelijoiden kahvilassa.

YRITTÄ JYYS
Pyhäselän lukiossa on vahva yrittäjyyspainotteisuus. 
Pyhiksen opiskelijoilla on mahdollisuus valita seitse-
män kurssia yrittäjyyttä. Kurssien sisällöt vaihtelevat yri-
tysidean kehittämisestä, tapahtuman järjestämiseen ja 
yrittäjän työhön tutustumiseen. Pyhäselän lukiossa yrit-
täjämäistä ajattelua kehitetään koko opiskelujen ajan. 
Pyhiksessä yrittävät kaikki.

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintojen avulla voit täydentää lukio-opintojasi. 
Verkko-opinnot mahdollistavat laajan kurssitarjonnan 
kielissä ja eri oppiaineiden syventävissä ja soveltavissa 
kursseissa. Pyhiksen opiskelijat suorittavat verkko-opin-
toja mm. japanin, saksan ja espanjan kielissä. Opiskelu 
verkossa on helppoa ja vaivatonta!



LET´S GO, HAE
PYHÄSELKÄÄN

MEILLÄ VOIT OPISKELLA

Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien 

lisäksi voit opiskella myös mielenkiintoisia koulukohtaisia 

kursseja, mm.

• ÄI10 Ilmaisutaito • PS6 Mediapsykologia • L17 Retkeily

• KÄ1-3 Käsityö • KO1-3 Kotitalous • MU7 Yhtyesoitto  

• KU7 Valokuvaus • AT3 Ohjelmointi • Abien kertaus- 

kurssit • Lukiodiplomit kirjallisuudessa, musiikissa, 

kuvataiteessa ja liikunnassa.

KIELITARJONTA

• A-kieli: englanti • B1-kieli: ruotsi

• B2- ja B3-kielet: saksa, ranska, venäjä

PYHÄSELÄN LUKIO

Opiskelijoiden kommentteja Pyhäselän lukiosta:
-  ”Turvasatama ja hyvä paikka suunnitella tulevaisuutta 

eteenpäin!”
- ”Pieni porukka, hyvä henki!”

- ”Tule sellaisena kuin olet”
- ”Ihmisläheinen lukio”
- ”Valtakunnan parhaat opettajat!”

TARINOITA TOSIEL ÄMÄSTÄ:



2 4

LU K I O - O PA S  2 0 1 9

TOIMINTA-A JATUS
Joensuun yhteiskoulun lukio on perinteikäs, korkea-
tasoinen ja jatkuvasti uudistuva lukio Joensuun keskus-
tassa. Koulumme tukee opiskelijan kasvua vastuuseen 
itsestään, lähimmäisistään ja ympäristöstään. Tarjo-
amme laajan yleissivistyksen ja yleisen jatko-opintokel-
poisuuden lisäksi kulttuurin ja liikunnan riemua.

OPISKELU
Joensuun yhteiskoulun lukiossa on valittavana kolme 
linjaa: yleislinja, urheilulukio ja sekä musiikin ja ilmai-
sun linja. Jykin urheilulukio on syksystä 2018 alkaen 
yksi Suomen virallisista urheilulukioista.

YLEISLIN JA
Valtakunnallisten kurssien lisäksi valittavana on run-
saasti Jykin omia kursseja. Voit suunnitella laajasta 
kurssitarjonnasta omat opintosi ja painottaa opinnois-
sasi omien mieltymystesi mukaisesti joko vieraita kieliä, 
matemaattis-luonnontieteellisiä aineita tai humanistis-
yhteiskunnallisia aineita.

Lukiossamme voi suorittaa valtakunnallisia lukiodiplo-
meja kuvataiteessa, käsityössä, teatteritaiteessa, musii-
kissa, kirjallisuudessa, tanssissa ja liikunnassa. Meillä voi 
tehdä myös puheviestinnän päättökokeen. Näitä suori-
tuksia voi hyödyntää haettaessa jatko-opintoihin. 

Uudet, valoisat ja avarat tilat tarjoavat erinomaiset 
mahdollisuudet itsenäiseen työskentelyyn ja vir-
kistäytymiseen varsinaisen lukio-opiskelun ohessa. 
Opiskelijat voivat hyödyntää uusinta opetustekno-
logiaa, esimerkiksi virtuaalitodellisuutta. Lisäksi 
käytettävissä ovat moderni kuntosali ja bänditila. 

joensuun yhteiskoulun lukio (jyk)

•  PERUSTAMISVUOSI: 1907 

•  OPISKELIJAMÄÄRÄ: 650

•  ALOITUSPAIKKOJA: 210 
YLEISLINJA 140 
 MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJA 30 
URHEILULUKIO 40

•  OPETTA JIA: 46

•  OSOITE: 
PAPINKATU 3 
80110 JOENSUU

•  WWW.JOENSUU.FI/YHTEISKOULUNLUKIO

• FACEBOOK.COM/JYK. JOENSUU.FI

• @JYK_JOENSUU

•  @JYKOFFICIAL, #JYKOFFICIAL

• “JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIO”

•  REHTORI: ESA RÄTY, PUH. 050 592 8082,  
ESA.RATY@JOENSUU.FI

•  KOULUSIHTEERI: KIRSI KAKKONEN, PUH. 013 
337 5632, KIRSI.KAKKONEN@JOENSUU.FI

•  OPINTO-OHJAA JAT:  
KATRI KUOSMANEN, PUH. 050 374 6315, 
KATRI.KUOSMANEN@EDU. JOENSUU.FI 
ANNE LUKKARINEN, PUH. 040 530 5095, 
ANNE.LUKKARINEN@EDU. JOENSUU.FI

Yleislinja 140 paikkaa

Urheilulukio 40 paikkaa

Musiikin ja ilmaisun linja 30 paikkaa
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  Jykkipäivät yhdeksäsluokkalaisille ti–ke  
22.–23.1.2019 klo 8.30–15. 

 Jykin esittelyilta yhdeksäsluokkalaisille ja huolta-
jille ti 22.1.2019 klo 18.00 alkaen. 

ESIMERKKE JÄ 
KURSSITAR JONNASTA
·  Avaruusgeometria, matematiikan tukikurssit,  

kokeellinen fysiikka, kemian ja biologian laborointi
·  Avaruuskurssi, kehitysmaantiede, eläinten käyttäyty-

minen, luonnontuntemus ja retkeily
·  Kuvan- ja videonkäsittely, 2D/3D-pelin suunnittelu ja 

toteutus, ohjelmointi
·  Luova kirjoittaminen, kulttuuripäiväkirja
·  Business management – nuori yrittäjä, urheilun  

historia, arjen historia
·  Hip hop-, nyky- ja jazztanssi, palloilu,  

mailapelit, laskettelu ja maastohiihto
·  Yhtyesoitto, solistinen ilmaisu, etnopop,  

EDM-kurssi, esitystekniikka
·  Kuvanveisto ja keramiikka, valokuvaus,  

sarjakuva, tekstiilitaide
·  Draaman ja teatterin perusteet, teatteriesityksen val-

mistaminen, teatterimusiikki, itseä kuunteleva ilmaisu
Lisätietoja kotisivultamme  
www.joensuu.fi/yhteiskoulunlukio

KIELITAR JONTA 
• A-kielet: englanti, ranska, saksa
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kielet: ranska, saksa, venäjä
• B3-kielet: espanja, ranska, saksa, venäjä, kiina

KANSAINVÄLISYYS 
Joensuun yhteiskoulun lukio on tunnettu monipuolisesta 
kansainvälisestä toiminnasta. Lukiollamme on säännöl-
listä yhteistyötä Linköpingin, Hofin, Budapestin, Delf-
tin, ja Petroskoin ja uutena kanadalaisen Lethbridge 
Winston Churchill high schoolin kanssa. Vaihto-opis-
kelijatoimintaa on budapestilaiseen Facultas Cognos-
cendi Akadémia Alapitvány –kouluun. Koulussamme 
järjestetään kulttuurikursseja ja opintomatkoja Euroo-
pan kaupunkikohteisiin. Opintomatka antaa mainion 
mahdollisuuden tutustua eri kulttuureihin ja kehittää 
kielitaitoa monipuolisesti. Uusia kansainvälisiä projek-
teja käynnistyy joka lukuvuosi.

OPISKELI JATOIMINTAA
Aktiiviset opiskelijat ovat Joensuun yhteiskoulun lukion 
sydän. Koulussamme on monipuolista opiskelijakunta- 
ja tutortoimintaa. Tutorit johdattelevat uudet opiskeli-
jat osaksi Jykin yhteisöä lukuvuoden alusta alkaen. He 
järjestävät ryhmispäivän ja muuta ykkösille suunnattua 
ohjelmaa syyslukukauden aikana.

Opiskelijakunnan toiminta näkyy vahvasti koulumme 
arjessa. Opiskelijakunta osallistuu monipuolisesti koulun 
kehittämiseen ja huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista 
ja viihtymisestä. Lisäksi toiminta näkyy ikimuistoisina 
tapahtumina ja teemapäivinä. Opiskelijakunnan yllä-
pitämä kioski on avoinna päivittäin. 

TARINOITA TOSIEL ÄMÄSTÄ:
” Lukio ei ole vain opiskelua ja pänttäämistä: on 

vanhojen tanssit, penkkarit, retkiä ja kaikkea muuta 
huippua!” –Veera

” Lukio on antanut minulle varmuutta ja auttanut ymmärtä-
mään omia vahvuuksiani ja heikkouksiani.” –Pirkka

” Lukio on ollut ehdottomasti elämäni paras valinta tähän 
mennessä.” –Riikka
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musiikin ja ilmaisun linja (jyk)

TOIMINTA-A JATUS
Nykyaikaisena taidekasvattajana musiikin ja ilmaisun 
linja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet itseilmaisun 
kehittämiseen. Valittavana on lähes 50 koulukohtaista 
kurssia, jotka on suunniteltu musiikkia ja ilmaisua har-
rastaville opiskelijoille. Lisäksi linjalaiset voivat osal-
listua bänditoimintaan, koulun lehden toimittamiseen, 
kuvataide- ja tanssiprojekteihin sekä teatteriesityksiin. 
Yhteistyökumppanimme vaihtelevat paikallisista kan-
sainvälisiin toimijoihin.

OPISKELU
Musiikki pääaineena tarjoaa kiinnostavan kurssivalikoi-
man musiikin eri osa-alueita, esimerkiksi bändisoittoa, 
yhtyelaulua, etnistä musiikkia ja esitystekniikkaa.

Ilmaisu pääaineena antaa mahdollisuuden valita teatte-
ria, tanssia, kuvataidetta sekä sanallista ilmaisua.

Musiikin ja ilmaisun linjan päättötodistukseen edellyte-
tään kahdeksan (8) kurssia pääaineen opintoja.

HAKEMINEN JA 
SOVELTUVUUSKOE
Musiikin ja ilmaisun linjalle valitaan vuosittain 30 opis-
kelijaa peruskoulun päättötodistuksen ja soveltuvuusko-
keiden perusteella.
Hakijat pisteytetään seuraavasti:

•  Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden, musiikin, 
kuvataiteen, käsityön ja liikunnan keskiarvo. Äidinkie-
len arvosanan painokerroin on 1,2.

• Soveltuvuuskoe (1–5 pistettä)

• Vähimmäiskeskiarvoraja on 7,40.

Opiskelija valitsee musiikin ja ilmaisun linjalle pää-
aineekseen joko musiikin tai ilmaisun. Soveltuvuuskoe 
suoritetaan joko musiikissa, draamassa tai kuvatai-
teessa. Linjalle hakeneille lähetetään toukokuussa kutsu 
soveltuvuuskokeeseen.

•  Musiikin soveltuvuuskokeessa tulee antaa sekä laulu- 
että soittonäyte.

•  Draaman soveltuvuuskokeessa on liike-, draama- ja 
keskusteluharjoituksia ryhmässä sekä kirjallinen, yksi-
löllinen pohdiskelutehtävä. 

•  Kuvataiteen soveltuvuuskokeessa on pieni kuvallinen 
tehtävä, haastattelu ja lyhyt kirjoitelma. Tuo mukanasi 
portfolio aikaisemmista töistäsi, jotka oma yläkoulun 
kuvataideopettajasi on allekirjoituksellaan todistanut 
sinun tekemiksesi. 

Joensuun yhteiskoulun lukion musiikin ja ilmaisun lin-
jalle haetaan yhteishaussa opintopolku.fi-palvelussa 
hakukoodilla 845. Hakemuksen liitteeksi on hakusi-
jasta riippumatta täytettävä erillinen sähköinen hake-
mus osoitteessa opintopolku.fi. Erillisessä hakemuksessa 
mm. valitaan, osallistuuko hakija musiikin, draaman vai 
kuvataiteen soveltuvuuskokeeseen. 

Lisätietoa: www.joensuu.fi/yhteiskoulunlukio

TARINOITA TOSIEL ÄMÄSTÄ:
” Musiikin ja ilmaisun linjalla opiskelu on ollut yksi 

elämäni parhaita kokemuksia. Meillä on mahtava 
luokkahenki! Musailmaisussa on myös sitä jotakin, 
mikä ei karise pois.” –Pinja



2 7

LU K I O - O PA S  2 0 1 9

” Taideaineet tuovat ihanan tauon akateemisiin 
opintoihin. Olen saanut toteuttaa itseäni monella 
tavalla Musiikin ja ilmaisun linjalla, ja myös muiden 
taidokkuuden seuraaminen on inspiroivaa.” –Oona

” Aamutreeneistä saa lisää virtaa opiskeluun.” –Julia

” Jykissä on helppo yhdistää opiskelu ja 
urheiluharrastus.” –Ville 

urheilulukio

• ALOITUSPAIKKOJA: 40 
• WWW.JOENSUU.FI/YHTEISKOULUNLUKIO 
• REHTORI: ESA RÄTY PUH. 050 592 8082 
• APULAISREHTORI: JARKKO RIEPPO PUH. 050 310 8592
• WWW.JOENSUU.FI/URHEILUAKATEMIA
• FACEBOOK.COM/JOENSUUNURHEILUAKATEMIA
•  VALMENNUS  KOORDINAATTORI:  

KIMMO HYPPÖNEN, PUH. 050 436 7839

TOIMINTA-A JATUS
Yhteiskoulun urheilulukio tarjoaa kilpaurheiluun 
panostavalle opiskelijalle erinomaiset edellytykset 
menestyksekkääseen opintojen ja harjoittelun yhteenso-
vittamiseen samanhenkisessä yhteisössä. Pitkä kokemus 
urheilevien opiskelijoiden erityistarpeista mahdollistaa 
joustavat järjestelyt lukio-opinnoissa.

OPISKELU
Urheilulukioon valitut opiskelevat valtakunnallisen 
urheilulukioille tarkoitetun tuntijaon mukaisesti. Tämä 
tarkoittaa, että opiskelija voi vähentää 8 pakollista kurs-
sia normaalista lukion tuntijaosta. Opiskelijan tulee 
kuitenkin suorittaa jokaisen oppiaineen pakollisista 
kursseista vähintään puolet. Ylioppilaskirjoitusaineissa 
hänen tulee suorittaa kyseisen oppiaineen kaikki pakol-
liset kurssit. 

Urheilulukion opiskelijat käyvät säännöllisesti 
urheiluvalmennuksessa, jota järjestetään tiistai-
sin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.00–10.30. 
Valmennuksen järjestää Joensuun Urheiluakatemia 
yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Urhei-
luvalmennuksesta saa lukio-opintoihin enintään 16 

kurssia. Urheilulukiolaisille tarjotaan erityisiä tukipalve-
luja, kuten fysioterapiaa, tietoa urheilijaksi kasvamisesta 
ja vierailuja esimerkiksi urheiluoppilaitoksiin. Luki-
omme sijaitsee Joensuun parhaiden liikuntapaikkojen 
välittömässä läheisyydessä, joten siirtyminen valmen-
nuspaikkojen ja koulun välillä on vaivatonta.

HAKEMINEN JA 
VALINTATESTIT
Joensuun yhteiskoulun urheilulukioon haetaan yhteis-
haussa opintopolku.fi-palvelussa hakukoodilla 0105. 
Hakijan on hakusijasta riippumatta lisäksi täytet-
tävä opintopolussa Urheilulukion sähköinen hakemus 
yhteishaun päättymispäivään mennessä. Urheilulukioon 
hakeneet kutsutaan kirjallisesti haastatteluun. 
Hakijat pisteytetään seuraavasti:

•  Hakija voi saada yhteensä enintään 20 pistettä.

•  Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikun-
nan keskiarvosta enintään 10 pistettä

•  Soveltuvuuden perusteella 0–5 pistettä 

•  Lajiliittopisteet 0–5 (koulu pyytää pisteet lajiliitolta) 

•  Vähimmäiskeskiarvoraja on 7,10.

•  Soveltuvuus- ja lajiliittopisteitä on oltava vähintään 1,01.

Urheilulukioon valitaan edellä kuvatun pisteytyksen 
määräämässä paremmuusjärjestyksessä 40 opiskelijaa. 

Lisätietoa: www.joensuu.fi/yhteiskoulunlukio
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lyseon lukion aikuislinja

LUKIOIDEN YHTEISTYÖKUMPPANIT

Joensuun lyseon lukion aikuislinja tarjoaa lukio-ope-
tusta ilta-aikaan ja verkko-opetuksena. Aikuislinjalla voi 
opiskella kaikkia lukioaineita aikuislinjan opetussuun-
nitelman mukaisesti ja suorittaa ylioppilastutkinnon. 
Yo-tutkintoa tai lukion päättötodistusta tavoittelevalla 
opiskelijalle opiskelu on maksutonta. Tietyn yksittäisen 
aineen opiskelussa on kurssikohtainen maksu. Opiskelu-
tavaksi voi valita joka kontaktiopetuksen arki-iltaisin tai 
etäopiskelun internetin kautta. Kontaktiopetusta anne-
taan maanantaista torstaihin klo 16.45–20.25. Verkossa 
tarjottavia lukiokursseja voi opiskella läpi lukuvuoden.

Aikuislinjan lukio-opinnot suunnitellaan jokaisella opis-
kelijalle henkilökohtaisesti ottaen huomioon opiskelijan 
mahdolliset aiemmat lukio- ja ammattiopinnot. Opin-
noissa edetään opiskelijan oman aikataulun mukai-
sesti. Opinnot on mahdollista aloittaa myös lukuvuoden 
aikana.

Aikuislinjalla voi opiskella myös yksittäisiä lukioaineita, 
esimerkiksi vieraita kieliä tai matematiikkaa. Aineen 
opiskelulla voi parantaa kielitaitoa, täydentää ammat-
tiosaamista tai kerrata pääsykokeita varten. Opiskelija voi 
myös täydentää aiempaa yo-tutkintoaan uusilla aineilla. 
Yksittäisten aineiden opiskelu aikuislinjalla on edul-
lista ja sinulla on mahdollisuus saada todistus kyseisissä 
aineissa suoritetuista lukio-opinnoista.

KYMPPILUOKKA – 
PERUSOPETUKSEN 
LISÄOPETUS
Kymppiluokka on koulutusta ensisijaisesti yhteishaussa 
ilman koulutuspaikkaa jääneille, peruskoulun päättöto-
distuksen samana tai edellisenä vuonna saaneille nuo-
rille. Opetus on yleisopetusta. Opinnot hyväksytysti 
suorittaneet saavat kuusi lisäpistettä ensi kevään yhteis-
hakuun. Koulutuksen laajuus on 1100 tuntia opetusta 
ja ohjausta. Kymppiluokalla voit opiskella ja korottaa 
seuraavia aineita: äidinkieli, matematiikka, ruotsi, eng-
lanti, historia ja yhteiskuntaoppi, biologia ja maan-
tiede, terveystieto, fysiikka ja kemia sekä uskonto tai 
ET. Koulutuksen aikana opiskelija myös parantaa opin-
tovalmiuksiaan, vahvistaa ammatinvalintaa sekä kehit-
tää opiskelu- ja tiedonhankintataitojaan. Koulutus tukee 
nuoren kasvua ja kehitystä. Kymppiluokkaan sisältyy 

myös tutustumisjakso työelämään, ammatilliseen koulu-
tukseen tai lukioon. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan hen-
kilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutus ja oppimateriaali ovat opiskelijalle maksut-
tomat. Lisäksi opiskelija saa ilmaisen lounaan sekä 
käyttöönsä terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut. 
Joensuun seudun opiskelijoille tarjotaan lakisääteiset 
oppilaskuljetukset tietyin edellytyksin. Kymppiluokka-
lainen on oikeutettu hakemaan Matkahuollon ja VR:n 
opiskelijakortin ja matkustamaan sillä opiskelijahinnoin. 
Koulutus ei ole ammattiin johtavaa, joten KELA:n opin-
torahaan tai koulumatkatukeen opiskelija ei ole oikeu-
tettu. Hakuaika on 21.5.–23.7.2019, lisätietoja saat 
vastuuopettajalta.

LUVA – MAAHAN-
MUUTTA JIEN LUKIOON  
VALMISTAVA KOULUTUS
Luva on koulutusta maahanmuuttajille, joilla on suo-
men kielen riittävä taito ja joiden tavoitteena ovat 
lukio-opinnot. Koulutus soveltuu peruskoulun päättä-
neille sekä opiskelijoille, joiden jo aloitetut lukio-opin-
not ovat vaarassa keskeytyä. Koulutuksen laajuus on 25 
kurssia. Koulutuksesta saa 6 lisäpistettä yhteishakuun, 
jos opiskelija hakee yhteishaussa myös ammatilliseen 
koulutukseen. Pakolliset opinnot ovat seuraavat (kurssi-
määrä suluissa): suomi toisena kielenä (10), englanti (3), 
matematiikka (2), yhteiskuntatieto ja historia (2) sekä 
opinto-ohjaus (2). Valinnaisiin opintoihin (6) voi sisäl-
tyä esimerkiksi lukion kursseja, työelämäopintoja, opin-
toaloihin tutustumista, ammatinvalintaa, itsetuntemusta 
tai peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen korotta-
mista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma.

Koulutus on opiskelijalle maksuton, mutta oppikirjoista 
voi tulla kustannuksia opiskelijan itsensä maksettavaksi. 
Opiskelija saa ilmaisen lounaan sekä käyttöönsä tervey-
denhoitajan ja kuraattorin palvelut. Opiskelija on oikeu-
tettu hakemaan Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortin 
ja matkustamaan sillä opiskelijahinnoin. KELA:n opin-
torahaan ja koulumatkatukeen opiskelija on oikeutettu 
17 vuotta täytettyään. Hakuaika on 21.5.–23.7.2019. 
Lisätietoja saat vastuuopettajalta.

•  WWW.JOENSUU.FI/AIKUISLINJA

•  KOULUSIHTEERI 
MARJA-LEENA.HAMALAINEN@JOENSUU.FI 
PUH. 050 439 1059

•  AIKUISLINJAN APULAISREHTORI  
PUH. 050 338 1875

•  AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN  
VASTUUOPETTA JA 
VIRPI.KURONEN@EDU. JOENSUU.FI 
PUH. 050 325 2590

•  KYMPPI- JA LUVA-OPETUKSEN  
VASTUUOPETTA JA  
JENNI.KIISKINEN@EDU. JOENSUU.FI 
PUH. 050 340 0740

•  OPINTO-OHJAA JAT  
TANJA.PAASIKALLIO@EDU. JOENSUU.FI  
PUH. 050 441 4555 
MIKKO.A.VARIS@EDU. JOENSUU.FI 
PUH. 050 465 1185
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Esitteen kaikki lukiot tekevät yhteistyötä Joensuun kon-
servatorion kanssa. Sinulla on mahdollisuus liittää lukio-
opintoihisi konservatorion musiikkiopisto-opintoja ja 
muusikon tutkinnon opintoja. 
Musiikkiopisto-opintojen päättö todistuksista voit saada 
lukiokursseja seuraavasti: 
•  musiikin perustason päättötodistus 3 kurssia ja  

musiikkiopiston päättötodistus 6 kurssia; jos sinulla on 
molemmat edellä mainitut päättötodistukset, saat  
musiikin perustasosta 3 kurssia ja musiikkiopistosta  
3 kurssia – yhteensä 6 kurssia. 

•  Jos sinulta puuttuvat em. päättötodistukset, mutta olet 
suorittanut pääinstrumentin perustaso 3:n tai laulun 
perustaso 2:n, saat 2 lukiokurssia tai jos olet suorit-
tanut pääinstrumentin tai laulun D-tutkinnon, saat 3 
lukiokurssia. 

Kaikki edellä mainitut musiikkiopisto-opinnot hyväksi-
luetaan riippumatta siitä, onko ne suoritettu ennen lukion 
aloittamista tai lukion aikana.

Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa muusikon tut-
kinto (120 ov) lukio-opintojesi ohessa. Jos opiskelet  

lukiossa ja konservatoriossa samanaikaisesti, opinnot voi 
suorittaa 3–4 vuodessa. Konservatoriossa suuntautumis-
vaihtoehtosi voi olla taide-, popjazz- tai kansanmusiikki. 
Voit keskittyä opintojesi aikana instrumentti- ja yhtye-
taitojesi kehittämiseen tukiaineiden opiskelun lisäksi. 
Opiskelu konservatoriossa edellyttää vahvaa motivaa-
tiota musiikin opiskeluun. Sinulta edellytetään musiikki-
opiston perustason (pt 3) suorituksia tai vastaavia tietoja 
ja taitoja. Muusikon tutkinnon opinnoista voit saada 
maksimissaan 8 lukiokurssia edellä mainittujen päättöto-
distuksista tulevien kurssien lisäksi.
Hakuohje yhteishakuun 2019: 

Merkitse hakusijat seuraavasti: 

1) valitsemasi lukio, 2) Joensuun konservatorio, 3–5) 
muut mahdolliset lukiot. Muusikon opintoihin hyväksy-
tään vain pääsykokeiden kautta, jotka järjestetään huhti–
toukokuussa. Muista täyttää ja lähettää konservatorion 
lisätietolomake sähköisen haun lisäksi! Lisätietolomake 
on ladattavissa konservatorion nettisivuilta. 

http://www.joensuu.fi/konservatorio

Joensuun Urheiluakatemia on oppilaitosten ja urhei-
lutoimijoiden yhteistyöverkosto, joka tukee urheilu- ja 
opiskelu-urien tavoitteellista yhdistämistä. 

Urheiluakatemia tarjoaa urheilijalle huippuvalmen-
nusta, urheilun tukipalveluja sekä tukea opintojen 
suunnitteluun.

Urheiluakatemia on tarkoitettu huipulla oleville tai sinne 
pyrkiville urheilijoille. Lukio-opiskelijoista urheiluaka-

temiaan voi osallistua Joensuun yhteiskoulun lukion  
urheilulinjalta (enintään 40 urheilijaa) ja yleislinjalta, 
sekä Lyseon lukiosta (enintään 10 urheilijaa), Joensuun 
normaalikoulun lukiosta (enintään 10 urheilijaa) ja Itä-
Suomen koulun lukiosta (enintään 3 urheilijaa).

Urheiluakatemiaan haetaan sähköisellä lomakkeella  
yhteishaun yhteydessä. Yksi hakulomake riittää kaikkiin 
hakutoiveisiin. Hakulomake ja lisätietoa hakemisesta 
osoitteessa: www.joensuu.fi/akatemiahakutoinenaste

urheiluakatemia

konservatorio

AIKUISTEN PERUSOPETUS
Aikuisten perusopetuksessa suoritetaan peruskoulun 
oppimäärä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman 
mukaan. Opetus alkaa Joensuun lyseon lukion aikuislin-
jalla elokuun loppupuolella. Koulutus kestää 1,5–3 vuotta 
ja jakautuu perusopetukseen ja perusopetukseen valmista-
vaan opetukseen. Opetus tapahtuu päiväopetuksena. 

Aikuisten perusopetuksessa maahanmuuttajilla tulee olla 
vähintään suomen kielen taitotaso A2.2. Koulutuksen 
laajuus on 44 kurssia, jotka suoritettuasi saat perusope-
tuksen päättötodistuksen. Todistuksella voit hakea opis-
kelemaan ammattiopistoon tai lukioon. 

Aikuisten perusopetuksen voi aloittaa valmistavalla vai-
heella, jolloin ei tarvita suomen kielen osaamista. Jos 
opiskelu menee hyvin, voit valmistavan vaiheen jälkeen 
siirtyä perusopetukseen.

Kaikille hakijoille järjestetään tasotestit suomen kielessä, 
englannissa ja matematiikassa 3.–4.6.2019. Ota mukaan 
koulu- ja työtodistukset. 

Jos äidinkielesi on suomi, mutta sinulta puuttuu perus-
koulun päättötodistus, ota yhteyttä, niin sovimme puuttu-
vien kurssien suorittamisesta. 

Koulutukseen haku avautuu oppilaitoksen sivuilla touko-
kuussa 2019. Lisätietoja saat vastuuopettajalta.
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Joensuun lukioihin haetaan valtakunnallisessa yhteis-
haussa täyttämällä yhteishakulomake osoitteessa  
www.opintopolku.fi

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu perus-
koulun oppimäärä. Opiskelijat valitaan lukioon perus-
koulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen 
mukaisessa järjestyksessä. Lukuaineiden keskiarvo las-
ketaan sadasosan tarkkuudella seuraavista aineista: 
äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, 
uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskunta-
oppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveys-
tieto ja maantiede.

Joensuun lukioiden erikoislinjoilla on valintakokeita ja 
testejä. Seuraavista kokeista ja testeistä saat tarkempaa 
tietoa lukioiden kotisivuilta: 
•  Itä-Suomen koulun kielikoe suomen ja venäjän  

kielen taidoista
•  Joensuun lyseon lukion IB-linjan pääsykoe
•  Joensuun yhteiskoulun lukion musiikin ja ilmaisun 

linjan valintakokeet
•  Joensuun yhteiskoulun lukion urheilulinjan haastattelut

Opiskelija valitaan lukioon hänen yhteishaussa esittä-
mässään ensisijaisuusjärjestyksessä. Jos opiskelija ei tule 
valituksi 1. hakutoiveeksi asettamaansa lukioon, hänet 
huomioidaan seuraavalle sijalle asetetun oppilaitoksen 
valinnassa. Opiskelija otetaan huomioon vain niiden 
oppilaitosten valinnoissa, jotka on merkitty yhteishaun 
hakulomakkeeseen. On tärkeää muistaa, että hakutoi-
veet ovat sitovia, eikä niitä voi hakuajan päättymisen 
jälkeen enää muuttaa.

LUKIOON HAKEMINEN
Voi hakea lukioon osallistumalla yhteishakuun sekä 
täyttämällä ensimmäisen sijan hakutoiveen mukaisen 
lukion ainevalintakortin. Ainevalintakortit ovat tulos-
tettavissa kunkin lukion omilta kotisivuilta. 

1. Täytä yhteishakulomake netissä osoitteessa  
www.opintopolku.fi.

2.  Täytä lukion ainevalintakortti. Joensuun kaupungin 
ysiluokkalaiset tallentavat omat valintansa Wilmaan, 
muista kunnista hakevat voivat palauttaa oman ainea-
valintakorttinsa opolle.

HAKUAIKA
Yhteishaun hakuaika on 19.2.–12.3.2019.  
Hakuaika päättyy ti 12.3.2019 klo 15.00.

VALINTAPÄÄTÖKSEN 
JULKISTAMINEN 
JA LUKIOPAIKAN 
VARMISTAMINEN
Tieto lukioon valituista julkistetaan aikaisintaan 
13.6.2019 lukioiden kotisivuilla ja ulko-ovissa. Saat 
lukion rehtorilta myös postitse kirjeen. Lukiopai-
kan vastaanotat hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden 
mukaisesti. Mikäli et ota lukiopaikkaa vastaan, ilmoita 
siitä mahdollisimman pian siihen lukioon, johon sinut 
on valittu.

Tervetuloa lukioon!

yhteishaku ja opiskelijavalinta
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Ylioppilaskokeet muutetaan täysin sähköisiksi vuoteen 
2019 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että uudet lukio-
laiset tulevat opiskelemaan ja tekemään kokeita heti 

opintojensa alusta asti henkilökohtaisia tietokoneita 
hyödyntäen. Tavoitteena on, että jo lukioaikana omaksu-
taan työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia taitoja.

sähköinen ylioppilastutkinto – 

tietotekniikka osana koulun arkea
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lukio on ihmisen 

parasta aikaa

ITÄ-SUOMEN  
SUOMALAIS-VENÄLÄISEN  

KOULUN LUKIO (ISK)
www.itasuomenkoulu.fi

PUH. 040 844 9960

JOENSUUN  
LYSEON LUKIO

www.joensuu.fi/lyseonlukio
PUH. (013) 337 5626

JOENSUUN LYSEON  
LUKION AIKUISLINJA

www.joensuu.fi/aikuislinja
PUH. 050 439 1059

JOENSUUN  
NORMAALIKOULUN LUKIO

www.uef.fi/fi/web/jnor
PUH. 050 442 4466

PYHÄSELÄN LUKIO
www.joensuu.fi/pyhaselanlukio 

PUH. 050 311 6299

JOENSUUN YHTEISKOULUN  
LUKIO ( JYK)

www.joensuu.fi/yhteiskoulunlukio
PUH. (013) 337 5632


