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Ilo 
opiskella!



Joensuun 
yhteiskoulun lukio
• Kesällä 2015 uudet opiskelutilat Papinkadulle 
• Maakunnan suurin n. 700 opiskelijan päivälukio
• Yleislinja (140 aloituspaikkaa)
• Urheilulukio (40 ap.)
• Musiikin ja ilmaisun linja (30 ap.)

YLEISLINJA 140

URHEILULUKIO 40

MUSIIKIN JA 
ILMAISUN LINJA 30

Aloituspaikat

Esittelyvideo

https://www.youtube.com/watch?v=0zyQTWSQbf4


Näkymä 
Papinkadulta



Yleislinja



Monien mahdollisuuksien 
YLEISLINJA

• Innostavia ja monipuolisia opintojaksoja

• Nykyaikaiset opiskelutilat ja -välineet eri aineissa

• Laajan yleissivistyksen lisäksi kulttuurin ja liikunnan riemua

• Hyvät valmiudet jatko-opintoihin

Tutorvideo

https://www.youtube.com/watch?v=OejFan6GDu0


Rakenna oma polkusi

Kehitän kielitaitoani Tutkin, lasken, koodaan
• Englanti (A-kieli)
• Saksa (A,B2,B3)
• Ranska (A,B2,B3)
• Ruotsi (B1)
• Venäjä (B2 ja B3)
• Espanja (B2 ja B3)
• Kiina (B3)
• Japani (B3)
• Kulttuuriseikkailu

• 2D/3D-pelin suunnittelu
• Navigointi
• Urheilufysiikka
• Avaruusopintoja
• Teknologia opiskelun välineenä
• KE+FY tutkimusjaksot
• Kemian ja biologian laborointi
• KE pääsykokeisiin valmentava oj.
• Kuvan ja videon käsittely
• Ohjelmointi



Hyviä vaihtoehtoja

Pohdin ja kokeilen Urheilen ja ilmaisen itseäni
• Luova kirjoittaminen
• Lukion lehti
• Kehitysmaamaantiede
• Eläinten käyttäytyminen
• Luonnon tuntemus ja retkeily
• Business management:

Nuori yrittäjä
• Antiikin maailma, 

Urheilun historia, 
Arjen historia

• Hip hop, Ulko- ja sisäpalloilu,
Laskettelu, Mailapelit, Crossfittaus, 
Kuntosali ja pilates, Kasva urheilijana

• Bändikurssit, Solistinen ilmaisu, 
Esitystekniikka, E.D.M.-kurssi,

• Kuvanveisto ja keramiikka, Valokuvaus, 
Sarjakuva, Luova tekstiilitaide

• Itseä kuunteleva ilmaisu, Näyttelijäntyön 
rakentuminen, Teatteriesityksen 
valmistaminen ja teatterimusiikki

…ja paljon muuta!



Monipuolista
opetusta



Tutki ja 
oivalla



VR
opetuksessa



Urheilulukio



Erityistehtävän saanut urheilulukio (1.8.2018 alkaen)



URHEILULUKIO

• 40 aloituspaikkaa
• Valmennus yhteistyössä Joensuun Urheiluakatemian kanssa
• Valmennukset ti-to klo 8-10, minkä jälkeen ruokailu
• Tarjolla urheilun tukipalveluja
• Käytössä urheilulukioille suunnattu valtakunnallinen tuntijako

Esittelyvideo

https://www.youtube.com/watch?v=yue9KRZ6OSY


Urheilulukion tuntijako
• Urheiluvalmennusta + muita urheilulinjalle suunnattuja 

ei-valtakunnallisia opintoja suoritettava vähintään 24 
opintopistettä
• Oikeus vähentää 16 pakollista opintopistettä normaalista 

lukion tuntijaosta
• Oppiaineiden pakollisista opintopisteistä opiskeltava 

vähintään puolet
• Ylioppilaskirjoitusaineissa suoritettava kirjoitettavan 

oppiaineen kaikki pakolliset opintojaksot



Urheilulukioon hakeminen

• Urheilulukioon haetaan yhteishaussa omalla hakukoodilla

• Lisäksi on täytettävä Joensuun Urheiluakatemian ja Joensuun 
yhteiskoulun urheilulukion sähköinen lisätietolomake

• Hakijat kutsutaan yhteishaun jälkeen pidettäviin 
soveltuvuushaastatteluihin, jotka järjestetään ke-to 21.-
22.4.2021



Valintaperusteet 
urheilulukioon
• Yhteensä enintään 20 p. 

• Enintään 10 p. päättötodistuksen lukuaineiden 
ja liikunnan keskiarvosta (vähintään 7,1)

• Urheilullisista näytöistä 0-10 p.
• Lajiliiton pisteet max 5 p.
• Haastattelu max 3 p. ja lajipisteet 2 p. 

Max 20 p.

0-10 p.
LUKUAINEIDEN 
JA LIIKUNNAN 
KESKIARVO

0-10 p.
URHEILULLISET 
NÄYTÖT



Valintaperusteet 
urheilulukioon
• Haastattelun ja lajiliiton pisteytysperusteista 

lisätietoa Joensuun yhteiskoulun lukion 
nettisivuilta kohdasta opiskelijaksi:

https://www.joensuu.fi/jyk/opiskelijaksi

https://www.joensuu.fi/jyk/opiskelijaksi


Kehity
urheilijana



Monta
huippulajia!



Kovaa treeni-
seuraa…



…iloa
mukana



Musiikin ja 
ilmaisun linja



MUSIIKIN JA ILMAISUN 
LINJA

• 30 aloituspaikkaa.

• Voit opiskella musiikkia, kuvataidetta, draamaa.

• Linjan päättötodistuksen saamiseksi opiskeltava 
vähintään 16 opintopistettä musiikin ja ilmaisun 
opintojaksoja

Esittelyvideo

https://www.youtube.com/watch?v=yHrgu8lERHI


Musiikkia 

• Laaja valikoima opintojaksoja musiikin eri osa-alueilta (n. 60 
opintopistettä)
• Tarjolla mm. bändisoittoa, yhtyelaulua, esitystekniikkaa, 

teatterimusiikkia sekä äänitystä ja sävellystä
• Konsertteja ja bänditoimintaa
• Opettajina musiikkialan asiantuntijoita



Ilmaisua 

• Mahdollisuus valita mm. teatteria, tanssia, kuvataidetta 
sekä sanallista ilmaisua
• Teatteritaidetta ja draamaa on tarjolla 20-24 opintopistettä
• Tanssin opintojaksoja: streettanssi, jazztanssi ja nykytanssi
• Teatteriproduktiot keväisin

Hip Hop -video

https://www.youtube.com/watch?v=A71Tex231VY


Valintaperusteet 
musiikin ja ilmaisun linjalle

• Lukuaineiden, musiikin, kuvataiteen, käsityön ja 
liikunnan keskiarvon sekä soveltuvuuskokeen
perusteella
• Äidinkielen arvosana painotetaan kertoimella 1,2
• Haetaan omalla hakukoodilla ja hakusijasta riippumatta 

täytetään myös erillinen sähköinen hakemus, jolla hakija 
valitsee, osallistuuko hän musiikin, draaman vai 
kuvataiteen soveltuvuuskokeeseen. 



Soveltuvuuskokeet
• Musiikki: laulu- ja soittonäyte, haastattelu.
• Keskiviikkona 21. Huhtikuuta klo 9-16

• Draama: ilmaisulliset ja liikunnalliset 
ryhmätilanteet, kirjoitelma
• Perjantaina 7. toukokuuta klo 9-14

• Kuvataide: ennalta tehty portfolio ja kirjoitelma
• Maanantaina 26. Huhtikuuta klo 16-18 ja maanantaina 3. 

toukokuuta klo 16-18



Lukiodiplomi

• Valtakunnallinen taito- ja taideaineiden 
näyttökoe: media, musiikki, kuvataide, 
teatteritaide, tanssi, käsityö ja liikunta

• Puheviestinnän päättökoe

• Hyötyä taito- ja taidealojen jatko-opintoihin hakeuduttaessa

Tarjoamme
koulukohtaisen

kirjallisuus-
diplomin!



Syyskonsertin 
tunnelmointia



Upea musiikki-
teatteri 



Kehitä
taitojasi



Luodaan 
yhdessä uutta



Arjessa tapahtuu



Aktiiviisuus
kannattaa



Opiskelua 
hyppytunnilla



Abittikoe
käynnissä



Upeat
wanhat!



Penkkareiden
riemua



Kansainvälisyys

• Laaja kieliohjelma
• Säännöllinen yhteistyö ystävyyskoulujen kanssa: 

Delft, Hof, Budapest, ja Petroskoi
• Opintomatkoja ja kulttuurikursseja Eurooppaan
• Yhteistyökoulu Kanadan Albertassa
• Kansainvälisiä vierailijoita ja vilkasta vaihto-opiskelijatoimintaa
• Erasmus+ hankkeita ympäri Eurooppaa



Opiskelijavaihto Unkariin

• Lukiomme oma lyhytvaihto-ohjelma Unkariin

• Opiskelua Budapestissa yhden jakson ajan. Koulutus, 
majoitus, ateriat ja paikallisliikenne maksuttomia.

• Mahdollisuus toimia unkarilaisen vaihto-opiskelijan 
isäntäperheenä



Reipasta tutortoimintaa

• Tutorit tukena lukio-opintojen alussa

• Ryhmispäivänä ja Ykkösten rallissa tutustutaan uusiin 
lukiokavereihin

• Kouluesittelyjä 9.-luokkalaisille ja tutortunteja 1.-luokkalaisille



Tutorit
tukenasi



Ryhmispäivänä
tutustutaan



Aktiivinen opiskelijakunta

• Valvoo ja pyrkii parantamaan opiskelijoiden etuja ja asemaa 
lukiossamme

• Järjestää kivoja tapahtumia: juhlia, teema- ja liikuntapäiviä

• Upeat tilat: kahvio, opiskelijakunnan olohuone, pj:n ja 
sihteerin toimisto



Ohjausta ja tsemppiä 
opintoihin

• Kannustavaa ohjausta lukio-opinnoissa ja jatko-opintojen 
suunnittelussa
• Työ- ja koulutuselämään tutustumista
• Ohjausta kurssimuotoisesti, henkilökohtaisesti ja pienryhmissä
• Kaksi päätoimista opoa ja tuntiopo
• Toimiva ryhmänohjaus



Opiskelijoista huolehditaan

• Tavoitteena ongelmien 
ennaltaehkäisy, varhainen 
puuttuminen ja tarvittavan 
tuen järjestäminen

• Ota rohkeasti yhteyttä!

Tukenasi ovat:
- ryhmänohjaaja ja

aineenopettaja
- opinto-ohjaaja
- terveydenhoitaja
- kuraattori
- psykologi
- erityisopettaja



JYK – elämäsi 
koulu!



Helppo tulla 
koululle



JYKISTÄ
JATKOON!

Elämäni paras
valinta

Helppo yhdistää 
opiskelu ja 

urheilu

Paljon 
valinnaisuutta

Ystäviä ja kivoja 
tapahtumia

Saan ilmaista 
itseäni ja olla 
sellainen kuin 

haluan

Aamutreeneistä 
saa lisää virtaa

Musailmaisussa 
on sitä jotakin



Tervetuloa käymään!

• AVOIMET OVET 9.-luokkalaisille 
ja heidän kotiväelleen

- Starttaamme tutustumiskierrokselle ti 9.2.2021 klo 
15.30 jälkeen. Ilmoittautuminen kotisivuillamme 
2.2.2021 mennessä. Löydät sieltä esittelyjen 
tarkemmat aikataulut. 

#jykofficial

Muista kotisivut, 
Facebook, 

Instagram ja 
Youtube



Katse
tulevaan!



Tekijät

Teksti

Kirsi Kakkonen
Jenni Kervinen
Mikael Kalliokoski
Kimmo Kuikka
Katri Kuosmanen
Anne Lukkarinen
Jukka Toikkanen

Kuvitus

Kimmo Kuikka

Kiitämme avusta:
Taina Mannila (kuvataiteen valokuva)
Viena Rissanen (lukiorakennuksen valokuva)





Ilo opiskella.
Tule Jykkiin!

Ja otathan instan haltuun!
#jykofficial


