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Tervetuloa lukioon

Olet valitsemassa opintojasi peruskoulun jälkeen. Lukio on hyvä vaihtoehto. Lu-
kion käyminen, päättötodistus ja ylioppilastutkinto antavat Sinulle monipuoliset 
valmiudet jatkaa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja myös lukion oppimää-
rään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Noin puolet peruskoulun päättä-
vistä nuorista tulee lukioon. 

Tule Sinäkin!

Lukiossa saat monipuolisen ja hyvän koulutuksen, joka on kansainvälisestikin ar-
vostettu. Voit laajentaa yleissivistystäsi ja samalla omien valintojesi kautta keskittyä 
myös erityisesti Sinua kiinnostaviin asioihin. Lukio on aikuistuvien nuorten kas-
vunpaikka ja mukava opiskeluyhteisö! Se antaa mahdollisuuden myös kansainväli-
siin kontakteihin, sillä kaikilla lukioilla on useita ulkomaisia yhteistyökumppanei-
ta ja lukiossa saat hyvän kielitaidon näiden kontaktien ylläpitämiseksi.

Kuopiossa uusia opiskelijoita ottavia päivälukioita ovat Kuopion klassillinen lukio, 
Kuopion Lyseon lukio, Kallaveden lukio jonka yhteydessä toimii myös Kuopion 
aikuislukio, Nilsiän lukio ja Kuopion taidelukio Lumit. Kuopion päivälukiossa on 
yhteensä 717 aloituspaikkaa syksyllä 2015.

Tässä oppaassa kerrotaan lukio-opinnoista yleensä ja esitellään kaikki Kuopion lu-
kiot. Kuopion lukioissa ovet ovat avoinna Sinulle tutustumista varten ke 10.- to 
11.12. klo 9.00 -18.00 ja to 12.12. klo 9.00 -15.00. Silloin Sinulla on mahdolli-
suus käydä paikan päällä katsomassa, miltä lukiomaailma oikein näyttää. Lisätieto-
ja saat myös lukioiden omilta sivuilta samoin kuin omalta opinto-ohjaajaltasi sekä 
lukioiden opinto-ohjaajilta ja rehtoreilta. 

Kaikissa Kuopion lukioissa voit suorittaa samat lukion oppimäärään ja ylioppilas-
tutkintoon liittyvät opinnot. Lisäksi lukioilla on paljon koulukohtaisia soveltavia 
kursseja, joita voit valita myös yli lukiorajojen. Tämän mahdollistavat lukioiden 
sopimat yhteiset toimintatavat sekä käytössäsi oleva sähköinen kurssitarjotin. 

Lukioista kolmella on lisäksi erityinen tehtävä: Kuopion taidelukio Lumit on mu-
siikin ja tanssin erikoislukio, Kuopion klassillisessa lukiossa toimii urheilulukio ja 
Kuopion Lyseon lukiossa kansainvälinen IB-lukio. Lisäksi lukioilla on omia pai-
notuksia.
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Tervetuloa opiskelemaan Kuopion lukioihin!

Lukiokohtaiset aloituspaikat 1.8.2015:

Lukio Aloituspaikat 2015–2016

Kallaveden lukio 160
Klassillinen lukio* 213
Kuopion Lyseo 125
Kuopion Lyseo IB 25
Kuopion taidelukio Lumit** 156
Nilsiän lukio 38
Yhteensä 717

*Urheilulinjan opiskelijoita enintään 46

**Musiikkilinja 56, tanssilinja 16, ilmaisulinja 20, yleislinja 64.
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Joustava luokaton lukio
Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Etenet omaa tahtiasi 
oman opinto-ohjelmasi mukaisesti. Voit suorittaa lukion 2 – 4 vuodessa. Pääsään-
töisesti lukio suoritetaan kolmessa 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 on 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 jokaisen 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 kursse-
ja. Pakollisista ja syventävistä kursseista muodostuu valtakunnallinen lukion oppi-
määrä, johon ylioppilastutkinto perustuu. Soveltavat kurssit tukevat näitä opintoja 
ja liittyvät usein myös koulun painotuksiin.

Yhteistyötä yli oppilaitosrajojen
Kuopion lukioiden opetustarjontaa on yhdenmukaistettu. Kaikkien lukioiden 
kaikki kurssit ovat kaikkien lukiolaisten valittavissa sähköisessä tarjottimessa. Täl-
löin monet koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit tulevat kaikkien saata-
ville. Tämä auttaa Sinua muun muassa harvinaisempien kielten valinnassa. Pääosa 
opinnoista suoritetaan kuitenkin aina siinä lukiossa, mihin on tullut valituksi.

Lukiolaisena voit valita kursseja ammattioppilaitoksesta, ja ne luetaan sinulle hy-
väksi lukio-opintoihin. Voit tutustua myös yliopisto- ja ammattikorkeakouluopin-
toihin valitsemalla kursseja niiden tarjonnasta lukiolaisille. Myös ne luetaan Sinul-
le hyväksi soveltavina kursseina.

Erilaisia opintoja
Lukion kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen opiskelu sisäl-
tää erilaisia töitä, esimerkiksi tutkielmia ja projektitöitä opettajan ohjauksessa. Kai-
kissa lukioissa on yksi tai useampi virtuaaliluokka, jossa opetusta voi myös tallen-

Opiskelu lukiossa
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taa. 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.

Kaksoistutkinto
Osa toisen asteen opiskelijoista suorittaa sekä ammatillisia että lukio-opintoja tut-
kintoon saakka. Tällöin opiskelupaikka on ammatillinen oppilaitos, mutta lukio-
opinnot suoritetaan lukiossa. Kuopion lukioista Kallaveden lukio ja Nilsiän lukio 
huolehtivat kaksoistutkinnon suorittajien opinnoista.

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

Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Ylioppi-
lastutkinnossa on neljä pakollista koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on 
kaikille yhteinen pakollinen koe ja kolme muuta koetta valitset toisen kotimaisen 
kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaaliaineiden joukosta. Lisäksi voit kirjoit-
taa 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 rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat. Ohja-
us tukee opiskelijan opinto-ohjelman ja opintojen suunnittelua ja toteuttamista. 
Ohjausta annetaan myös jatko-opintoja ja uravalintaa koskevissa asioissa. Kuopi-
on lukioilla on yhteinen erityisopettaja, jonka puoleen voit kääntyä muun muassa 
omaan oppimiseesi liittyvissä asioissa. Lisäksi lukioissa toimii yhteinen lukiopsy-
kologi.

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 täysi-
painoista lukio-opiskelua. Opiskelijalla on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada 
opinto- ja koulumatkatukea. Tarkempia tietoja saat Kelan paikallistoimistoista.
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Kuopion lukioiden kielitarjonta

Lukiossa voit jatkaa peruskoulussa alkaneiden kielten opiskelua tai aloittaa uuden 
kielen opiskelun.

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.
Sekä lisäksi on mahdollista opiskella kiinan kielen alkeita.

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mu-
kaisesti. Joko A-kielen tai B1-kielen tulee olla toinen kotimainen kieli. Alla olevasta 
taulukosta näkyy, mitä kieliä ja mitä oppimääriä on mahdollista valita Kuopion 
lukioissa. Ryhmän muodostuminen riippuu valintojen määrästä. Osa kielitarjon-
nasta toteutuu lukioiden välisenä yhteistyönä ja osa kursseista voi olla monimuoto-
opiskelua tai itsenäistä opiskelua.

    Kieli         Oppimäärä Oppimäärä Oppimäärä Oppimäärä 
  A1/A2 B1 B2 B3

Englanti x   x

Ruotsi x x  
Saksa x  x x
Ranska x  x x
Venäjä x  x x
Latina   x x
Espanja   x x
Italia     x
Kiina    alkeet
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Valtioneuvoston päätöksen mukainen tuntijako on jokaisen lukion tuntijaon 
perustana. Taulukossa näkyy myös kaikkien lukioiden yhteinen koulukohtais-
ten kurssien määrä.

Oppiaine tai aineryhmä   

Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 11
Kielet
 perusopetuksen vuosiluokilta 1 – 6  
 alkava kieli (A-kieli) 6 2 8 
 perusopetuksen vuosiluokilta 7 – 9 
 alkava kieli (B-kieli) 5 2 5
 muut kielet – 16 3
Matematiikka
 lyhyt oppimäärä 6 2 6
 pitkä oppimäärä 10 3 12
Ympäristö ja luonnontieteet
 Biologia 2 3 8
 Maantiede 2 2 6
 Fysiikka 1 7 7
 Kemia 1 4 5
Uskonto tai elämänkatsomustieto 3 2 10
Filosofia 1 3 5
Psykologia 1 4 8
Historia 4 2 9
Yhteiskuntaoppi 2 2 5
Taito- ja taideaineet 5
 Liikunta 2 3  13 
 Musiikki 1 – 2 3 17
 Kuvataide 1 – 2 3 18
Terveystieto 1 2 3
Opinto-ohjaus 1 1 2
Tietotekniikka   13
Viestintä   9
Käsi-ja taideteollisuus   9
Käsityö   4
Ilmaisutaito   2
Kansainvälisyys   5
Viittomakieli   2
Vapaaehtoistyö   1
Kiinan kieli ja kulttuuri   2
Pakolliset kurssit 47 – 51
Syventävät kurssit vähintään 10
Soveltavat kurssit  Opiskelijan valinnan mukaan
Kurssit yhteensä vähintään  75

Kuopion lukioiden tuntijako

 Opiskelijalle
 pakolliset Syventävät Koulukohtaiset
 kurssit  kurssit kurssit
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1. Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen. Pyydä myös vanhempiasi lukemaan se.

2.  Vertaile eri lukioiden tietoja. Käy tutustumassa eri lukioihin avoimien ovien 
päivänä!

3.  Yhteishaku on auki www.opintopolku.fi -osoitteessa 24.2. – 17.3.2015. Täytä 
sähköinen yhteishakulomake ja lisäksi Kuopion kaupungin sähköinen lukion 
opinto-ohjelman valintakortti www.kuopio.fi >opetus- ja koulutus >lukiokou-
lutus >hakeminen. 

4. Merkitse sekä hakulomakkeeseen että opinto-ohjelman valintakorttiin vii-
si hakutoivetta toiveittesi mukaisessa järjestyksessä. Pyrkiessäsi erikoislinjalle 
(kaikilta hakusijoilta) täytä myös ko. linjan erillinen hakulomake ja palauta se 
17.3.2015 mennessä. Tarkista erikoislinjojen pääsykoepäivät ja osallistu pääsy-
kokeeseen kunkin lukion ohjeiden mukaan.

5. Noudata ehdottomasti kaikkia ohjeissa olevia määräaikoja.

6.  Varaudu kurssivalintojen tekemiseen kesäkuussa tai elokuussa. Tarkemmat tie-
dot saat sivulta 6. 

Lukion opinto-ohjelman valintakortit ja erityislukioiden ja -linjojen hakulomak-
keet lähetetään suoraan opiskelijalla 1. hakutoiveena olevaan lukioon sekä valin-
takokeita järjestäville lukioille. Merkitse Opintopolku-palvelun yhteishakulomak-
keeseen ja Kuopion lukion opinto-ohjelman valintakorttiin viisi hakutoivetta 
toiveittesi mukaisessa järjestyksessä.

Jos ensisijainen toiveesi on päästä lukioon Kuopiossa, ilmoita viisi Kuopion 
lukiota hakutoiveinasi.

Lukioon pyrkiminen
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Opiskelijoiden valinta lukioon

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu perusopetuksen (peruskoulun) 
oppimäärä. Opiskelijat valitaan perusopetuksen (peruskoulun) päättötodistuksen 
tai lisäopetuksessa annetun todistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen ko-
timaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, histori-
an, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja 
maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Keskiarvo laske-
taan sadasosan tarkkuudella. Erikoislinjoilla opiskelijaksi ottamisessa on erityispe-
rusteita ja valintakokeita. Niistä kerrotaan tässä oppaassa kunkin lukion kohdalla. 
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielikokeet järjestetään 22.4. – 22.5.2015.

Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan Opetusministeriön päätöstä 
lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista (856/2006). Jos samalla koulutuksen 
järjestäjällä on useampia lukioita, sovelletaan perusteita erikseen kunkin oppilai-
toksen osalta. Mikäli opiskelija ei tule valituksi haluamaansa lukioon, koulutuksen 
järjestäjä voi tarjota hänelle paikkaa muusta lukiostaan tai jonkin toisen koulutuk-
sen järjestäjän lukiosta, jos koulutuksen järjestäjät ovat asiasta sopineet.
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Tulosten julkistaminen ja aloituspaikan varmistaminen

Tiedot opiskelijavalinnoista julkistetaan aikaisintaan 11.6.2015 lukioiden ovilla ja 
osoitteessa www.kuopio.fi. >opetus ja koulutus >lukiokoulutus. Lisäksi valintakirje 
lähetetään yhteisvalintalomakkeessa annettuun osoitteeseen. 

Lukiopaikka varmistetaan jättämällä koulun kansliaan alkuperäinen perusopetuk-
sen päättötodistus. Varmistus tulee tehdä kaikissa Kuopion lukioissa ke 17.6.2015 
klo 15.00 mennessä. Jos et jostakin syystä halua ottaa lukiopaikkaa vastaan, ilmoita 
siitä viipymättä lukion kansliaan kirjallisesti.  

Lukuvuoden 2015 – 2016 kurssivalintojen / lukujärjestyksen tekeminen

Uudet opiskelijat tekevät lukujärjestyksensä seuraavasti:

Kallaveden lukio: ke 17.6 klo 10, 12 ja 14
 Kahden tutkinnon suorittajat 10.8 klo 12.

Kuopion klassillinen lukio: ma 15.6.klo 9.00 15A, klo 10.00
 15B, klo 12.00 15C, klo 13.00 15D ja
 ti 16.6. klo 9.00 15E, klo 10.00 15F     

Kuopion Lyseon lukio: ti 16.6. ja ke 17.6. klo 10.00 alkaen.
   
Kuopion taidelukio Lumit: ma 15.6. klo 10, 11 ja 12.00.  
 ti 16.6.2014 klo 10.00
   
Nilsiän lukio: ti 16.6. klo 11.00.

Tulosten julkistaminen ja aloituspaikat
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Kahden tutkinnon koulutukseen haluava hakee yhteishaun kautta (www.opinto-
polku.fi) ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaksi. 

Yhteishaussa kiinnostuksen lukio-opintoihin voi merkitä Opintopolku -palvelussa 
seuraavilla Savon ammatti- ja aikuisopiston koulutusaloilla:
– liiketalouden perustutkinto
– sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
– hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto
– matkailualan perustutkinto

Kahden tutkinnon opiskelu tapahtuu tavallisimmin etukäteen sovittuina vuoro-
jaksoina ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Osan opinnoista voi suorittaa 
myös kesällä, iltaopintoina aikuislukiossa tai etäopintoina. Ammatillisilla jaksoilla 
opiskellaan ammatillisia pakollisia tutkinnon osia ja lukiojaksoilla lukion opintoja 
noin 5 – 7 kurssia jaksollaan. Lukio-opinnot hyväksiluetaan ammatillisen tutkin-
non yhteisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin. Kahden tutkinnon suorittaminen 
vahvistaa ammatillista osaamista, yleissivistystä sekä jatko-opintovalmiuksia 
yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Kahden tutkinnon koulutus
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Rajattomien 
mahdollisuuksien 

lukio!
www.kuopio.fi> opetus ja koulutus> lukiokoulutus

#lupainnostua



14

KALLAVEDEN LUKIO

Vs. rehtori 
Tiina Karjalainen, p. 044-718 4524
tiina.karjalainen@kuopio.fi

Apulaisrehtorit 
Anne Sivén, p. 044-718 4528
anne.siven@kuopio.fi
Heikki Ståhlberg
heikki.stahlberg@kuopio.fi

Aloituspaikkoja 160

Koulusihteeri 
Veera Heinonen, p. 017-184 523
veera.heinonen@kuopio.fi

Opinto-ohjaajat
Antti Immonen, p. 044-718 4527
antti.immonen@kuopio.fi
Anne Sivén, p. 044-718 4528
anne.siven@kuopio.fi

Maaherrankatu 2, 70100 Kuopio
www.kallavedenlukio.fi
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Korostamme toiminnois-
samme kestävää kehitystä ja 
saimme Kestävän kehityk-
sen sertifikaatin ensim-
mäisenä kuopiolaisena 
lukiona vuonna 2013. 

Kansainvälisyyttä toteutetaan koulus-
samme mm. koulun, kansalaisjärjes-
töjen ja kaupungin tasolla. Kallaveden 
lukio on mukana erilaisissa hankkeissa, 
kuten Comenius ja Euroscola, ja lukion 
opiskelijat ovat vuosittain osallistuneet 
Euroopan nuorten parlamentin tapah-
tumiin. Saksan Hildesheimissa olevan 
ystävyyskoulun lisäksi on lukio saanut 
kumppanikoulun Italian Desenzanos-
ta, jonne tehdään opintomatka vuonna 
2015.

Hakeminen

Lukioon ja kahden tutkinnon opintoi-
hin haetaan toisen asteen yhteishaussa. 
Uusien opiskelijoiden info 
on ke 17.6.2015 klo 10, 
12 ja 14. Kaksoistutkin-
non suorittajat tulevat 
lukioinfoon ma 10.8. 
klo 12. 

Oppilaitoksella on Kuopiossa pitkät 
perinteet aina 1800-luvulta lähtien. 
135-vuotias koulu on toiminut Kalla-
veden lukiona pian 40 vuotta. Opis-
kelijoita Kallaveden lukiossa on noin 
500. Lisäksi lukiossa opiskelee yli 200 
kahden tutkinnon suorittajaa. Kallave-
den lukio tunnetaan Kuopiossa hyvänä 
peruslukiona. Samassa rakennuksessa 
voit suorittaa aikuislukion kursseja. 

Painotukset ja valinnaisuus

Kallaveden lukiossa tarjoamme vies-
tintää ja mediakasvatusta, kuvataidetta 
sekä kansainvälisyyttä. Monipuolinen 
ja laaja kurssitarjonta mahdollistaa sen, 
että voit valita omien jatkosuunnitel-
miesi mukaan enemmän esimerkiksi 
matemaattisia aineita, kieliä tai reaali-
aineita.

Erityispiirteet

Kallaveden lukio on YK- ja UNESCO-
koulu. Lukiodiplomin voit koulussam-
me suorittaa musiikissa, kuvataiteessa, 
viestinnässä ja liikunnassa. Meillä on 
monipuoliset ja ajanmukaiset tietotek-
niikan ja viestintäteknologian laitteet. 







uopion
Lyseon lukio

Rehtori Koulusihteeri     
Samuli Laitinen Arja Hiltunen        
044-718 4562 017-184 563
samuli.laitinen@kuopio.fi arja.i.hiltunen@kuopio.fi

Opinto-ohjaaja IB-koordinaattori
Timo Piirainen Suvi Tirkkonen
044-718 4566 044-718 4568
timo.piirainen@kuopio.fi suvi.tirkkonen@kuopio.fi 

Kuopion Lyseon lukio on nyt myös Facebookissa – käy tykkäämässä!

VALITSE OMA PAINOTUKSESI LAAJASTA VALIKOIMASTA
| Vieraita kieliä 
| Matematiikkaa
| Humanistisia aineita
| Luonnontieteitä
| Kuvataidetta ja musiikkia
| Liikuntaa

Lyseolaista kansainvälisyyttä on yhteistyö Saksaan ja Kiinaan. Vuorovuosin 
käymme myös Gotlannissa ja Pietarissa. Lisäksi osallistumme joka vuosi 
Euroopan Nuorten Parlamentin toimintaan. 
 
HAKEMINEN
Kuopion Lyseon lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa. 
Hakuaika päättyy 17.3.2015.

KUOPION LYSEON KANSAINVäLINEN IB-LUKIO 
Kuopion Lyseon lukiossa on mahdollista suorittaa kansainvälinen ylioppi-
lastutkinto (International Baccalaureate), jossa opetus- ja tutkintokieli on 
englanti ja joka antaa mahdollisuuden jatko-opintoihin sekä Suomessa että 
ulkomailla. IB-luokalle otetaan vuosittain 20 – 25 opiskelijaa.

 



KOLMIVUOTINEN KOKONAISUUS
| Valmistava vuosi. Valmistavana vuonna opiskellaan 28 – 30 suomalaisen 

lukion kurssia, näistä 16 englanniksi. IB-opiskelijat ovat omana ryhmä-
nään näissä aineissa.

| Varsinaiset IB-opinnot. Varsinaiset IB-opinnot kestävät kaksi vuotta.
 Seuraavista valitaan kuusi ainetta.
      1. äidinkieli 2. biologia, fysiikka, kemia
      3. englanti 4. historia, taloustieto         
      5. matematiikka 6. ruotsi tai jokin ryhmästä 3 tai 4
 Lisäksi: tiedonteoria (Theory of Knowledge), tutkielma (Extended 

Essay),
| CAS-ohjelma (Creativity, Action, Service), halutessasi saksa, ranska, 

venäjä tai jokin muu vieras kieli

”IB:n jälkeen on helppo jatkaa melkein missä yliopistossa tahansa.”
”IB:n kautta olen tavannut elämäni upeimmat ihmiset.”
”Ryhmähenki IB:llä on jotain,  mitä ei saa mistään muualta.”

HAKEMINEN IB-LUKIOON
IB-lukioon pyritään yhteishaun kautta. Lisäksi täytetään Kuopion lukioi-
den ainevalintakortti. Opiskelijavalinta tapahtuu perusopetuksen päättö-
todistuksen lukuaineiden keskiarvon ja pääsykokeen perusteella. Pääsykoe 
järjestetään 17.4.2015 klo 11.30–16.30 Kuopion Lyseolla. Pääsykokeeseen 
ei kutsuta erikseen.

www
.kuop

ionly
seo.fi

.
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Kuopion taidelukio

LUMIT
Uusi lukio aloittaa
toiminnan 1.8.2015
Minna Canhtin
lukion ja Kuopion
Yhteiskoulun
Musiikkilukion
yhdistyessä. Lumit
tarjoaa vuosittain
yli sata erilaista
taideaineiden
kurssia. Kuopion
taidelukio Lumit on
valtakunnallinen musiikin ja
tanssin erikoislukio. Lukiossamme
järjestetään myös ilmaisutaidon
painotusopetus ja lukion
yleisopinnot.

 Musiikkilinja
 o klassista ja/tai rytmimusiikkia
 o kuoroja, lauluyhtyeitä, bändejä, yksityisopetusta
 o musiikki- ja tanssiproggiksia

 Tanssilinja
 o nyky- ja jazztanssia sekä balettia
 o improvisaatiota, kehonhuoltoa ja tanssitietoa
 o paljon esiintymisiä yksin ja yhdessä



 Ilmaisutaidon
 painotusopetus
 o teatterityön eri osa-alueita
 o näyttelijäntyötä ja itseilmaisua
 o useita erilaisia esityksiä vuosittain

 Yleislinja
 o ylioppilaaksi innostavassa ja luovassa ilmapiirissä 
  Kuopion keskustassa
 o halutessasi voit valita joitakin musiikin,
  tanssin ja ilmaisutaidon
  kursseja

Hakeminen
Kuopion taidelukio
Lumitiin haetaan
toisen asteen yhteishaussa
www.opintopolku.fi. Musiikki- tai tanssilinjalle ja ilmaisutaidon 
painotusopetukseen pyrkijät täyttävät opinto-ohjelman valinta-
kortin lisäksi erillisen taidelukio Lumitin hakulomakkeen. Pääsy-
kokeet järjestetään 22.4. ja 23.4.2015 (musiikki- ja tanssilinjat) 
sekä 24. ja 27.4.2015 (ilmaisutaidon painotusopetus).

Rehtori
Ilkka Raninen
017-184 641, 044 718 4641
ilkka.raninen@kuopio.fi 

Koulusihteeri
Jaana Mönkkönen
044 718 4583
jaana.monkkonen@kuopio.fi

Musiikkiopinnot
Juha Hilander
044 718 1402
juha.hilander@kuopio.fi

Tanssiopinnot
Reetta Varis
044 718 4647
reetta.varis@kuopio.fi 

Ilmaisutaito
Kerttu-Liisa Pirinen
040 702 8509
kerttu-liisa.pirinen@kuopio.fi

Opinto-ohjaajat
Hetti Rytsy
044 718 4648
hetti.rytsy@kuopio.fi

Heikki Huuhka
044 718 1157
heikki.huuhka@kuopio.fi

Kotilainen Timo
017 184 628
timo.kotilainen@kuopio.fi

Lisätietoa: www.lumit.fi



Lukiossamme on
I Pienet opetusryhmät
I Tarjolla pakolliset ja valtakunnalliset
 syventävät kurssit
I Laaja valikoima soveltavia ja lukion omia
 kursseja
I Verkko- ja virtuaalikursseja
I Oppituntitallenteet

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

OPINTO-OHJAAJA
p. 044 748 2348
Hannele Hakkarainen-Ahonen

TOIMISTO
p. 044 748 2346
Tanja Tirkkonen

http://www.peda.net/veraja/kuopio/nilsianlukio
www.facebook.com

Tule viihtymään
I Rento ja turvallinen ilmapiiri
I Voit vaikuttaa asioihin – Hyvä yhteishenki
I Kansainvälinen tunnelma ja kansainvälisiä
 hankkeita
I Lukiomme on järjestänyt suuria tapahtumia,
 esim. lukiorockit tai musikaalin, viimeksi
 ”Viulunsoittaja katolla”. 

Nilsiän lukio toimii kestävän kehityksen Vihreä lippu -ohjelmassa. Lukiomme on saanut oppilaitoksille 
myönnettävän kansainvälisen ympäristösertifikaatin. Opiskelijamme Vihreä lippu -raadissa suunnittelevat 
ja toteuttavat ympäristötoimintaa.

Tarjoamme lajissaan huipulle pyrkiville:

Alppihiihtovalmennus
I Päätoimiset valmentajat
I Opiskelijat ympäri Suomea
I Paljon leirejä ja kilpailumatkoja
I Leireillä itsenäistä opiskelua tai kurssien
 suorittamista verkko- ja virtuaalikursseina
I Valmennuksen lisäksi voi suorittaa hiihdon-
 ohjaajan opintoja

Salibandyvalmennus
| Koulullamme toimii valmennusryhmä
| Aamutreenit joukkueen kanssa
| Luetaan hyväksi 16 lukiokurssia
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REHTORI
p. 044 748 2255
Anna-Maija Tiilikainen
anna-maija.tiilikainen@kuopio.fi

OPINTO-OHJAAJA
p. 044 748 2348
Hannele Hakkarainen-Ahonen

TOIMISTO
p. 044 748 2346
Tanja Tirkkonen

Muut lajit
I Nilsiän lukiossa on mahdollisuus toteuttaa yksi-

löllistä valmennussuunnitelmaa omien valmen-
tajiensa johdolla myös muissa lajeissa, golfissa 
oma lajiryhmä

I Kilpaurheilijalle luetaan valmentautumisesta
 hyväksi lukiokursseja

Koulun vierestä voi vuokrata asunnon
uudesta Tähtiportista

Muuta mukavaa
I Bändi-, studio- ja musiikin
 työpaja kursseja
I Urheilupsykologiaa
I Saksaa, venäjää, espanjaa,
 virtuaaliranskaa
I Luonnontieteiden työkursseja
I Liikunnanohjausta ja tanssia
I Tutorointia ja vilkasta
 opiskelijakuntatoimintaa
I Yhteistyötä ammatillisen
 koulutuksen kanssa
I Ruotsinkielinen ystävyyslukio
 Vöyrillä
I Lukiodiplomit

Nilsiän lukioon haetaan toisen asteen
yhteishaussa 24.2.–17.3.2015.
 
Urheiluvalmennukseen haetaan erillisellä
hakulomakkeella tammi-helmikuussa.
Tällöin hakija tietää pääsystään valmennus-
ryhmään jo ennen valtakunnallisen yhteishaun
alkua.
Tarkista tarkemmat hakuajat
www.peda.net/veraja/kuopio/nilsianlukio.
Valmennusryhmään hyväksytyn urheilijan tulee
hakea Nilsiän lukioon yhteishaussa.
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Kuopion aikuislukio

Maaherrankatu 2, 70100 KUOPIO
kuopionaikuislukio@kuopio.fi
http://www.peda.net/veraja/kuopio/aikuislukio

Vs. rehtori 
Martti Keinänen
044 718 1747

Koulusihteeri Opinto-ohjaaja / apulaisrehtori
Kirsi Suoaro Tiina Kaljunen   
017 184 539 044 718 1239
kirsi.suoaro@kuopio.fi tiina.kaljunen@kuopio.fi

Aikuislukio on aikuisoppilaitos (alle 18-vuotiaat otetaan ainoastaan 
erityisperustein), mutta sen opetustarjontaa voivat käyttää myös muiden 
oppilaitosten opiskelijat iästä riippumatta. Aikuislukiossa toimii lukion 
lisäksi perusopetusta antava perusaste. 

Talvikausi (syyskuu-toukokuu): oppitunnit ma-to iltaisin klo 16.50 - 
20.10. Lisäksi jonkin verran iltapäiväopetusta klo 15.00 - 16.30. 

Kesäkausi (kesäkuu ja elokuu): oppitunnit klo 9.00 - 19.35. Merkittä-
vin käyttäjäryhmä on päivälukioiden opiskelijat.

Suoritusmahdollisuudet 
Aikuislukiossa voit:
| suorittaa perusopetuksen oppimäärän
| korottaa perusopetuksen päättötodistusta tai yksittäisiä
 arvosanoja
| suorittaa lukion oppimäärän tai erillisiä oppiaineita
| suorittaa ylioppilastutkinnon tai täydentää sitä
| korottaa lukion päättötodistuksen arvosanoja 



25Kuopion kaupunki 2015Tervetuloa lukioon!

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa
Muiden lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat 
suorittaa kursseja aikuislukiossa. Aikuislukiosuoritukset lasketaan täysi-
määräisesti hyväksi omaan tutkintoon. Myös korkea-asteen opiskelijat 
voivat parantaa ainekohtaisia opiskeluvalmiuksiaan aikuislukion kautta. 
Aikuislukiossa toimii ns. lukiokymppi yhdessä Minna Canthin koulun 
kanssa.  Perusopetuksen päättötodistuksen arvosanojen korotuksen li-
säksi on kympillä mahdollista suorittaa myös lukiokursseja.  Aikuislukio 
toimii aktiivisesti ISOverstaassa tarjoten mahdollisuuden verkkokurssi-
suorituksiin ympäri Suomea.

Etälukio ja verkkokurssit          
Koulussa toimii etälukio. Etälukiossa valtaosa opiskelusta tapahtuu etä-
opiskeluna, jota tuetaan ryhmätapaamisilla ja opettajapäivystyksellä sekä 
tietoverkko-materiaalilla. Monissa oppiaineissa on tarjolla verkkokursse-
ja, opiskelu tapahtuu tällöin kokonaan netin kautta.

Ilmoittautuminen
Opiskelijaksi ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koululle tai koulun 
kotisivun ilmoittautumislomakkeella. Uusia opiskelijoita otetaan elo-
kuun puolivälissä. Lisäksi opiskelun voi aloittaa lukuvuoden aikana aina 
uuden jakson alkaessa.

Kieliohjelma
| A1 : englanti, saksa ja venäjä 
| B1 : ruotsi
| B3 : espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä

Koulukohtaiset syventävät kurssit
äidinkieli : kielioppikurssi
A1-englanti : johdantokurssi, kielioppi- ja kuuntelukurssi ja abikurssi
B1-ruotsi :  johdantokurssi, abikurssi
Lyhyt matematiikka : johdantokurssi ja abikurssi
Pitkä matematiikka : johdantokurssi, kertauskurssi ja abikurssi
Reaaliaineet: abikurssit, jotka toteutetaan yksilöohjauksena



Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue
Lukiokoulutus

Vuorikatu 27, 70100 Kuopio
www.kuopio.fi -> Opetus ja koulutus


