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SISÄLLYS

M I KSI LÄH DEN LUKIOON

LAHDEN LUKIOON?
KANNAKSEN LUKIO • LAHDEN LYSEO • TIIRISMAAN LUKIO
Lahden lukiot tarjoavat joustavaa opiskelua ja mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä,
itselle sopivia opintokokonaisuuksia. Lahden kaupungin jokaisessa lukiossa on yleislinja ja oma erityistehtävänsä: Kannaksen lukiossa IB sekä kuvataide ja muotoilu,
Lahden lyseossa luonnontiede, matematiikka ja teknologia (LUMATE) sekä liikunta ja
urheilu, Tiirismaan lukiossa musiikki. Lisäksi Kannaksessa voi painottaa opintojaan
teatteritaiteeseen.
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MIKSI LUKIOON?
Lukiossa opit valmiuksia toimia yhteiskunnassa
kriittisenä tiedon hakijana, arvioijana ja tuottajana. Lukio-opiskelu tarjoaa Sinulle mahdollisuuden kehittää laaja-alaisesti omaa osaamistasi.

HYVINVOINNIN RAKENTAMINEN ON
YHTEISTYÖTÄ
Lukiossa on hyvä yhteishenki ja mahdollisuus
osallistua opiskelija- ja tutortoimintaan. Koko
henkilökunta tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on myös erityisopettajan, psykologin ja kuraattorin sekä terveydenhoitajan palvelut.

Vahvistat myös yhteistyötaitojasi ja opiskelutekniikkaasi. Opit arvioimaan ja ohjaamaan
omaa oppimistasi.

TAVOITTEENA YLIOPPILASLAKKI
Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa
vuodessa: keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko
maassa. Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään
kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Lukio-opinnot ja ylioppilastutkinto antavat laajan yleissivistävän pohjan ja parhaat edellytykset jatko-opintoihin. Voit hakeutua yliopistoihin,
korkeakouluihin, ammattikorkeakouluihin ja
toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin.
Teemme yhteistyötä korkeakoulujen, Lahden
Yliopistokampuksen ja paikallisten yrittäjien
kanssa. LukioTET-kurssi toteutetaan yhdessä
paikallisten teknologiateollisuuden yritysten ja
Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.
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M I KSI LÄH DEN LUKIOON

LAHDEN LUKIOON?
YHTEISTYÖTAITOJA JA OPISKELUTEKNIIKKAA
VALMIUKSIA KRIITTISEEN TIEDONHANKINTAAN
JA TUOTTAMISEEN
KORKEAKOULUKELPOISUUS
KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KIELITAITOA
MAKSUTTOMAT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT
UUSIA KAVEREITA
PARHAAT EDELLYTYKSET JATKO-OPINTOIHIN
YLEISSIVISTYSTÄ JA AIKAA MIETTIÄ TULEVAA AMMATTIA
YRITYSYHTEISTYÖTÄ JA YLIOPISTO-OPINTOJA
JO LUKIOAIKANA
LAAJA AINEVALIKOIMA
VASTUUTA JA ITSENÄISYYTTÄ
VANHOJENTANSSIT JA PENKKARIT
VALKOLAKKI
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HAKEM I N EN

LAHDEN LUKIOHIN
LUKIOON HAKEMINEN JA
VALINTAKRITEERIT
Lahden lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–23.3.2021 klo klo 15.00 osoitteessa
www.opintopolku.fi. Katso tarkemmat hakuohjeet lukioiden nettisivuilta ja Lahden lukiokoulutuksen sivuilta.

JÄRJESTYKSELLÄ ON VÄLIÄ
Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää. Hakutoivejärjestys on sitova, joten mieti
järjestys tarkkaan.
Yhteishaussa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi valittuun lukioon pääsy toteutuu, kun hakijan keskiarvo tai pisteet oikeuttavat opiskelupaikkaan
kyseisessä lukiossa. Vaihtoehdot 2–5 otetaan
tämän jälkeen automaattisesti huomioon Opintopolku-järjestelmässä. Lukiokoulutukseen hakeuduttaessa ensimmäisestä hakutoiveesta ei
saa lisäpisteitä. Lahden lukioissa ensimmäisen
vuoden aikana ei voi vaihtaa ylemmältä toiveelta alemmalle.

Hakija täyttää yhteishakulomakkeen ja sähköisen ainevalintakortin. Erityislinjoille haettaessa tutustu lisäksi linjakohtaisiin hakuohjeisiin.
Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa.
Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon ja hakutoivejärjestyksen perusteella. Lukuaineiden
minimikeskiarvo 7,0. Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista: Äidinkieli ja kirjallisuus, A1-, A2-, B1- ja
B2- kielet, matematiikka, biologia, maantieto,
fysiikka, kemia, terveystieto, uskonto/elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi.

TULOSTEN ILMOITTAMINEN
Lukioon valitut ja nimen julkaisuluvan antaneet
julkistetaan lukion kotisivuilla ja/tai ulko-ovessa
aikaisintaan to 17.6.2021.
OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Ilmoittautuminen tiistaina 22.6.2021 ja opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään torstaina 1.7.2021. Ilmoittaudu siinä lukiossa, johon
sinulle on varattu paikka. Ota mukaan alkuperäinen peruskoulun päättötodistus. Ainevalinnat
tehdään oman lukion ohjeiden mukaan.

Erityislinjoille pääsyyn vaikuttavat lisäksi
menestyminen valintakokeessa, harrastuneisuus ja lisänäytöt. Osalla erityislinjoista (IB,
kuvataide, urheilu, LUMATE) päättötodistuksen keskiarvossa on erilaisia painotuksia tai
muita kuin lukuaineita mukana (kuvataide,
liikunta).

OPISKELUPAIKAN PERUMINEN
Jos et ota vastaan opiskelupaikkaa, ilmoita siitä
viipymättä lukion rehtorille.
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JOS JÄÄT ILMAN OPISKELUPAIKKAA
Opiskelijapaikkaa vaille jäänyt hakija voidaan ottaa opiskelijaksi lukioon, jonka keskiarvorajan hän ylittää, jos lukiossa on vapaita
paikkoja. Samoin jos paikkoja vapautuu kesän
aikana, uusia opiskelijoita voidaan ottaa rehtorin päätöksellä elokuussa. Vapaat paikat täytetään yhteishaun varasijoilta tai lukiopaikkaa
vailla olevilla hakijoilla. Tiedustele vapaita paikkoja lukion rehtorilta. Varasijat ovat voimassa
20.8.2021 asti.

ULKOMAILTA MUUTTAVAT OPISKELIJAT
Ulkomailla suoritettu oppivelvollisuus oikeuttaa hakemaan lukioon. Lisätietoja saat haluamastasi lukiosta. Lahdessa järjestetään myös
lukioon valmistavaa koulutusta opiskelijoille,
joiden suomen kielen taidot eivät mahdollista
siirtymistä suoraan lukioon.
LUKIOKOULUTUKSEEN VALMISTAVA
(LUVA) KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE
TAI VIERASKIELISILLE
Luva-koulutusta Lahdessa järjestää Lahden
yhteiskoulun aikuislinja. Tavoitteena on lisätä
maahanmuuttajien ja vieraskielisten valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen ja menestyä
opinnoissa.

LUKIOON PYRKIMINEN KESKEN VUOTTA
Ota yhteyttä suoraan lukion rehtoriin, kun haet
lukioon muutoin kuin yhteishaussa.
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OPISKELIJAMÄÄRÄT JA

MON I PUOLI N EN

ALOITUSPAIKAT 2021
LUKIO

OPISKELIJAMÄÄRÄ

ALOITUSPAIKAT LINJOITTAIN 2019

2020-2021

ALOITUSPAIKAT
YHTEENSÄ

195 YLEISLINJA
KANNAKSEN
LUKIO

740

alin ka*) 7,00

30–34 TASON MUKAAN IB

KIELIVALIKOIMA
LUKIO

A-KIELET

B1-KIELI

B2-KIELI

B3-KIELI

KANNAKSEN LUKIO

EN

RU

RA, SA

EA, RA, SA,

LAHDEN LYSEO

EN, RA, SA

RU

SA

EA, RA, SA,

TIIRISMAAN LUKIO

EN, RU, VE

RU

RA, SA

EA, RA, SA, VE

S2-KIELI

X

256–260

31 KUVATAIDE JA MUOTOILU

225 YLEISLINJA JA LIIKUNTAPAINOTTEINEN
alin ka *) 8,00

LAHDEN
LYSEO

30–36 TASON MUKAAN URHEILULINJA

880

alin pistemäärä 14,58

305-311

50 LUONNONTIEDE, MATEMATIIKKA JA

Lahden lukioissa voi opiskella A-kielinä englantia, saksaa, ranskaa, venäjää ja ruotsia sekä
B2-kielenä saksaa ja ranskaa. Uutena kielenä voi aloittaa espanjan, venäjän, ranskan ja saksan.
Lisäksi opetetaan suomea toisena kielenä.

TEKNOLOGIA (LUMATE)
alin painotettu ka *) 8,62

Kieliä voit valita vapaasti, mahdollisuuksien mukaan kaupungin lukioiden tarjonnasta.

130 YLEISLINJA
TIIRISMAAN
LUKIO

480

alin ka*) 7,83

165

35 MUSIIKKI
alin pistemäärä 14,98

YHTEENSÄ

2100

550 YLEISLINJAT
176–186 ERITYISLINJAT

726–736

*) Sisäänpääsyn alin keskiarvo vaihtelee vuosittain, keskiarvot yhteisvalinnasta 2020’
Elokuusta 2022 alkaen Kannaksen ja Tiirismaan lukiot yhdistyvät uudeksi lukioksi. Elokuussa 2021
Kannaksen ja Tiirismaan lukioissa aloittavat opiskelijat valmistuvat aikanaan tästä uudesta lukiosta.
Lue lisää hakuoppaan lopussa.
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EN= englanti, RU=ruotsi, RA=ranska, SA=saksa, VE=venäjä, EA=espanja, S2=suomi toisena
kielenä
A-kieli = perusopetuksen 3. tai 5. luokalla alkanut kieli
B1-kieli = 6. luokalla alkanut yhteisenä aineena opiskeltava kieli
B2-kieli = 8. luokalla alkanut valinnainen kieli
B3–kieli = lukiossa alkava valinnainen kieli
S2-kieli = suomi toisena kielenä
B2- ja B3-kielillä on samat ylioppilaskokeet
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LUKIO-OPI NTOJEN

RAKENNE

LUKIO-OPINNOT MUODOSTUVAT OPINTOJAKSOISTA

Opiskelija valitsee itse, mitä opintojaksoja hän
lukuvuoden aikana opiskelee. Lukuvuosi on
jaettu viiteen jaksoon eli periodiin. Kukin opintojakso opiskellaan yleensä yhden jakson/periodin aikana, mutta voi myös jakautua useammalle jaksolle. Jokaisen jakson/periodin lopussa on
päättöviikko.

Lukio-opinnot 150 opintopistettä
muodostuvat seuraavista opinnoista:

Lukio-opintojen vähimmäismäärä on 150 opintopistettä. Opintoja voi kuitenkin tehdä enemmänkin. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista ja
valtakunnallisesti valinnaisista opinnoista sekä
muista valinnaisista opinnoista. Kaikille lukiolaisille yhteisiä, pakollisia opintoja pitää lukion
aikana opiskella 92–102 opintopistettä. Pakollisista ja syventävistä opinnoista muodostuu
valtakunnallinen lukion oppimäärä, johon ylioppilastutkinto perustuu.

Pakolliset opinnot
94 tai 102 op

+
Valtakunnalliset
valinnaiset opinnot
20 opt

+

Lukio-opintojen tulee sisältää vähintään 20
opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Näistä opinnoista saadut arvosanat vaikuttavat päättöarviointiin.

Muut
valinnaiset opinnot
14-18 op

Muut valinnaiset opinnot ovat lukiokohtaisia. Ne
sisältävät aineksia eri oppiaineista, ovat menetelmäopintoja, muita lukiokohtaisia opintoja tai
muissa oppilaitoksissa suoritettavia opintoja.

lyhyt matematiikka > 94

Lukioiden opetustarjontaan voit tutustua
kunkin lukion kotisivuilla, ja tutustumalla
Lahden lukiokoulutuksen verkkosivuihin ja
lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan.

pitkä matematiikka > 102
Opiskelijat voivat valita opintoja
kaikkien lukioiden laajasta tarjonnasta.
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LUKIODI PLOM IT JA

YLIOPPILASKOKEET
YLIOPPILASKOKEET
Ylioppilastutkintoon sisältyy viisi pakollista
koetta keväästä 2022 alkaen. Äidinkieli/S2 on
ainoa kaikille pakollinen koe. Loput neljä valitaan seuraavista (vähintään kolmesta eri ryhmästä):

Kaikille pakollinen koe
äidinkieli tai
suomi toisena kielenä

• matematiikan koe
• toisen kotimaisen kielen koe
• vieraan kielen koe
• reaalikoe

Lisäksi valitaan 3 seuraavista
aineista. Yksi kokeista pitää
suorittaa pitkän oppimäärän
mukaisena

Lisäksi ylioppilastutkintoon voi kuulua ylimääräisiä kokeita. Pakollisten kokeiden lisäksi voit
osallistua ylimääräisiin kokeisiin, jopa 11 kokeeseen. Kokeista yksi pitää suorittaa pitkän
oppimäärän mukaisena (toinen kotimainen
kieli, vieras kieli tai matematiikka).

matematiikka
toinen kotimainen
kieli

Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa enintään
kolmeen peräkkäiseen keväisin ja syksyisin järjestettävään tutkintokertaan. Koko yo-tutkinto
suoritetaan digitaalisesti opiskelijan omalla
päätelaitteella.

vieras kieli

reaaliaine

IB-linjalla on oma kansainvälinen tutkinto (IB
Diploma), jonka loppukokeet tehdään toukokuun alussa.

Kokelas päättää itse, minkä
viidennen kokeen suorittaa,
esimerkiksi toisen reaaliaineen
kokeen tai vieraan kielen.

LUKIODIPLOMIT
Lukiodiplomin voi suorittaa seuraavissa haluamissaan taito-ja taideaineissa myös toisessa
lukiossa: Kannaksessa kuvataide, media ja
teatteri, Lyseossa liikunta sekä Tiirismaalla
musiikki ja käsityö.

esim.
reaaliaineita
vieraat kielet
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LUKIO ON MUUTAKI N

KUIN OPISKELUA

hyvä yhteishenki, ja sinulla on mahdollisuus osallistua opiskelijakunta- ja tutortoimintaan, erilaisiin projekteihin ja
produktioihin. Voit opiskella useita kieliä, osallistua aktiiviseen kansainvälisyystoimintaan
sekä matkustaa ulkomaille opiskelijavaihtoon.

Kun abit lähtevät, lukion valloittavat toisen
vuosikurssin ”wanhat”. Vanhojenpäivä huipentuu lukioiden vanhojentansseihin, joihin
valmistaudutaan tanssiharjoituksin pitkin vuotta ja pukeudutaan viimeisen päälle.

LAHDEN LUKIOISSA ON

Juhlahumun viimeistelee lakkiaiset eli ylioppilasjuhlat – mieleenpainuva, ansaittu juhlapäivä kaikille ylioppilaaksi valmistuville joko kesän
alussa tai vuoden lopussa itsenäisyyspäivän
alla. Valkolakki päässään uudet ylioppilaat
suuntaavat kohti elämän uusia vaiheita suorituksestaan iloisina ja toisaalta haikeina tutuksi
tulleen lukioarjen päätyttyä.

Lukio-opiskeluun sisältyy myös ainutlaatuisia
juhlaperinteitä, jotka tarjoavat opiskelijalle
unohtumattomia elämyksiä ja muistoja.
Helmikuussa abiturientit lopettavat varsinaisen koulutyön ja alkavat keskittyä ylioppilaskirjoituksiin. Tämän juhlaviikon aloittaa joissakin
lukioissa potkiaiset tai ruusukonvat, jotka
ovat toisen vuoden opiskelijoiden järjestämä
läksiäisjuhla abiturienteille.
Tätä seuraa penkinpainajaiset eli penkkarit,
joka on abiturienttien lukiotaipaleen yksi kohokohta. Päivän kunniaksi pukeudutaan näyttävästi ja järjestetään läksiäisrieha tai abishow.
Abien viimeinen varsinainen koulupäivä huipentuu penkkariajeluun kuorma-auton lavalla.
Ajelulla tervehditään ajelua seuraamaan tulleita läheisiä, opiskelukavereita ja kaupunkilaisia.
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USEI N KYSYTYT KYSYMYKSET

LUKIO-OPINNOISTA

MITÄ TARKOITTAA JOUSTAVA
OPISKELU?
Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia vaan
opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa
tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti.
Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on suositus ja yleisin.

VOIKO LUKIO-OPINTOIHIN SISÄLLYTTÄÄ
OPINTOJA MUISTA OPPILAITOKSISTA?
Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden,
ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakoulujen
sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden
kanssa. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa
muun muassa mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa lukiossa, ammattioppilaitoksessa tai vaikka yliopistossa.

MIKÄ ON OPINTOSUUNNITELMA?
Jokainen opiskelija tekee oman opintosuunnitelmansa, jota voi muuttaa opintojen aikana.
Toisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja
voidaan hyväksyä mukaan opintoihin.

Kunkin lukion moninaisista yhteistyöopinnoista
ja niiden hyödyntämisestä oman opinto-ohjelman laadinnassa saa lisätietoa rehtoreilta ja
opinto-ohjaajilta.

KÄYTETÄÄNKÖ LUKIOISSA JAKSO-		
JÄRJESTELMÄÄ?

MILLAISTA TUKEA OPISKELIJA SAA OPINTOJEN AIKANA?
Opiskelijahuolto lukiossa toimii opiskelijan
hyvinvoinnin ja oppimisen tukena. Hyvinvoinnin
rakentaminen on yhteistyötä.

MILLAISIA ETUUKSIA LUKIO-OPISKELIJA
SAA? ENTÄ MITKÄ OVAT OPISKELUKUSTANNUKSET?
Oppivelvollisuuden laajentaminen ja siihen liittyvä maksuttomuus on tällä hetkellä poliittisessa päätöksenteossa. Alla oleviin kustannuksiin
ja hankintoihin saattaa tulla muutoksia. Muutokset päivitetään lahti.fi -verkkosivuille.

Yhteisöllisen opiskelijahuollon tehtävänä on
koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Esimerkkinä lukioiden yhteisöllisestä opiskeluhuollosta on opiskeluhuoltamotoiminta.

Lukioissa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian.
Myös kouluterveydenhuolto on maksutonta.
Opiskelija voi saada päätoimisia lukio-opintoja
varten opintorahaa, asumislisää ja opintolainan
valtiontakausta. Vanhempien tulot vaikuttavat
opintotukiin joko vähentävästi tai korottavasti.

Koko henkilökunta tukee ja ohjaa opiskelijoita
opintojen eri vaiheissa. Sinulla on mahdollisuus
osallistua oppilaskunta- ja tutortoimintaan ja
saada sieltä myös vertaistukea. Kavereita löytyy
nopeasti.
Arjen pedagogista tukea antavat opettajat, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtori. Tarjolla
on myös erityisopettajan, psykologin ja kuraattorin palvelut. Erityisopettaja tukee opiskelijaa
oppimisen vaikeuksissa. Kuraattori ja psykologi
tukevat opiskelijaa hänen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä,
joita voivat olla opiskeluun, ihmissuhteisiin ja
elämäntilanteisiin liittyvät asiat.

Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on
oikeutettu lapsilisään. Koulumatkakustannukset opiskelija maksaa itse, mutta hän voi saada
niihin Kelalta tukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja kustannukset
ylittävät kuukaudessa 54 euroa. Kaikki lukiolaiset on vakuutettu koulutuksenjärjestäjän tapaturmavakuutuksella.
Pääosin sähköiset oppimateriaalit ja muut opiskeluvälineet lukiolaisen on hankittava ja kustannettava itse.

Lukioissa tukiopetusta on mahdollista saada
hyvin pieniä, rajallisia määriä. Lukioissa ei tehdä
HOJKSeja eli henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa.

Tarkempia ohjeita sekä tukien hakemuslomakkeita saa lukioiden opintotoimistosta, KELAn
paikallistoimistosta ja verkkosivuilta tai www.
opintopolku.fi.

VOIKO LUKION OPINTOJAKSOJA SUORITTAA ITSENÄISESTI?
Lukiossa on mahdollista suorittaa opintoja
myös itsenäisesti. Itsenäisellä suorituksella tarkoitetaan, että opiskelu tapahtuu kokonaan tai
osittain ilman lähiopetusta.

Kyllä. Lahden lukioiden lukuvuosi jakaantuu
viiteen jaksoon eli periodiin. Kussakin jaksossa/
periodissa on oma lukujärjestys. Opiskelijan
työmäärä voi vaihdella jaksoittain/periodittain
riippuen valituista opinnoista. Jokainen jakso/
periodi päättyy joustavaan arviointi-/koeviikkoon = päättöviikkoon.

PITÄÄKÖ LUKIOLAISEN OSTAA OMA 		
KANNETTAVA TIETOKONE?
Opiskelijan tulee hankkia kannettava tietokone
heti lukio-opintojen alussa. Tietokonetta tarvitaan päivittäisessä opiskelussa. Oppitunneilla
käytetään paljon sähköisiä oppimisympäristöjä
ja oppikirjoja sekä internetin aineistoa. Myös
ylioppilastutkinnon kokeet tehdään omilla tietokoneilla.

Itsenäiseen opiskeluun sovelletaan lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjä arviointiperusteita. Itsenäisestä suorituksesta edellytetään
hyväksytty arvosana, jotta se voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään. Tavoitteena on, että
jokainen lukiolainen opiskelee lukioaikanaan
ainakin yhden opintojakson itsenäisesti.

MIKÄ ON JAKSOARVIOINTI?
Arviointi annetaan jokaisen jakson/periodin
jälkeen. Jaksoarviointi on opiskelijakohtainen.
Wilmasta näkyvät käydyt opintojaksot, arvosanat ja poissaolot.

MITÄ S2-OPINNOT TARKOITTAVAT?
Suomi toisena kielenä S2 -opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin
suomi. Heillä on oikeus osallistua äidinkielen ja
kirjallisuuden ylioppilaskokeen sijasta suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen. Jatko-opintoja ajatellen molemmat kokeet ovat pääsääntöisesti samanarvoisia. S2-kurssit järjestetään
Kannaksen lukiossa.

MITÄ REAALIAINEET OVAT?
Lukiossa opiskeltavia reaaliaineita ovat biologia,
maantiede, fysiikka, kemia, uskonto (evankelisluterilainen, islam, ortodoksi), elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto
sekä filosofia ja psykologia.

MITÄ JOS EN PÄÄSE LÄPI OPINTOJAKSOSTA?
Mikäli opiskelija saa opintojaksosta hylätyn
arvosanan (4) tai suoritus muutoin hylätään,
opiskelijalla on mahdollisuus uusintakokeeseen/-suoritukseen yhden kerran. Hylättyä arvosanaa voi toki yrittää korottaa myös käymällä
opintojakson uudelleen.
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HYVI NVOI N N I N JA

OPPIMISEN TUKENA
Koko henkilökunta tukee ja ohjaa opiskelijoita
opintojen eri vaiheissa

Tarjolla on myös matalan kynnyksen
hyvinvointipalveluja:

•

•

Arjen pedagogista tukea antavat opettajat,
ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtori

• Tarjolla on myös erityisopettajan, psykologin,
kuraattorin ja terveydenhoitajan palvelut
•
•

Lukioissa tukiopetusta on mahdollista saada
hyvin pieniä, rajallisia määriä

OpiskeluHuoltamo on opiskelijoiden ja
opiskeluhuoltohenkilöstön kohtaamispaikka,
jossa rennon oleskelun lisäksi on aina jokin
ajankohtainen hyvinvointiin liittyvä keskusteluaihe. Tavoitteena on samalla edistää lukiolaisten kiinnittymistä yhteisöönsä.

• ”Onks tää normaalia” -chat palvelee 7–25
vuotiaita maanantaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin klo 16–18 ja perjantaisin klo 14–16.

Lukioissa ei tehdä hojkseja eli henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa
suunnitelmaa

• Opiskeluhyvinvointia Lahesta -somesivustot
palvelevat lukio- ja ammattiopiskelijoita.
Sivustoilla kerrotaan opiskeluhuoltotyöstä ja
kannustetaan ottamaan yhteyttä.

LI I KKUVA OPISKELU

-TOIMINTA

lukiot ovat liikkuvia
lukioita. Jokainen lukio toteuttaa liikkuvampaa
opiskelupäivää omalla tavallaan. Aktiivisuuteen
ohjaavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät,
aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen
käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja
opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin. Liikkuva opiskelu -ohjelma toimii valtakunnallisesti
toisen asteen koulutuksessa ja korkeakouluissa.

Konkreettisina asioina lukioihin on valtionavustuksella hankittu muun muassa säädettäviä
työpöytiä ja aktiivi-istuimia luokkiin sekä välineistöä välituntiliikkumiseen, esimerkiksi tasapainolautoja ja -rullia, subsoccer-pelejä, pingis-,
biljardi-, pöytäfutis- ja teqball-pöytiä.

LAHDEN KAUPUNGIN KAIKKI

Lukioissa järjestetään erilaisia aktiivisuutta
tukevia tapahtumia ja teemaviikkoja. Tietoutta
aktiivisuuden hyödyistä lisätään opiskelijoille
ja opettajille järjestettävillä luennoilla. Kaikissa
lukioissa on myös liikuntatutor-toimintaa, joka
osallistaa ja sitouttaa opiskelijoita mukaan toimintaan.

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä
oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta
ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää
opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Jokaisessa Lahden kaupungin lukiossa toimii
Liikkuva lukio -tiimi, joka suunnittelee ja koordinoi toimintaa omassa lukiossaan. Jokainen
Lahden lukiolainen voi ideoida liikettä lisääviä
toimenpiteitä ottamalla yhteyttä lukionsa liikuntatutoreihin tai LILU-tiimin opettajiin.

Lue lisää lukion opiskelijahuollosta
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KAN NAS

KANNUSTAA!
YLEISLINJA • IB-LINJA • KUVATAIDE- JA MUOTOILULINJA

Lahden keskustassa pääkirjaston ja kaupunginteatterin välittömässä läheisyydessä. Kannas on tunnettu avoimesta ilmapiiristään ja suvaitsevaisuudestaan:
meillä jokainen saa olla oma itsensä.

KANNAKSEN LUKIO SIJAITSEE

Yhteystiedot
Kannaksen lukio
Terijoenkatu 2, 15140 LAHTI

Suurin osa lukiolaisistamme opiskelee yleislinjalla. Lisäksi IB-linja tuo Kannaksen lukioon kansainvälistä väriä, ja kuvataide- ja muotoilulinja
rikastaa koulun arkea.

Rehtori Jyrki Rosti
050 559 7840, jyrki.rosti@lahti.fi

Meillä voit opiskella myös teatteritaiteen
kursseja ilmaisun perusteista ääni- ja valotekniikkaan. Toteutamme myös isoja teatteriproduktioita, joissa voit olla näyttelemässä,
lavastamassa, musisoimassa, tanssimassa. Esityksissä on aina musiikkia ja myös puherooleja.

Opinto-ohjaaja Marjo Eklund
050 387 9684, marjo.eklund@edu.lahti.fi

Opinto-ohjaaja Henna Piitulainen
044 716 3064, henna.piitulainen@edu.lahti.fi

IB-koordinaattori Sami Sorvali
044 416 3064, sami.sorvali@edu.lahti.fi
Kuvataidelinjan koordinaattori
Kari Malinen
044 482 6157, kari.malinen@edu.lahti.fi

Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus
osallistua erilaisiin kansainvälisiin projekteihin ympäri Eurooppaa. Kannaksen ilmapiiri on
nuorekas, energinen ja tavoitteellinen. Kannas
kannustaa ja huolehtii opiskelijoistaan.

Tutustu tarkemmin
kannaksenlukio.fi
Instagram @kannaksenlukio
Kannaksen lukion Facebook-sivut

Kannaksen ja Tiirismaan lukiot yhdistyvät uudeksi lukioksi elokuusta 2022. Näissä lukioissa
opiskelunsa nyt aloittavat opiskelijat valmistuvat aikanaan tästä uudesta lukiosta, joka sijoittuu Paavolan kampukselle.

Kannaksessa on hyvä
ilmapiiri ja mukavia
opettajia. Täällä voi
olla oma itsensä
ja hyväksytään
erilaisuus.

Aloituspaikkoja

KANNAKSEN LUKION
KOTISIVUT
18
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•

Yleislinja: 195

•

Kuvataide- ja muotoilulinja: 31

•

IB-linja: 30–34 tason mukaan

KAN NAKSEN LUKION

IB-LINJA

joka haluat lukio-opiskelulta jotain enemmän. IB-opinnot valmistavat
erinomaisesti akateemisiin jatko-opintoihin.
IB-tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden
sekä suomalaisiin että ulkomaisiin yliopistoihin
ja ammattikorkeakouluihin.

Opiskelija valitsee itselleen sopivimman aineyhdistelmän omien vahvuuksiensa mukaan. Kaikille pakollisia aineita ovat kielet ja matematiikka.
Kaupallisen alan jatko-opintoihin tähtäävä voi
valita lisäksi esimerkiksi taloustieteen, historian
ja ympäristötieteen. Arkkitehdiksi suuntautuva voi valita kuvataiteen, historian ja fysiikan.
Luonnontieteistä kiinnostunut voi valita jopa
kaksi kolmasosaa aineista luonnontieteitä.

IB-LINJA SOPII SINULLE,

Kansainvälinen IB Diploma Programme on
kaksivuotinen opintokokonaisuus. Sitä edeltää
valmistava vuosi (pre year), jolloin suoritetaan
kansallisen lukion kursseja ja harjaannutaan
englannin kielen käyttöön opiskelukielenä.

Vaikka IB:llä opiskelu poikkeaa paljon tavallisesta lukiosta, IB-linjalaiset ovat osa Kannaksen
lukion yhteisöä. Esimerkiksi oppilaskuntatoiminta, vanhojen tanssit, penkkarit ja valkolakki
yhdistävät kaikkia Kannaksen lukiossa opiskelevia nuoria.

IB:llä opiskellaan kansainvälisessä ilmapiirissä
yhdessä toisten innostuneiden ja motivoituneiden opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa painottuvat oma-aloitteisuus, vuorovaikutteisuus ja
kokeellisuus. Lähestymistapa on tieteellinen
ja tutkiva. Erityisesti luonnontieteissä tehdään
paljon kokeellisia töitä.

VALINTAPERUSTEET

•

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella (englanti, äidinkieli ja matematiikka painotettuna kahdella)

• Kansainvälinen IB-tutkinto
Applying to
universities in the
UK or abroad is
easy with an I B
Diploma as it is very
widely recognized
internationally.
I would
wholeheartedly
recommend the I B to
anyone!

• Luokkamuotoinen opiskelu englanniksi
• Valmistava 1. vuosi sekä kaksivuotinen kansainvälinen IB Diploma Programme
• Loppukoe kolmannen opiskeluvuoden keväällä
• Akateeminen lähestymistapa: kriittinen ajattelu, kokeellisuus, tutkiminen
• Kuusi oppiainetta ja ydinopinnot (EE, TOK, CAS)
• Hyvät kansainväliset jatko-opintomahdollisuudet
• Acknowledged in over a hundred countries!
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We act with integrity and honesty, with a strong sense of fairness and justice,
and with respect for the dignity and rights of
people everywhere. We take responsibility for
our actions and their consequences.

IB LEARNER PROFILE
INQUIRERS: We nurture our curiosity, developing skills for inquiry and research. We know
how to learn independently and with others. We
learn with enthusiasm and sustain our love of
learning throughout life.

I B-OPI NTOJEN

PRINCIPLED:

We develop and use conceptual understanding, exploring knowledge across
a range of disciplines. We engage with issues and
ideas that have local and global significance.

We critically appreciate our
own cultures and personal histories, as well
as the values and traditions of others. We
seek and evaluate a range of points of view,
and we are willing to grow from the experience.

We use critical and creative thinking
skills to analyse and take responsible action
on complex problems. We exercise initiative in
making reasoned, ethical decisions.

We show empathy, compassion and
respect. We have a commitment to service,
and we act to make a positive difference in
the lives of others and in the world around us.

We express ourselves confidently and creatively in more than one language
and in many ways. We collaborate effectively,
listening carefully to the perspectives of other
individuals and groups.

RISK-TAKERS:

OPEN-MINDED:

KNOWLEDGEABLE:

RAKENNE

CARING:

THINKERS:

jaettu kuuteen ryhmään. Valmistavan vuoden aikana valitaan kuusi
(tai seitsemän) ainetta, joita opiskellaan koko
kaksivuotisen IB-ohjelman ajan.
IB-LUKION OPPIAINEET ON

Ryhmä 1:
Äidinkieli ja/tai muu vahva kieli
suomi, englanti, itsenäinen muu äidinkieli

Kaikille pakollisia aineita ovat paras kieli
(yleensä äidinkieli), vieras kieli ja matematiikka. Lisäksi valitaan yksi humanistinen/yhteiskuntatieteellinen aine (historia, taloustiede tai
ympäristötiede), yksi luonnontiede (biologia,
fysiikka, kemia tai ympäristötiede) ja joko kuvataide tai toinen luonnontiede tai humanistinen/
yhteiskuntatieteellinen aine. Muita aineita (kuten lyhyitä kieliä) voi opiskella lukujärjestyksen
sallimissa puitteissa kansallisella puolella.

Ryhmä 2: Vieraat kielet
englanti,
lukiossa alkava espanja

We approach uncertainty with
forethought and determination; we work
independently and cooperatively to explore
new ideas and innovative strategies. We are
resourceful and resilient in the face of challenges and change.

COMMUNICATORS:

We thoughtfully consider the world and our own ideas and experience. We work
to understand our strengthts and weaknesses
in order to support our learning and personal
development.

REFLECTIVE:

BALANCED: We understand the importance of
balancing different aspects of our lives –intellectual, physical, and emotional– to achieve well-being for ourselves and others. We
recognize our interdependence with other
people and with the world in which we live.

Ryhmä 3: Humanistiset ja
yhteiskunnalliset aineet

IB-aineet jaetaan HL (higher level) ja SL (standard level) oppimääriin. SL aine sisältää 150
opetustuntia ja HL 240 tuntia. Opiskelija valitsee 3 HL ainetta ja 3 SL ainetta. Myös seitsemäs aine on mahdollinen.

historia, taloustieto
(Economics), ympäristötiede
(Environmental Systems and
Societies)

Lisäksi kaikille yhteisiä ydinopintoja ovat tietoteorian kurssi (Theory Of Knowledge) sekä
opintojen ulkopuolinen vapaaehtoistoiminta
CAS (Creativity, Activity, Service), joka tarjoaa
oppimiskokemuksia koulun seinien ulkopuolella. Viimeisenä IB-opiskeluvuotena tehdään
myös laaja tutkielma jostain opiskellun aineen
aiheesta (Extended Essay).

Ryhmä 4: Luonnontieteet
Biologia, fysiikka, kemia,
ympäristötiede

Ryhmä 5: Matematiikka

IB-linjan opintojen rakenteesta lisätietoa
Kannaksen lukion verkkosivuilta.

HL ja SL-tasot

Ryhmä 6: Kuvataide
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KUVATAI DE- JA

Kannaksen lukiossa
löysin intohimon
arkkitehtuuriin. Nyt
Aalto-yliopiston
arkkitehtuurin
laitokselle päästyäni
ymmärrän, kuinka
hyödyllisiä lukion
taideopinnot olivat.

MUOTOILULINJA
opiskelijat
tutustuvat monipuolisesti visuaaliseen kulttuuriin. Tekemällä oppiminen on kuvataide- ja
muotoilulinjalla opiskelun ydin.

Kuvataide- ja muotoilulinjalla opiskelu ei sulje
yhdenkään korkeakoulun ovea, mutta se voi
avata monia ovia opintoihin ja myös tulevaisuuden työelämään! Erityisesti taide-, muotoilu- ja
kulttuurialoille linja tarjoaa hyvät valmiudet.

KUVATAIDE- JA MUOTOILULINJALLA

Laajan opetustarjonnan ansiosta jokainen pääsee kehittämään lahjojaan, syventämään osaamistaan sekä kokeilemaan jotain uutta! Nykyaikaiset, monipuolisesti varustetut ja linjaa varten
suunnitellut tilat antavat opinnoille ihanteelliset
puitteet.

VALINTAPERUSTEET JA PÄÄSYKOE
Hakijoiden pisteytys:
1) Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden
keskiarvo (mukana kuvaamataito painotettuna
kahdella), pistemäärä 4-10. Alin hyväksyttävä
keskiarvo Lahden kaupungin lukioissa on 7,0.

Kuvataide- ja muotoilulinjan opintoihin kuuluu
pakollisia opintoja, joissa opiskellaan perustietoja ja taitoja. Tämän lisäksi tarjolla on mm.
piirustusta, maalausta, keramiikkaa, graafista
suunnittelua, valokuvausta, elokuvailmaisua ja
multimediaa – opettajina alan speasialisteja.

2) Valintakoe:
a) Valintakoepäivän kaksi tehtävää, joissa 		
molemmissa pistemäärä 0-3. (yht. siis 0-6 p.)
Huom. Valintakokeeseen osallistuminen
on edellytys valinnalle.

Linjalla opiskellaan vähintään 24 opintopistettä
kuvataide- ja muotoiluaineita. Tällöin 16 opintopistettä voidaan vähentää valtakunnallisen tuntijaon pakollisista opinnoista. Vähintään puolet
jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista
opinnoista on kuitenkin suoritettava.

b) Ennakkoon työstettävä portfolio,
pistemäärä 0-4.
Keväällä 2020 valintakoe järjestettiin ensimmäisen kerran etänä. Kevään 2021 järjestely
on vielä harkinnassa. Tarkat ohjeet julkaistaan
myöhemmin Kannaksen lukion verkkosivuilla.

• Yksi maamme kuudesta kuvataidelukiosta.
• Voit perehtyä mm. piirtämiseen, maalaamiseen, arkkitehtuuriin, valokuvaukseen,
•

videointin, animaatioihin, graafiseen suunnitteluun

• Taiteellisen ilmaisun kehittymistä ja kokemuksellista tekemällä oppimista
• Kehity perinteisissä ja digitaalisissa kuvallisen tuottamisen taidoissa
• Kehity kuvataiteen alalla. Siitä voi tulla ammattisi!
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Yleislinjalla opintoja
voi painottaa oman
mielenkiinnon
mukaan kieliin,
reaaliaineisiin,
matematiikkaan ja
luonnontieteisiin tai
taito-ja taideaineisiin.

LYSEOSTA

KUNNOLLA ETEENPÄIN!
YLEISLINJA • LIIKUNTAPAINOTTEINEN LINJA • URHEILULINJA
LUONNONTIETEEN, MATEMATIIKAN JA TEKNOLOGIAN LUMATE -LINJA
Lahden keskustassa,
Kisapuiston vieressä ja torin välittömässä läheisyydessä. Lukiossamme on välitön, opiskelijalähtöinen lähestymistapa. Sinusta tulee lukioyhteisömme jäsen heti ensimmäisestä päivästä
lähtien.

YHTEYSTIEDOT

Lahden lyseossa opiskellaan yleislinjalla, sekä
valtakunnallisen erityistehtävän saaneessa
urheilulukiossa tai luonnontieteen, matematiikan ja teknologian LUMATE -linjalla. Yleislinjan
opiskelijat voivat halutessaan hakeutua liikuntapainotteiselle linjalle.

Opinto-ohjaajat
Katja Kauppi, 050 398 5185
Merja Valtanen, 050 311 1593

Tavoitteenamme on auttaa sinua kehittämään
henkisiä voimavarojasi tieteellisten periaatteiden pohjalta, jotta kykenet tuottamaan uutta
sekä kriittisesti analysoimaan jo olemassa
olevaa tietoa. Lyseossa on myös kansainvälistä
yhteistoimintaa ja vaihto-opiskelijatoimintaa.

Urheilulinjan koordinaattori
Ari Jaakkola, 050 311 1552

LAHDEN LYSEO SIJAITSEE

Lahden lyseo
Lahdenkatu 6, 15110 LAHTI
Rehtori Tero Matkaniemi 050 559 7968,
tero.matkaniemi@lahti.fi

LUMATE-linjan koordinaattori 		
Reetta Kariola, 044 416 3276

Liikuntapainotteisen linjan koordinaattorit
Maija Halmetniemi ja Petri Kurki
sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

Lahden lyseosta lähdet kunnolla eteenpäin
kohti valitsemaasi uraa. - Tervetuloa yhteiselle
matkalle tulevaisuuteen ja tavoitteisiisi!

Tutustu tarkemmin
lahdenlyseo.fi
Instagram @lahdenlyseo
Lahden lyseon Facebook-sivut
Aloituspaikkoja

LAHDEN LYSEON
KOTISIVUT
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•

Yleis- ja liikuntapainotteinen linja: yht. 225

•

Urheilulinja: 30–36 tason mukaan

•

Lumate-linja: 50

LI I KUNTA-

PAINOTTEINEN LINJA
tarkoitettu
liikunnasta innostuneille opiskelijoille. Linjalla liikunnan opintopisteiden määrä voi olla 36
vaaditusta 150 opintopisteestä. Opiskelijalla on
mahdollisuus valita liikuntaa jokaiselle lukiojaksolle. Linjan valinnasta on hyötyä myös liikuntaan liittyvää ammattia suunnitteleville (esim.
liikunnanopettaja, liikunnanohjaaja).

LIIKUNTAPAINOTTEISEN LINJAN
OPISKELIJA VOI:
• tutustua liikunta-alan koulutukseen,
•

osallistua kaupungin lukioiden ja seurojen
kilpailutoimintaan joko kilpailijana tai toimitsijana sekä yläkoululaisten liikuntapäivän
toteutukseen,

Liikuntapainotteisen linjan aikana opiskelija
tutustuu monipuolisesti liikunnan eri osa-alueisiin. Opintojaksojen aikana käydään laaja-alaisesti läpi sekä yksin että yhdessä toteutettavia
liikuntamuotoja eri vuodenajat huomioiden.
Opintojen edetessä opiskelijat pääsevät itse
osallistumaan opintojaksojen sisältöjen ja tavoitteiden suunnitteluun.

•

saada läsnäolovapautusta liikunta- tai
valmennusleireihin sekä yhden kurssin vuodessa oman valmennuksen toteuttamiseen.

LIIKUNTAPAINOTTEINEN LINJA ON

VALINTAPERUSTEET

Liikuntapainotteisen linjan opiskelijalla on erinomainen mahdollisuus halutessaan osallistua
sekä kaupungin sisäisiin että valtakunnallisiin
kilpailuihin.
Uusina osioina tulevat liikunnanohjauksen
alkeet ja seikkailuliikunta. Kolmannen vuoden
sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa.

Liikunta helpottaa
koulunkäyntiä ja
rentouttaa.
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•

Liikuntalinjalle ei ole pääsykoetta, hakeutua
voivat yleislinjalle valitut liikunnasta kiinnostuneet

•

Opiskelija saa erillisen todistuksen linjan
suorittamisesta

•

Mahdollisuus kerätä lisänäyttöjä ja hakea
siirtoa urheilulinjalle

•

Vauhdikasta ja monipuolista liikuntaa liikunnallisessa ryhmässä.

•

Antaa mahdollisuuden liikkua kolme kertaa viikossa läpi lukioajan.

•

Sama hakukoodi kuin lyseon yleislinjalla.

•

Liikunnan harrastajille ja liikuntaan liittyvää ammattia suunnitteleville (esim. liikunnanopettaja, -ohjaaja, fysioterapeutti).

•

Yhteistyö urheiluseurojen kanssa lajikokeilujen yhteydessä
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LAH DEN LYSEON

Aamuaika on parasta
treenaamiseen, lukion
aamuvalmennuksesta
saa päivän toisen
treenin järkevästi,
ja se rytmittää
treenaamista.

URHEILULINJA
yksi maamme 15 virallisesta
urheilulukiosta. Urheilulukio on tarkoitettu huipulle tähtääville urheilijoille, joilla tavoitteena on
menestyä urheilussa kansainvälisellä tasolla ja
jotka haluavat suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon. Lukuvuonna 2020-2021 urheilulinjalla
opiskelee yli 100 huipulle tähtäävää urheilijaa 20
eri lajista.

Urheilulukio tekee kansainvälistä yhteistyötä
ruotsalaisen, ranskalaisen ja saksalaisen urheilulukion kanssa ja osallistuu valtakunnalliseen
urheiluoppilaitosyhteistyöhön.

LAHDEN LYSEO ON

VALINTAPERUSTEET JA PÄÄSYKOE

Urheilulinjalla voi suorittaa valmennuksen opintoja yli 60 opintopistettä vaaditusta 150 lukion
opintopisteestä. Pakollista opinnoista urheilulukiolainen saa vähentää 16 opintopistettä tietyin
edellytyksin.
Oppilaitoksen painopistelajit ovat hiihto, jalkapallo, koripallo, jääkiekko ja yleisurheilu. Näissä lajeissa oppilaitos vastaa valmennuksesta.
Painopistelajeissa valmennus on lajikohtaista
ja harjoituksia on vähintään kolmesti viikossa.
Olympiakomitean ohjeen mukaan valinnoissa
painotetaan painopistelajeja.
Lajivalikoimalajeissa henkilökohtaiset valmentajat ja seura vastaavat valmennuksesta sekä
tilojen varaamisista. Valmentajan, seuran ja
oppilaitoksen välillä allekirjoitetaan valmennussopimus urheilijan koko lukio-opiskelun ajaksi.
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•

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo ja liikunnan arvosana (enintään 10 pistettä, keskiarvo muutetaan suoraan valintapisteiksi)

•

Lajiliittopisteet (enintään 5 pistettä, lukion
pääsykokeisiin pääseminen edellyttää vähintään 2,1 lajiliittopistettä).

•

Lukion oma testi (enintään 5 pistettä, painopistelajeissa on lajitesti ja lajivalikoimalajeissa yhteinen laaja yleisliikuntatesti. Kaikki
pääsykokeisiin osallistuvat hakijat haastatellaan).

•

Valitaan 30–36 urheilijoiden tason mukaan.

•

Esimerkki: jos hakijan keskiarvo on 8,32, lajiliittopisteet 4 ja 3 lukion testistä pistettä, niin
kokonaispistemääräksi tulee 15,32. Keväällä
2020 alin hyväksytty pistemäärä oli 14,87.

•

Yksi maamme 15 urheilulukiosta

•

Menestyneiden urheilijoiden opinahjo

•

Kansainvälistä yhteistyötä saksalaisten, ranskalaisten ja ruotsalaisten kanssa

•

Omassa lajissaan huippua tavoitteleville urheilijoille

•

Urheiluvalmennusta ja sen teoriaopintoja jopa yli 60 opintopistettä

•

Urheilulukiosta urheilijan ammattiin!
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LUON NONTI ETEEN, MATEMATI I KAN JA

TEKNOLOGIAN LUMATE-LINJA

luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneille
opiskelijoille, joilla on tavoitteena jatkaa LUMATE-aineiden opintoja alan korkeakouluissa.

hyvän pohjan valmistautua kyseisen aineen
ylioppilaskokeeseen.

LINJA ON TARKOITETTU

Linjan lukiokohtaisilla opintojaksoilla vieraillaan
yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä. Yhteistyötä tehdään erityisesti Helsingin
yliopiston, LUT-yliopiston, Lahden Yliopistokampuksen ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen
kanssa.

LUMATE-linjalla opiskelija painottaa luonnontiedeaineita, matematiikkaa ja teknologiaa valitsemalla näistä aineista yhteensä 24 lukiokohtaista
opintojaksoa pakollisten opintojaksojen lisäksi.
Tällöin opiskelija voi halutessaan jättää opinnoistaan pois 16 muun aineen pakollista opintojaksoa.

VALINTAPERUSTEET
• Valitaan 50 opiskelijaa

LUMATE-aineiden opetuksessa korostuu kokeellisuus, itsenäinen vastuunottaminen ja
monipuoliset ryhmätyötaidot. Linjan sisällä voi
keskittyä tiettyyn LUMATE-aineeseen, joka luo

Linjalle hakeutuu
sellaisia tyyppejä,
joita kiinnostaa
samanlaiset asiat.
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•

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo siten, että biologian, fysiikan,
kemian, maantiedon ja matematiikan arvosanoja painotetaan kertoimella 1,5

•

Opiskelijan on valittava pitkä oppimäärä
matematiikasta

•

Monipuolinen kokonaisuus LUMATE-aineita motivoituneiden ja samanhenkisten
opiskelijoiden kanssa

•

Luonnontiedeaineissa kokeellisia opintojaksoja

•

Matematiikassa laskuharjoituksia ja lineaarialgebraa

•

Ohjelmointia, elektroniikkaa ja robotiikkaa

•

Valmistaa laaja-alaisia LUMATE-aineiden osaajia, joilla on hyvät valmiudet jatkaa
opintoja alan korkeakouluissa
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Tipalassa on hyviä
opettajia ja mahtava
ilmapiiri, jossa saa
paljon aikaan!

TI I RISMAALLA

EMME TYYDY VÄHÄÄN!
YLEISLINJA • MUSIIKKILINJA

TIIRISMAAN LUKIO SIJAITSEE Lahden keskustassa pääkirjaston ja kaupunginteatterin vieressä.

YHTEYSTIEDOT

Tiirismaalla voit opiskella yleislinjalla tai musiikkilinjalla. Voit opiskella myös useita kieliä ja
osallistua aktiiviseen kansainväliseen toimintaan. Yhteistyötä tehdään mm. Ranskan, Saksan, Italian, Japanin, Norjan, Venäjän, Hollannin
ja Espanjan kanssa. Runsas ja monipuolinen
kurssitarjonta antaa mahdollisuuden menestyksekkääseen ja innostavaan opiskeluun.

Tiirismaan lukio
Kirkkokatu 16, 15110 LAHTI
Rehtori Leena Akola
050 539 1680,
leena.akola@lahti.fi
Opinto-ohjaaja Päivi Palviainen
044 482 0902,
paivi.palviainen@edu.lahti.fi

Tiirismaalla vaalitaan Tipalan henkeä! Se tarkoittaa hyvää yhteishenkeä, opintoihin sitoutumista, toisistaan välittämistä, upeita juhlia ja
yhdessä tekemisen kulttuuria. Rennon luovassa
ja innostavassa ilmapiirissä syntyy loistavia tuloksia. Tiirismaalla ei tyydytä vähään!

Opinto-ohjaaja Riikka Huikuri
050 539 1679,
riikka.huikuri@edu.lahti.fi
Tutustu tarkemmin

Kannaksen ja Tiirismaan lukiot yhdistyvät uudeksi lukioksi elokuusta 2022. Näissä lukioissa
opiskelunsa nyt aloittavat opiskelijat valmistuvat aikanaan tästä uudesta lukiosta, joka sijoittuu Paavolan kampukselle.

tiirismaanlukio.fi
Instagram: @tiirismaanlukio,
@tiirismaan_musiikkilukio
Tiirismaan lukion Facebook-sivut
Aloituspaikkoja
Yleislinja: 130
Musiikkilinja: 35

TIIRISMAAN LUKION
KOTISIVUT
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TI I RISMAAN

MUSIIKKILINJA
voit valita monipuolisesti musiikin opintoja. Musiikkilinjalaiset suorittavat vähintään 26 opintopisteen
laajuiset musiikin opinnot, joista kaikille yhteisiä
musiikkilinjan pakollisia opintoja on 10 opintopisteen opinnot. Pakollisista valtakunnallisista
opinnoista muissa oppiaineissa voi korvata 16
opintopisteen laajuiset opinnot.

VALINTAPERUSTEET

Valittavanasi on musiikkiteatteri- ja konserttiproduktioita, orkesteritoimintaa, bändisoittoa,
kamari- ja kansanmusiikki- sekä lauluyhtyeitä,
kuorolaulua, laulutunteja, vapaan säestyksen ja
ääni- ja valotekniikan opintoja sekä säveltapailua ja musiikin teoriaa. Soitinopetus on järjestetty Soitan koulussa -yhteistyönä Lahden Musiikkiopiston ja Lahden konservatorion kanssa.

Pääsykokeeseen kuuluu hakijan tekemä
videoesitys ja videohaastattelu.

TIIRISMAAN LUKION MUSIIKKILINJALLA

Valitaan 35 opiskelijaa

•

Pääsykoe (enint. 10 p.)

•

Päättötodistuksen keskiarvo (enint. 10 p.)

PÄÄSYKOE

Videoesitys:

Esiintymiskokemuksesi karttuu konserteissa,
keikoilla matineoissa ja kuoromatkoilla kotimaassa ja ulkomailla. Vuosittain toteutetaan
musiikkiteatteriesitys sekä useita konsertteja.
musikaali ja muita produktioita sekä lukiodiplomikonsertteja.

Musalinjalla on
mahtavaa! Kiva olla
samanhenkisten
ihmisten kanssa
tekemisissä ja
opetus on tosi
tasokasta. Tipala
on koulu, jossa
jokainen saa olla
omanlaisensa ja
se hyväksytään.

•

•

Yksi laulunäyte valintalautakunnan etukäteen ilmoittamista vaihtoehdoista. Lauletaan
ilman säestystä.

•

Omavalintainen laulunäyte joko itse säestäen tai oman säestäjän kanssa. Voi laulaa
myös ilman säestystä.

•

Vapaaehtoinen soittonäyte yhdellä tai useammalla soittimella.

Videohaastattelu:
•

Rytmin ja melodian toistotehtävät

•

Haastattelu

• Opiskelija suorittaa 26 opintopisteen laajuiset opinnot musiikissa, joista pakollisia
on 10 opintopisteen laajuiset musiikin opinnot.
• Muiden aineiden valtakunnallisista pakollisista opinnoista musiikkilinjalainen voi
korvata musiikin opinnoilla enintään 16 opintopisteen laajuiset opinnot.
• Pääpaino yhdessä tekeminen ja oppiminen, konserteissa, keikoilla,
kuoromatkoilla kotimaassa ja ulkomailla

36

37

PAAVOLAN KAM PUKSEN

UUSI LUKIO

TERVETULOA LAH DEN

lukiot yhdistyvät
uudeksi lukioksi elokuusta 2022. Näissä lukioissa opiskelunsa nyt aloittavat opiskelijat valmistuvat aikanaan tästä uudesta lukiosta, joka
sijoittuu Paavolan kampukselle.

KANNAKSEN JA TIIRISMAAN

Uudessa lukiossa jatkavat nykyiset kolme valtakunnallista erityistehtävää eli IB-, kuvataide- ja
muotoilu- sekä musiikkilinja. Lukio-opiskelijoita
kampuksella tulee olemaan 1350
Kampuksella on ainutlaatuinen mahdollisuus
yhteisölliseen ja yksilölliseen tietojen ja taitojen
opiskeluun, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä osaamisen jakamiseen eri kouluasteiden välillä. Toisiinsa luontevasti yhdistyviä oppiaineita ja ryhmiä opetetaan samoissa tai
lähekkäin olevissa opetustiloissa, esim. taito- ja
taideaineet sekä tutkimuksellista oppimista
tukeva luma-opetus.

LUKIOIDEN
VIRTUAALIESITTELYIHIN
TIIRISMAAN LUKIO TIISTAINA 12.1.2021

Kirkkokatu 16, tiirismaanlukio.fi/web/
KANNAKSEN LUKIO KESKIVIIKKONA 13.1.2021

Terijoenkatu 2, kannaksenlukio.fi/web/
LAHDEN LYSEO TORSTAINA 14.1.2021

Lahdenkatu 6, lahdenlyseo.fi/web/

Opiskelutiloista tulee joustavat ja monimuotoiset. Kestävä kehitys ja ympäristömyönteisyys
korostuvat tilasuunnittelussa, materiaaleissa,
valaistuksessa sekä lämmitysmuodoissa.
Uuden lukion lisäksi Paavolan kampusalueelle
sijoittuvat Tiirismaan peruskoulu, Wellamo-opisto, Taide- ja muotoilukoulu Taika, Humpulan
päiväkoti sekä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut
Oy:n valmistuskeittiö. Käyttäjinä kampuksella
tulee olemaan kaikkiaan 2500 lasta ja nuorta.
Paavolan kampus rakentuu vaiheittain vuosina
2020–2023.

Julkaisija: Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue 2019
www.lahti.fi/lukiokoulutus
Taitto: Hilla Semeri
Valokuvat: Lahden kaupunki, lukioiden kuva-arkistot ja Antti Sihlman
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