Lähden Lahden
lukioon 2022

LAHDEN LUKIO GAUDIA

LAHDEN LYSEO

Miksi
lukioon?
”PARASTA ON OLLUT UUDET JUTUT
JA KÄYTÄNNÖT YLÄKOULUUN VERRATTUNA, VAPAAMPI TYÖSKENTELY
JA MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA OMIIN
OPINTOIHIN SEKÄ KANNUSTAVAT
OPETTAJAT JA UUDET KIVAT KAVERIT.”

PARHAAT EDELLYTYKSET JATKO-OPINTOIHIN
UUSIA KAVEREITA
KANNUSTAVAT OPETTAJAT
KRIITTISEN TIEDONKÄSITTELYN TAIDOT
LUOVAN JA EETTISEN AJATTELUN AVAIMET
KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KIELITAITOA
TAPAHTUMIA, PROJEKTEJA, RETKIÄ
VASTUUTA JA ITSENÄISYYTTÄ
KORKEAKOULU- JA YRITYSYHTEISTYÖTÄ
VANHOJENTANSSIT JA PENKKARIT
VALKOLAKKI

YHTEISHAKU 2022
• Lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa 22.2.–22.3.2022 			
osoitteessa www.opintopolku.fi
• Hakija täyttää yhteishakulomakkeen ja sähköisen ainevalintakortin.
• Erityislinjoille hakevat tutustuvat lisäksi linjakohtaisiin hakuohjeisiin.
• Yhteishaussa voit hakea seitsemään opiskelupaikkaan.
• Hakutoivejärjestys on sitova, mieti järjestys tarkkaan.
• Opiskelijat valitaan lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä,
lukuaineiden minimikeskiarvo 7,0. Peruskoulun päättötodistuksen 		
keskiarvo lasketaan seuraavien oppiaineiden arvosanoista: Äidinkieli
ja kirjallisuus, A1-, A2-, B1- ja B2- kielet, matematiikka, biologia, 		
maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto, uskonto/elämänkatsomus-		
tieto, historia, yhteiskuntaoppi.
• Erityislinjoille pääsyyn vaikuttavat lisäksi menestyminen valintako-		
keessa, harrastuneisuus, lisänäytöt ja päättötodistuksen arvosanojen
painotukset.
• Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa.
• Yhteishaun tulokset julkistetaan 16.6.2022. Opiskelupaikka on 			
otettava vastaan viim. 30.6. Varasijat ovat voimassa 19.8.2022 asti.
• Katso tarkemmat hakuohjeet lukioiden kotisivuilta ja 						
Lahden lukiokoulutuksen sivuilta

OPISKELIJAMÄÄRÄT JA ALOITUSPAIKAT 2022

LAHDEN
LUKIOKOULUTUS

YLEISLINJA
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Sivistyslautakunta vahvistaa aloituspaikkamäärät vuoden 2021 loppuun mennessä.
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30–36
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MONIPUOLINEN KIELIVALIKOIMA
LUKIO

A-KIELET

B1-KIELI

B2-KIELI

B3-KIELI

GAUDIA

EN, RU, VE

RU

RA, SA

EA, RA, SA, VE

LYSEO

EN, RA, SA

RU

SA

EA, RA, SA

Kieliä voit valita vapaasti, mahdollisuuksien mukaan kaupungin kummankin lukion tarjonnasta.
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

S2-KIELI
X

LUKIO-OPINTOJEN RAKENNE
•
•
•
•
		

Lukuvuodessa 5 periodia eli jaksoa. Periodin lopussa koe- eli päättöviikko.
Lyhyt matematiikka > 94, pitkä matematiikka > 102.
A-ruotsia opiskelevilla on kaksi pakollista opintopistettä enemmän.
Erityislinjalaisilla (KU, MU, LUMATE, URLU) mahdollisuus korvata 16 op
pakollisten oppiaineiden opintoja oman erityislinjan opinnoilla.

Lukio-opinnot 150 opintopistettä
muodostuvat seuraavista opinnoista:

Pakolliset opinnot
94 tai 102 op

+
Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
20 op

+
Muut valinnaiset opinnot
14–18 op

Lukion oppimäärä
Oppiaine

Pakolliset opinnot

Valinnaiset opinnot

Äidinkieli
A-kieli
B-kieli

12
12
10

6
4
4

Muut kielet
Matematiikka
yhteinen opintokokonaisuus
lyhyt

16+16
2
10

4

18

6

Biologia

4

6

Maantiede

2

6

Fysiikka

2

12

Kemia

2

8

Filosofia

4

4

Psykologia

2

8

Historia

6

6

Yhteiskuntaoppi

6

2

Uskonto/ET

4

8

Terveystieto

2

4

Liikunta

4

6

Musiikki

2 tai 4

4

Kuvataide

2 tai 4

4

Opinto-ohjaus

4

pitkä

Temaattiset opinnot

6

Muu aine
Pakolliset opinnot

94 tai 102

Valinnaiset opinnot vähintään
Opintoja yhteensä vähintään

20
150 op

YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET JA LUKIODIPLOMIT
Äidinkieli ja
kirjallisuus

Kaikkien
suoritettava

•
•
		
•
•

Matematiikka

Toinen
kotimainen
kieli

Vieras kieli

Reaaliaine

Vähintään kolmesta ryhmästä suoritettava vähintään neljä koetta.
Yhden suorituksista on oltava pitkän oppimäärän koe.

Koko yo-tutkinto suoritetaan sähköisesti opiskelijan omalla tietokoneella.
YO-tutkintoon on sisällytettävä vähintään viisi koetta, jotka on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. 										
Näiden lisäksi voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen tai täydentää tutkintoa valmistumisen jälkeen.
IB-linjalla on oma kansainvälinen tutkinto (IB Diploma), jonka loppukokeet tehdään toukokuussa.
Lukiodiplomin voi suorittaa seuraavissa taito- ja taideaineissa: Gaudiassa kuvataide, käsityö, media, musiikki ja teatteri sekä lyseossa liikunta.

LUKIO ON
MUUTAKIN KUIN
OPISKELUA
•
•
•
•
•

Opiskelijakunta- ja tutortoimintaa
Erilaisia projekteja ja produktioita
Aktiivista kansainvälisyystoimintaa
Ainutlaatuisia juhlaperinteitä
Unohtumattomia elämyksiä ja muistoja

HYVINVOINNIN JA
OPPIMISEN TUKENA
•
•
		
		
•
•
•

Tukiopetusta, matikkapajoja, kielipajoja.
Opiskelu Huoltamoissa opiskelijat, kuraattorit, 			
psykologit, terveydenhoitajat ja erityisopettajat 			
kohtaavat ja juttelevat rennosti hyvinvointiteemoista.
”Onks tää normaalia” -chat.
Opiskeluhyvinvointia Lahesta -somesivustot.
Lisätietoa lukion opiskelijahuollosta

YLEISLINJA
LAHDEN
LUKIOISSA
• Laaja opintotarjonta
• Mahdollisuus valita opintoja kummasta 			
tahansa lukiosta
• Mahdollisuus painottaa kieliä, matematiikkaa,
luonnontieteitä, humanistisia aineita tai
taito- ja taideaineita
• Uusina oppiaineina filosofia ja psykologia
• Taideaineina myös teatteri ja tekstiilikäsityö

Halusin isomman oppimisympäristön, kokemuksia
uudesta kaupungista ja
uusia ihmisiä ympärilleni.

LAHDEN LUKIO

GAUDIA
• YLEISLINJA • KUVATAIDE- JA MUOTOILULINJA

PÄ Ä H E N K I LÖ N Ä
O P I S K E L I JA

• MUSIIKKILINJA • IB-LINJA
•
•
		
•
		
•
•
•
•

Aloittaa toimintansa elokuussa 2022
Uutta luovaa ja yhdessä tekemisen kulttuuria– 			
jokainen voi vaikuttaa
Suomen laajin opintotarjotin → poikkeuksellisen 		
paljon valinnan mahdollisuuksia
Innostavaa opetusta ja ohjausta
Aktiivista kansainvälisyystoimintaa
Unelmia kohti, tavoitteiden kautta, osaamisen avulla!
Tule – tulevaisuutesi luo!

UUSI LUKIO UUDELLA
PAAVOLAN KAMPUKSELLA
• Lahden kulttuuriytimessä kaupunginteatterin ja -kirjaston vieressä.
• Kampuksella ainutlaatuinen mahdollisuus
- olla osa yhteisöä
- osallistua ja vaikuttaa
- kokea yksikkörajoja ylittäviä oppimiselämyksiä esim. teemapäivinä,
yhteistyöprojekteissa ja taidetapahtumissa.
• Oppimisen, kasvun ja taiteen keskittymä Paavolan kampus: Lahden lukio Gaudia, 		
Tiirismaan peruskoulu, Wellamo-opisto, Taide- ja muotoilukoulu Taika ja Humpulan
päiväkoti.

Nykyaikaiset ja uusinta tekniikkaa
hyödyntävät tilat: suuri liikuntahalli,
taidesiipi ArtHouse, äänitysstudio,
laboratorioita, bändikämppiä, kuntosali,
kahvila, ryhmätyötiloja, opiskelijoiden
olohuoneita ja taukoliikuntavälineitä.

Kuvataidelinjalla opiskelu
tutustutti minut mahtaviin
ihmisiin, jotka ovat yhä
parhaita ystäviä ja kollegoitani! Sen lisäksi sain hyvän
taideopintojen perustan,
joka antoi itsevarmuutta
taiteen kentällä toimimiseen
ja oli avuksi myöhemmin
korkeakouluun pyrkiessä.

KUVATAIDE- JA MUOTOILULINJA

Kuvataide- ja muotoilulinja
•
•
		
•
		
		
•
•
•
		

Gaudia on yksi Suomen kuudesta kuvataidelukioista.
Opetustarjonta on todella laaja! Valikoimassa noin 50 erilaista 		
opintojaksoa!
Tarjolla piirtämistä, maalaamista, keramiikkaa, muotoilua, 			
arkkitehtuuria, lavastusta, pelisuunnittelua ja muuta 					
MakerSpace-toimintaa!
Samanhenkistä porukkaa ja uusia kavereita.
Retkiä, näyttelyitä, projekteja ja paljon yhteistä toimintaa.
Kokonainen ArtHouse-rakennus taiteelle! Uudet kuvataiteen
tilat, joissa on mm. ateljee, MakerSpace-tila, verstas, keramiikkatila.

Valintaperusteet ja pääsykoe
•
		

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta 4–10
pistettä (kuvataide painotettuna kahdella).

•
•
		
•
		

Valintakoe, josta pisteitä 0–10.
Valintakokeessa on kolme tehtävää, joista yksi saattaa olla myös
etukäteen koostettava portfolio.
Tarkat ohjeet valintakokeesta julkaistaan Gaudian verkkosivuilla
lähempänä valintakoepäivää.

Musiikkilinja tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia aina
kuoromatkoista musikaaleihin, joita voi sitten keinutuolissa muistella.

MUSIIKKILINJA

Musiikkilinja
•
•
		
•
•
		
		
		
		
		
		
		

Lukiossamme on nykyaikaiset esitystilat ja studio.
Konserteissa ja musikaaliproduktioissa olemme harjoitelleet ja 				
esiintyneet myös Sibeliustalossa ja Lahden kaupunginteatterissa
Monipuolisesta tarjonnasta suoritetaan vähintään 26 op musiikkia
Musiikkilinjan opintoja ovat esim.
- bändit, kamariyhtyeet, orkesterit
- kuorot, laulutunnit, lauluyhtyeet
- matineat, bändi-illat, musiikkiteatteri- ja konserttiproduktiot,
- esiintymiset koulun ulkopuolella
- sävellyspaja, säveltapailu, musiikin teoria, nuotinnus ja sovitus 			
- vapaa säestys, soitinopetus
- esitystekniikka, äänitys ja miksaus.

Valintaperusteet ja pääsykoe
•
•
•
•
		
•
•

Musiikkilinjalle valitaan vuosittain 35 opiskelijaa.
Päättötodistuksen keskiarvo (4–10 pistettä).
Pääsykoe (0–10 pistettä), alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Pääsykoe koostuu opiskelijan valmistamasta hakuvideosta ja 				
videohaastattelusta.
Vuonna 2021 alin pistemäärä 14,98.
Tarkat ohjeet pääsykokeesta lähetetään linjan hakijoille sähköpostitse.

IB gave me both the motivation
as well as confidence in my
academic abilities to pursue
my dream of studying medicine.

IB-LINJA

IB-linja
•
		
•
•
•
•
•
•
		
•
		
•
•
•

IB (= International Baccalaureate) Diploma Programme on 							
kansainvälinen ja englanninkielinen opiskeluohjelma.
Tieteellinen ote: paljon kokeellista työskentelyä sekä tutkimusprojekteja ryhmissä.
Luokkamuotoinen.
IB-opiskeluun valmistava 1. vuosi: yleislinjan opintojaksoja englanniksi.
2. ja 3. vuosi: kansainvälisen IB Diploma Programme -opetussuunnitelman mukaan.
Valitaan vain kuusi oppiainetta, joita opiskellaan laajasti ja syvällisesti.
Lisäksi ydinopinnot: laaja tutkielma, tietoteoria, lukion ulkopuolinen 				
vapaaehtois- ja harrastustoiminta.
Mahdollistaa oppiaineiden valitsemisen opiskelijan kiinnostuksen kohteiden
mukaan.
Voi painottaa esim. kieliä, luonnontieteitä tai yhteiskunta- ja taloustieteitä.
Poikkeuksellisen hyvät valmiudet korkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla.
Acknowledged in over 150 countries!

Valintaperusteet ja pääsykoe
•
•
		

Valitaan 30–34 opiskelijaa tason mukaan.
Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella 			
(englanti, äidinkieli ja matematiikka painotettuna kahdella).

Ryhmä 1: Äidinkieli ja/tai
muu vahva kieli

Ryhmä 2: Vieraat kielet
englanti, lukiossa alkava espanja

suomi, englanti, itsenäinen muu äidinkieli

Ryhmä 3: Humanistiset ja
yhteiskunnalliset aineet

Ryhmä 4: Luonnontieteet
Biologia, fysiikka, kemia, ympäristötiede

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

Ryhmä 5: Matematiikka

Ryhmä 6: Kuvataide

HL ja SL-tasot

IB-linjalla (2. vuodesta alkaen) valitaan kuusi oppiainetta,
joista kolmea opiskellaan laajasti:
3 oppiainetta = higher level
3 oppiainetta = standard level
Valitaan 1 oppiaine ryhmistä 1–5.
Kuudes oppiaine valitaan ryhmästä 3, 4 tai 6.
Myös seitsemäs oppiaine mahdollinen.
Ks. tarkemmin IB-linjan sivuilta

LY S E O S TA
KUNNOLLA
ETEENPÄIN!

Lahden lyseo
• YLEISLINJA • LUMATE-LINJA
• URHEILULINJA • LIIKUNTAPAINOTTEINEN LINJA
Huomispäivän oppia vahvalla perinteellä!
Lahden lyseo, itsenäisen Suomen ensimmäinen valtion
oppikoulu, on maamme menestyksekkäimpiä opinahjoja,
mitattiinpa saavutuksia opintomenestyksellä, jatko-opintoihin sijoittumisella, vetovoimalla tai urheilumenestyksellä.
100-vuotias Lahden lyseo on vahvasti luomassa lahtelaista
ja päijäthämäläistä identiteettiä.

www.lahdenlyseo.fi

lahdenlyseo

Lahden lyseo

LUONNONTIETEEN,
MATEMATIIKAN
JA TEKNOLOGIAN
LUMATE-LINJA

Yhteishenki tuntuu tosi tiiviiltä, kun kaikilla on suhteellisen samanlaiset kiinnostuksen kohteet.

Luonnontieteen, matematiikan ja
teknologian LUMATE-linja
•
		
•
		
•
•
		
•
		

Monipuolinen kokonaisuus luonnontieteitä, matematiikkaa
ja ohjelmointia.
Laboratoriokursseja, joilla pääsee itse konkreettisesti 			
tekemään luonnontieteellisiä kokeita.
Elektroniikkaa ja robotiikkaa.
Yhteistyökursseja Lahden Yliopistokampuksen, Päijät-			
Hämeen LUMA-keskuksen ja LUT-korkeakoulujen kanssa.
Valmistaa laaja-alaisia LUMATE-aineiden osaajia, joilla on 		
hyvät valmiudet jatkaa opintoja alan korkeakouluissa.

Valintaperusteet
•
•
		
		
•

Valitaan 30 opiskelijaa.
Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo 		
siten, että biologian, fysiikan, kemian, maantiedon ja 			
matematiikan arvosanoja painotetaan kertoimella 1,5.
Opiskelijan on valittava pitkä oppimäärä matematiikasta.

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

URHEILULINJA

Urheilulinja
•
•

Yksi maamme 15 virallisesta urheilulukiosta.
Menestyneiden urheilijoiden opinahjo Sofia Mittentag, Arvi Savolainen, Joel 		
Mero, Sebastian Repo, Miska Siikonen, Mikko Kuningas, Justus Kainulainen,
		 Kristiina Mäkelä, Jasse Tuominen, Aino-Kaisa Saarinen ja Jari Litmanen.
• Kansainvälistä yhteistyötä Saksan, Ranskan ja Ruotsin kanssa.
• Urheilulukio on tarkoitettu huipulle tähtääville urheilijoille, joilla tavoitteena 		
		 menestyä urheilussa kansainvälisellä tasolla.
• Urheilulinjalla voi suorittaa 56 opintopistettä urheiluopintoja.
• Valmennusta jopa kolmasosa lukion oppimäärästä.
• Urheilulukiosta urheilijan ammattiin.

Valintaperusteet ja pääsykokeet
•
•
		
		
•
		
•
		
		
•

Valintaperusteet vahvistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä.
Aikaisemmin ne ovat olleet seuraavat: 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).
Vuonna 2021 alin pistemäärä 14,58.

Hyvä liikuntaan innostunut
porukka, joka pysyy kasassa
koko lukion ajan.

LIIKUNTAPAINOTTEINEN LINJA

Liikuntapainotteinen linja
•
•
•
•
		
•
•

Vauhdikasta ja monipuolista liikuntaa liikunnallisessa ryhmässä.
Antaa mahdollisuuden liikkua kolme kertaa viikossa koko lukioajan.
Liikunnan harrastajille.
Liikuntaan liittyvää ammattia suunnitteleville (esim. liikunnanopettaja,
liikunnanohjaaja, fysioterapeutti).
Yhteistyö urheiluseurojen kanssa.
Opiskelija saa erillisen todistuksen linjan suorittamisesta.

Valintaperusteet
•
•
•

Liikuntapainotteiselle linjalle ei ole pääsykoetta.
Opintopolussa haku lyseon yleislinjalle.
Ainevalintakortissa valitaan liikuntapainotus.

TERVETULOA
GAUDIAN JA LYSEON
ESITTELYTILAISUUKSIIN
TAMMIKUUSSA!
Kello 15 hakijat, kello 18 myös vanhemmat
Lahden lukio Gaudia keskiviikkona 12.1.2022
Terijoenkatu 2
Lahden lyseo torstaina 13.1.2022
Lahdenkatu 6

Kuvat: Suvi Enala, Antti Sihlman, Lahden lukiot. Taitto: Taina Laakkonen. Lahden lukiokoulutus 2021

lahti.fi lukiokoulutus

