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TERVETULOA LUKIOON
Pohdit elämäsi suuntaa peruskoulun päättyessä. Lukio on ihan huippuhyvä
valinta. Lukio-opintojen kautta ovet avautuvat kaikkiin jatko-opintoihin.
Lukiosta saat myös kavereita ja unohtumattomia elämyksiä koko
loppuelämäsi ajaksi. Yli puolet nuorista valitsee lukion!

Tässä oppaassa saat tietopaketin lukiokoulutuksesta ja Oulun lukioista. Lisätietoja lukioista
löydät koulujen kotisivuilta ja somesta. Omassa
koulussasi opinto-ohjaaja on oikea henkilö hihasta
vedettäväksi.
Oulussa voit valita monesta eri lukiosta oman
kiinnostuksesi mukaan. Lukioiden kirjo on kattava,
etkä todellakaan ole yksin. Oulun lukioissa opiskelunsa aloittaa sinun lisäksesi vuosittain noin
1500 nuorta. Uutena lukiona toimintansa aloittaa
Raksilan lukio.
Kaikki oppimateriaalit päätelaitteineen ovat
sinulle maksuttomia. Materiaalit ja oppimisympäristöt toimivat digitaalisessa maailmassa, joten
perinteisistä oppikirjoista olemme pääsääntöisesti luopuneet.
Viimeistään lukiossa kannattaa kokeilla etäopiskelua. Sähköisen opiskelun maailma parantaa
valmiuksiasi tiedonhankintaan ja avaa uusia ovia.
Jatko-opinnot ja työelämä arvostavat digitaitoisia
nuoria. Tavoitteenamme onkin, että jokainen lukiolainen opiskelee ja oppii verkossa lukioaikanaan.

Pohdit elämäsi suuntaa
peruskoulun päättyessä. Lukio
on ihan huippuhyvä valinta.

Sinulla on varaa mistä valita: yleislukio, erikoislukio, virtuaalilukio ja aikuislukio. Yhtä kaikki
lukioiden tiivis yhteistyö takaa laajat ja laadukkaat
opintomahdollisuudet. Lukio-opintojen ohessa
voit opiskella yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa.
Tähän oppaaseen kannattaa tarttua, ja lukea.
Tervetuloa mukaan mahtavaan meininkiin!
Lukiokoulutuksen johtaja
Pekka Fredriksson
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LUKIO-OPISKELUN ABC
Lukiokoulutuksesta saat hyvät eväät elämään ja jatko-opintoihin.
Lukio-opiskelun tavoitteet
Lukiokoulutuksen jälkeen voit jatkaa opintojasi
ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lukiokoulutuksen
tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista
hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä
antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä
persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen
kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia.
Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa
opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen
ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. (Lukiolaki
714/2018 2 §)

Joustava lukio
Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia vaan
opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa
tahtiaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa
mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa.
Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin.

Opintosuunnitelma
Opintosuunnitelma on opiskelijan koulutyötä
koskeva kokonaissuunnitelma. Opiskelija laatii
henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka
sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Sitä päivitetään lukio-opintojen edetessä.
Toisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja
voidaan hyväksyä kokonaisopintomäärään.

Periodit
Lukion lukuvuosi on jaettu periodeihin. Oulun
lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen periodiin,
joista jokaisella on oma lukujärjestys. Opiskelijan
työmäärä voi vaihdella periodeittain riippuen valituista opintojaksoista.
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Opintojen rakenne
– opintojaksot ja opintopisteet
Lukio-opintojen laajuus on 150 opintopistettä.
Opinnot koostuvat pakollisista ja valtakunnallisista
valinnaisista opinnoista. Oppimäärään voi lisäksi
sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja.
Opinnot tarjotaan opiskelijalle opintojaksoina.
Opintojaksot rakennetaan moduuleista, ja yksi
opintojakso voi sisältää yhden tai useamman
oppiaineen moduuleja. Oman lukiosi opintotarjottimelta näet opintojaksojen laajuuden ja keston.

Lukion oppimäärä oppiaineittain
Kaikissa lukioissa on tarjolla sama valtakunnallinen lukion oppimäärä (ks. taulukko). Lisäksi
jokainen koulu ja virtuaalinen opetus tarjoavat
valinnaisia opintoja eri oppiaineissa.

Oppilaitosyhteistyö ja vaihtojaksot
Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden,
ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä kansainvälisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Lukiolainen voi sisällyttää opintoihinsa myös
korkeakoulujen tarjoamia kurkistuskursseja, mikä
auttaa jatko-opintoihin tutustumisessa. Muissa
Oulun kaupungin lukioissa voi opiskella joko yksittäisiä opintojaksoja tai vaihtoperiodin.
Opiskelija voi sisällyttää lukion oppimäärään myös
muissa oppilaitoksissa kuin kumppanuuslukiossa
suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista.
Kunkin lukion moninaisista yhteistyöjärjestelyistä
ja niiden hyödyntämisestä oman opintosuunnitelman laadinnassa saa lisätietoa tästä oppaasta,
lukion verkkosivuilta tai opinto-ohjaajalta.
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Lukion tuntijako
OPPIAINERYHMÄ JA OPPIAINE

PAKOLLISET OPINNOT
OPINTOPISTEINÄ

VALINNAISTEN OPINTOJEN
MÄÄRÄ OPINTOPISTEINÄ

Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen
kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot
Äidinkieli ja kirjallisuus

12

6

A-kieli

12

4

B1-kieli

10

4

B2- ja B3-kielet

16+16

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Matematiikan yhteiset opinnot

2

Matematiikan lyhyt tai pitkä oppimäärä
Lyhyt

10

4

Pitkä

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 tai elämänkatsomustieto

4

8

Terveystieto

2

4

Liikunta

4

6

Musiikki ja kuvataide yhteensä

6

Humanistis-yhteiskunnalliset opinnot

Taito- ja taideaineiden opinnot

Musiikki

2 tai 4

4

Kuvataide

2 tai 4

4

Opinto-ohjaus

4

Temaattiset opinnot
Pakolliset opinnot yhteensä

6
94 tai 102

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
yhteensä

20

Opinnot yhteensä vähintään

150

Taulukko: Nuorille tarkoitettuun lukiokoulutukseen sisältyvät opinnot
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Itsenäinen opiskelu
Osan lukio-opinnoista voi suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä töitä,
esimerkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa.
Siihen sovelletaan koulun opetussuunnitelmassa
määriteltyjä arviointiperusteita.

Arviointi
Jokainen opintojakso arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Arvioinnin tavoitteena on antaa opiskelijalle palautetta hänen edistymisestään ja oppimistuloksistaan sekä kannustaa ja ohjata häntä
opintojensa suorittamisessa. Arvosana perustuu
mahdollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin sekä
monipuoliseen opittujen tietojen, taitojen ja työskentelyn arviointiin. Monen oppiaineen yhteisessä
opintojaksossa annetaan jokaisesta oppiaineesta
oma arvosana.

⊲ www.ylioppilastutkinto.fi
Opintojen ohjaus
Opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada
ohjausta opiskelun ja oppimisen tueksi sekä
jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa. Oulun kaupungin lukioissa
noudatetaan Koko koulu ohjaa -mallia, joka
tarkoittaa, että ohjaus on henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä. Ohjaukseen
osallistuu koko henkilökunta. Jokainen opiskelija
kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja.

Opinto-ohjaus

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien valtakunnallisten pakollisten
ja valinnaisten opintojen arvosanojen keskiarvon
mukaan. Päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa tai muun lisänäytön perusteella.

Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelua, ylioppilastutkinnon suorittamista ja tulevaisuuden
suunnitelmia. Jokaisella opiskelijalla on oma
opinto-ohjaaja, joka organisoi opinto-ohjauksen
oppitunnit sekä tarjoaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Kaikille yhteinen ohjaus auttaa
suunnittelemaan omaa opintosuunnitelmaa ja
tukee opiskelijaa opintojen eri vaiheissa sekä
tulevaisuuden valinnoissa.

Päättötodistus

Muu tuki

Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on
hyväksyttävästi suorittanut lukion oppimäärän.

Kaikissa lukioissa on päivälukiolaisten käytössä
erityisopettaja, lukiokuraattori ja lukiopsykologi sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut.
Erityisopettaja tukee opiskelijaa oppimisen
vaikeuksissa. Kuraattorin ja psykologin palveluilla
tuetaan opiskelijaa hänen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä,
jotka voivat liittyä opiskeluun, ihmissuhteisiin
ja elämäntilanteisiin. Opiskeluterveydenhuollon
palveluihin kuuluvat terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja lääkäri.

Päättöarvosana

Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa
vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko
maassa. Ylioppilastutkinto sisältää vähintään viisi
koetta.
Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä
kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan. Ylioppilaskokeen saa
uusia rajattomasti. Ylioppilastutkinto suoritetaan
kokonaan tietokoneella.
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Tarkempia tietoja ylioppilastutkinnosta saa
osoitteesta:

Erityisopettaja, lukiokuraattori ja -psykologi sekä
opiskeluterveydenhuollon palvelut tuovat oman
ammattialansa asiantuntemuksen opiskeluhuoltotyöhön, opetuksen tukitoimien suunnitteluun sekä
koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tarkempaa
tietoa näistä palveluista saa lukioiden rehtoreilta,
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⊲ www.psoas.fi

opinto-ohjaajilta ja lukioiden kotisivuilta.

Tarkempia ohjeita sekä tukien hakemuslomakkeita saa koulun kansliasta, KELAn paikallistoimistosta ja verkkosivuilta:

Opiskelukustannukset ja -tuet

⊲ www.kela.fi/opintotuki tai
⊲ www.opintopolku.fi.

Lukioissa opetus on maksutonta. Opiskelijat
saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Myös
kouluterveydenhuolto on maksutonta. Lukio-opetukseen voi kuitenkin sisältyä myös maksullisia
opintokäyntejä.
Lukion oppimateriaali päätelaitteineen on opiskelijalle maksutonta. Myös ylioppilastutkinnon
suorittaminen on maksutonta viiden ensimmäisen
kokeen osalta.

Kaikki lukiolaiset on vakuutettu koulutuksen
järjestäjän tapaturmavakuutuksella.

Opiskelija voi saada päätoimisia lukio-opintoja
varten opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja
opintolainan valtiontakauksesta. Lisäksi opiskelija
voi saada asumislisää. Opintorahaa ei myönnetä
opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään.

Ylioppilastutkinnon voi
suorittaa yhdellä kertaa tai
hajauttaa sen enintään kolmeen
perättäiseen tutkintokertaan.
Ylioppilaskokeen saa uusia
rajattomasti.

Kelalta saa koulumatkatukea, jos koulumatka on
vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Ehdoista
tarkemmin Kelan sivuilta:

⊲ www.kela.fi/koulumatkatuki
Jos opiskelija tarvitsee lukio-opintojen ajaksi
asuntoa, lisätietoja löytyy Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sivuilta:
Hyvinvointiosaaminen
Globaali- ja

kulttuuriosaaminen

Vuorovaikutusosaaminen
Hyvä,
tasapainoinen
ja sivistynyt
ihminen

Eettisyys ja
ympäristöosaaminen

AI

ET
EN
BI

HI
GE
FY
FI

LI
KU
KE

Monitieteinen ja
luova osaaminen
Yhteiskunnallinen
osaaminen

MA
MU
OP
PS
RA
RU
SA
TE
UE
VE
YH

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Laaja-alainen osaaminen sisältää elämänhallinnan ja vastuullisen vaikuttamisen taitoja. Sitä kehitetään lukion kaikkien opintojaksojen aikana.
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TUTKINTOKOULUTUKSEEN
VALMENTAVA KOULUTUS
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
(TUVA) on sinua varten, jos haluat aikaa miettiä
tulevaa, tarkentaa suunnitelmiasi jatko-opinnoista
tai parantaa valmiuksiasi ennen toisen asteen
koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa
valmiuksia hakeutua lukioon tai ammatilliseen
koulutukseen ja vahvistaa edellytyksiä toisen
asteen tutkinnon suorittamiseen.
Oulun kaupungissa TUVA-koulutusta järjestetään
Oulun aikuislukiossa ja Pohjankartanon koululla.
Opetus järjestetään yhteistyössä perusopetuksen,
lukiokoulutuksen, nuorisopalveluiden sekä alueen
ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.
Koulutuksen osissa yhteistyötä tehdään myös
yksityisten yhteisöjen sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Alueen ammatilliset oppilaitokset
järjestävät omaa TUVA-koulutusta.
Valmentava koulutus
tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden:
•

korottaa perusopetuksen päättötodistuksen
arvosanoja

•

vahvistaa suomen kielen taitoa

•

suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja ja lukiokoulutukseen valmentavia opintoja

•

kehittää työelämätaitoja ja suorittaa työelämäjaksoja

•

vahvistaa arjen taitoja ja yhteiskunnallista
osallisuutta

•

tutustua ammatillisiin opintoihin.

Tutkintokoulutukseen valmentava
koulutus on tarkoitettu:
•

•
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oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen
tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta
opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin
suomi, ruotsi tai saame

•

opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla
kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

Oulun kaupungin
tutkintokoulutukseen
valmentavan koulutuksen
avoimet ovet pidetään tiistaina
14.2. ja keskiviikkona 15.2.2023
klo 9.15-10.30 Oulun aikuislukion
tiloissa Kotkantiellä ja
Pohjankartanon koululla.
Opiskelijan opinnot rakentuvat opiskelu- ja
urasuunnittelutaidoista sekä vähintään kahdesta
valinnaisesta koulutuksen osasta. Opiskelijan
yksilöllinen opintopolku rakennetaan opiskelijan
tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti.
Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja se kestää
enintään yhden vuoden.
Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen
haetaan kevään 2023 yhteishaussa. Kun yhteishaun
tulokset ovat kesäkuussa tulleet, opintopolku.
fi-palvelussa avautuu jatkuva haku koulutukseen.
Kaikkien TUVA-koulutuksen järjestäjien yhteinen
yhteishakuinfo pidetään maanantaina 13.2. klo
18-19.30 TEAMSin välityksellä. Osallistumislinkin
saa osoitteesta www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/
palvelut-hakijalle/hakeutumisen-infotilaisuudet/
Lisätietoja:
Aikuislukion rehtori Panu Kela,
panu.kela@ouka.fi, p. 044 703 9388
TUVAn opinto-ohjaaja Outi Piisilä,
outi.piisila@eduouka.fi, p. 040 5617 646
TUVAn erityisopettaja Tero Valta,
tero.valta@eduouka.fi, p. 040 3518 847
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LUKIOIDEN OPISKELIJAMÄÄRÄT
SEKÄ ALOITUSPAIKAT JA
SISÄÄNPÄÄSYRAJAT KEVÄÄLLÄ
2022
LUKIO

OPISKELIJAMÄÄRÄ

ALOITUSPAIKAT

ALIN KA. *

OULUN KAUPUNGIN LUKIOT
Haukiputaan lukio

460

158

7,0

Kastellin lukio

870

217

8,67

40

15,61 **

Urheilulinja
Kiimingin lukio

290

100

7,58

Laanilan lukio

350

130

8,25

Madetojan musiikkilukio

380

128

7,50

Merikosken lukio***

360

132

8,42

ei raj.

-

180

8,75

IB-ohjelma

50

8,20

August Sahlsten/Tyrnävä

30

5,83

Oulun aikuislukio
Oulun Lyseon lukio

780

Oulunsalon lukio

260

96

7,33

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

640

190

8,83

Pateniemen lukio***

300

96

7,92

250

82

8,67

Steinerkoulun lukio

90

36

7,0

Svenska Privatskolan i Uleåborg

50

24

7,33

MUUT LUKIOT OULUSSA
Oulun normaalikoulun lukio

* Sisäänpääsyn alin keskiarvo vaihtelee vuosittain. Katso sisäänpääsyn alimmat keskiarvot vuosilta 2019-2022
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lukioon-hakeminen
** Alin hyväksytty pistemäärä sisäänpääsyssä, max. 20 pistettä
*** Merikosken lukio ja Pateniemen lukio muodostavat elokuusta 2023 alkaen Raksilan lukion. Raksilan lukio on ensimmäistä
kertaa yhteishaussa keväällä 2023.
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OULUN LUKIOIDEN
KIELITARJONTA
Lukiossa voi jatkaa peruskoulussa alkaneiden
kielten opiskelua tai aloittaa uuden kielen opiskelun.
Oulun lukioiden kielitarjonta näkyy oheisesta
taulukosta. Kieltä opetetaan kieliohjelman mukaisesti, mikäli kielen valinneita on riittävästi. Kieliryhmiä muodostetaan myös lukioiden yhteistyönä
sekä etämonimuoto-opetuksena.
Lukioissa voidaan lisäksi järjestää yksittäisiä
kielten kursseja tai kielikerhoja.

Kieliohjelman lyhenteet:
» 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*

Oulun kaupungin lukioiden saksan kielen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Saksan valtion
Deutsches Sprach Diplom -kielitutkinto, joka
antaa oikeuden opiskeluun Saksan yliopistoissa.
Tutkintokurssi on Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa (OSYK), mutta suoritusmahdollisuus on kaikkien lukioiden saksan opiskelijoilla.

LUKIO

OULUN KAUPUNGIN LUKIOT

A-KIELET

Lukiokohtaisen kielitarjonnan
näet lukioiden omien kotisivujen
lisäksi osoitteessa:
www.ouka.fi/oulu/koulutus-jaopiskelu/kielten-opetus1

B1-KIELI

B2/B3-KIELET

S2-KIELI *

EA, EN, ESL, RA,
RU, SA, VE

RU

EA, EN, IA, JP, KI
LA, RA, RU**, SA,
SM, VE

x

Oulun normaalikoulu

EN

RU

RA, SA

x

Oulun steinerkoulu

EN

RU

SA

EN, SU ***

SU

EA, RA, SA

MUUT LUKIOT OULUSSA

Svenska Privatskolan i Uleåborg

x

EN = englanti, ESL = English as a Second Language, RU = ruotsi, RA = ranska, SA = saksa, SU = suomi, IA = italia, VE = venäjä, EA
= espanja, LA = latina, JP = japani, KI = kiina, SM = pohjoissaame
* Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, voi valita lukiossa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineesta suomi toisena kielenä
-oppimäärän (S2). Ylioppilaskokeeseen tähtäävää S2-opetusta järjestetään Raksilan lukiossa ja Oulun aikuislukiossa, joissa
opetus aloitetaan taitotasolta B1.
** Oulun aikuislukiossa myös B3-kielenä
***myös äidinkielenomaisena opetuksena
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NÄIN HAET LUKIOON
Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolkupalvelussa 21.2.-21.3.2023. Oman koulusi opinto-ohjaajalta saat tarkemmat
ohjeet hakemisesta.

Lisäksi joihinkin Oulun lukioihin haettaessa täytetään lukion ainevalintakortti, jonka saa kyseisen
lukion kotisivuilta tai koulun kansliasta. Lukion
esittelytekstissä on kerrottu, mikäli lukioon haettaessa tulee täyttää myös ainevalintakortti.
Oulun aikuislukio ei ole mukana yhteishaussa. Lue
lisää aikuislukiossa opiskelusta Oulun aikuislukion
omilta sivuilta tästä oppaasta.

Opiskelijoiden valinta lukioon
Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu
peruskoulun oppimäärä. Yhteishaussa voit hakea
seitsemään opiskelupaikkaan. Kaikki seitsemän
hakutoivetta kannattaa käyttää. Et voi tulla valituksi lukioon, johon et ole hakenut yhteishaussa.

Lukioon valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen,
vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan,
fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja
maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa
järjestyksessä.
Opiskelija valitaan siihen lukioon, johon hänen
keskiarvonsa/pisteensä ylimmillään riittävät.
Erityislukioiden (Kastellin lukion urheilulinja,
Madetojan musiikkilukio ja Oulun Lyseon lukion
IB-ohjelma) opiskelijavalinnassa voidaan painottaa
peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja sekä
ottaa huomioon pääsykoepisteet ja mahdolliset
lisänäytöt. Tarkemmin valintakriteereistä kunkin
lukion esittelytekstissä.

Yhteishaun tulokset ja
lukiopaikan vastaanottaminen
Yhteishaussa voit hakea
seitsemään opiskelupaikkaan.
Kaikki seitsemän hakutoivetta
kannattaa käyttää. Et voi tulla
valituksi lukioon, johon et ole
hakenut.

Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan torstaina 15.6.2023. Yhteishaun tuloksesta
ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla. Ne lukioon
valitut kerrotaan koulun kotisivuilla, jotka ovat
antaneet siihen yhteishaussa luvan.
Lukiopaikan voit ottaa vastaan Oma Opintopolku
-palvelussa tai ilmoittautumalla omaan lukioon
hyväksymiskirjeessä saamiesi ohjeiden mukaan
viimeistään torstaina 29.6.2023.
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TERVETULOA TUTUSTUMAAN
OULUN LUKIOIHIN
Oulun lukiot kutsuvat 9.-luokkalaisten vanhemmat tutustumaan lukioihin
ja lukio-opintoihin. Tutustumisiltoja voidaan järjestää myös etäyhteyksillä.
Tarkista tilaisuuden tilanne lukion kotisivuilta.

LUKIO

Oulun steinerkoulun lukio

17.11.2022 klo 18.00

Svenska Privatskolan i Uleåborg

12.1.2023 klo 18.00

Oulun Lyseon lukio + August Sahlsten-lukio + IB-ohjelma

16.1.2023 klo 18.00

Haukiputaan lukio

17.1.2023 klo 18.00

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

18.1.2023 klo 18.00

Raksilan lukio

19.1.2023 klo 18.00

Kiimingin lukio

23.1.2023 klo 18.00

Kastellin lukio

24.1.2023 klo 18.00

Madetojan musiikkilukio

25.1.2023 klo 18.00

Oulun normaalikoulun lukio

26.1.2023 klo 18.00

Laanilan lukio

30.1.2023 klo 18.00

Oulun Aikuislukio

31.1.2023 klo 18.00

Oulunsalon lukio

1.2.2023 klo 18.00

Lukioiden avoimet ovet
Lukioissa on avoimet ovet 9.-luokkalaisten tutustumista varten 7.-8.12.2022 klo 13.30 alkaen.
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TUTUSTUMISILTA

Voit tutustua Oulun lukioihin
myös osoitteessa
www.ouka.fi/ouluunlukioon.

OULUUN LUKIOON 2023–2024
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HAUKIPUTAAN LUKIO
HaLussa on sopivasti kaikkea
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Haukiputaan lukio eli HaLu on juuri sopivan kokoinen yleislukio, jossa
on tarjolla sekä pienen että suuren lukion parhaat puolet. Opiskelijat
ja opettajat tuntevat toisensa, tutustuminen on helppoa ja yhteishenki
hyvä. Kouluarki sujuu mutkattomasti. HaLu on kuitenkin niin suuri, että
opintotarjonta on monipuolinen.
HaLu elää!

Omaa polkua

Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen ohella tarjolla on kiinnostavia koulukohtaisia
opintojaksoja vaeltamisesta luovaan kirjoittamiseen, kansainvälisestä ekskursiosta yliopistoyhteistyönä toteuttavaan geenijaksoon ja lepakoiden
tutkimiseen saakka.

HaLussa jokaista opiskelijaa ohjataan yksilöllisesti opinnoissaan – opiskeluhaasteiden kanssa
ei tarvitse painia yksin. Ylioppilaskokeiden hienot
tulokset kertovat, että halulaiset kykenevät
kirimään parhaimpaansa lukio-opintojen aikana.
Myös opiskelijoiden mahdollinen tavoitteellinen
harrastustoiminta, kuten kilpaurheilu, pystytään
ottamaan opintojen järjestelyissä huomioon.

Kansainvälisyys näkyy projekteissa ja tavallisessa
kouluarjessa. Esimerkiksi vierailijoiden ja vaihto-opiskelijoiden kanssa voi harjoitella vieraan
kielen puhumista “oikeasti”. Valitsemilleen
jaksoille mahtuu aina mukaan.

Tulevaisuuden rakentajat
Haukiputaan lukio on Unesco-koulu: kestävää
kehitystä, kansainvälisyyttä ja ihmisoikeuksia
edistäviä projekteja toteutetaan opinnoissa,
teemapäivien yhteydessä tai omina kokonaisuuksinaan. Yhteistyökumppaneina on mm. toisia
kouluja Suomesta ja ulkomailta. HaLu on myös
ilmastolukio sekä liikkuva lukio.

Toimiva ympäristö
Haukiputaan lukio on valmistunut 2013, ja se on
alusta alkaen suunniteltu nykyaikaiseen lukio-opiskeluun. Tilat ovat viihtyisiä, itsenäiseen opiskeluun
on rauhallisia paikkoja, liikuntasali on tilava. Oman
koulun pihassa on myös jalkapallokenttä, luistelukaukalo ja tenniskenttä, laduille ja kuntopoluille
pääsee helposti. Jokisuisto ja merenranta tarjoavat niin ikään ulkoilu- ja opiskelumahdollisuuksia.
Ympäristömme on terveellinen, turvallinen ja
tarkoituksenmukainen – ihanteellinen opiskeluun.
Haukiputaan lukiossa nuoren on helppo keskittyä
kaikkein tärkeimpiin asioihin ja löytää oma paikkansa maailmassa. HaLussa on hyvä olla.

HAUKIPUTAAN LUKIO
Länsikuja 4A, 90830 Haukipudas
» Rehtori Sirpa Risteelä,
p. 050 430 4069, sirpa.risteela@ouka.fi
» Kanslia, p. 050 410 4043
» Opinto-ohjaaja Miika Siironen,
p. 050 430 7687, miika.siironen@eduouka.fi
» Opinto-ohjaaja Marja Tuunanen,
p. 050 409 8810, marja.tuunanen@eduouka.fi

⊲ www.ouka.fi/oulu/haukiputaan-lukio
Instagram: @haukiputaan_lukio

⊲

https://www.youtube.com/watch?v=0S2rnL-9JoY
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KASTELLIN LUKIO
Sapere aude - uskalla tietää - kuvaa hyvin Kastellin lukion opiskelijoita,
jotka ovat motivoituneita oppimaan uutta ja kiinnostuneita laajasti eri
oppiaineista.
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Kastellin lukiossa on turvallista etsiä omaa tietään. Lukiomme on terve,
valoisa, viihtyisä, ajanmukainen ja esteetön ympäristö. Sijainti mahdollistaa
monipuoliset kulkuyhteydet sekä erinomaiset liikuntamahdollisuudet.
Kastellin lukiossa saat nauttia myös erinomaisista palveluista. Meillä on
talossa kuntoilupisteitä käytävillä, useita hyvin varusteltuja liikuntasaleja,
kuntosali, kirjasto, jossa hiljainen opiskelutila, kahvila ja eväsautomaatti
sekä oman koulun keittiössä tehty laadukas kouluruoka. Jokainen aloittava
opiskelija saa myös oman säilytyslokeronsa.

Meidän Kastelli
”Kastellissa kaikki otetaan lämpimästi vastaan ja
yhteishenki on loistava.”
Opiskelijakunta ja koulun henkilökunta järjestävät
yhteisiä tapahtumia pitkin vuotta, mikä piristää
arkeamme. Lukion opettajat ovat työstään innostuneita, rautaisia ammattilaisia, mikä näkyy
tunneilla kannustavana ja rentona ilmapiirinä.
Meillä opettajia on paljon, joten voit saada monia eri
näkökulmia opiskeltaviin aineisiin ja valita sinulle
sopivimman opetustavan. Opiskelijan hyvinvointi
on meille tärkeää - jokaiselle on saatavissa henkilökohtaista ohjausta ja tukea lukiopolun aikana.
Tervetuloa Meidän Kastelliin!

KASTELLIN LUKIO,
Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu

Meillä täällä Kastellissa
uskalletaan heittäytyä mukaan
ja olla oma itsensä.
Opintomahdollisuuksia Kastellin lukiossa
» Laaja ja joustava opintotarjotin mahdollistaa jokaiselle sopivan opintoreitin suunnittelemisen
» Laaja kielivalikoima ja kansainvälisiä projekteja
» Viikoittaista tukea luonnontieteiden opiskeluun
laskupajassa tai syventäviä opintoja Harppi-kerhossa
» Kirjava kokoelma kirjoittamisen opintojaksoja sanataiteesta journalismiin ja terapiakirjoittamiseen
» Lukiokohtaisia opintoja yhteiskuntaopissa (yrittäjyys ja lakitieto) ja psykologiassa (esim. urheilu- ja
liikuntapsykologia ja hyvinvointi)

» Rehtori, p. 050 383 2709

» Lukiodiplomit: musiikki, kuvataide ja liikunta

» Kanslia, p. 050 316 6640,
kastellinlukio.kanslia@ouka.fi

» Hieno kattaus valinnaisia opintoja musiikissa ja
kaksi (!) musiikinopea

Opinto-ohjaajat:
» Marjo Puttonen, 040 624 1401
» Mervi Tuomela, 044 703 9844
» Anu Törmi, 044 703 9864
» etunimi.sukunimi@eduouka.fi
» Kastellin lukion kotisivut

» Elokuvakerho ja värikäs kokoelma kuvataiteen
opintoja
» Liikunnassa liikuntatarjotin, josta opiskelija kokoaa
itselleen mieluisan henkilökohtaisen liikuntaohjelman
» Liikkuva lukio ja liikunta-agentit: keveitä taukojumppia, liikkuvia tuntitehtäviä ja välituntiaktiviteetteja.

» Instagram: @kastellinlukio,
@kalu_hallitus, @kastellintuutorit

» Menestyksekästä kilpailutoimintaa: esimerkiksi
Talousguru, Neljän tieteen kisat ja Geotieteiden kisat

» Kastellin lukion OSUKKI-lehti

» Yliopistotason opintoja tietojenkäsittelytieteissä
(25 op)
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KASTELLIN URHEILULUKIO
Urheilulukiossa opiskelu ja urheilu yhdistyvät sujuvasti ja joustavasti.
Lukion opettajakunta ja opinto-ohjaajat tuntevat huippu-urheilijan
erityistarpeet. Urheiluvalmennuksesta vastaavat koulun omat päätoimiset
ammattivalmentajat sekä muut ammattitaitoiset valmentajat.
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Opiskelu urheilulukiossa
Urheilijat tekevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa otetaan huomioon opintojen
lisäksi lukuvuoden aikainen valmennus, leirit,
kilpailumatkat, maajoukkue-edustukset ja muut
edustustehtävät. Urheilulukiolaiset opiskelevat
24–40 opintopistettä urheiluvalmennusta, ja
tietyin ehdoin opiskelija voi keventää pakollisia
opintoja (16 opintopistettä).
Kastellin urheilulukio tarjoaa urheilijoille mahdollisuuden suorittaa osittain lukio-opintoja ajasta ja
paikasta riippumatta esimerkiksi kisamatkoilla ja
leireillä verkkoyhteyksien kautta (eURLU). Opintojaksot sisältävät sekä kontaktiopetustuokioita
että etätehtäviä.
Opetuksen lisäksi urheilulukiolaisille on tarjolla
aamupalaa, ravintovalmennusta, fysioterapiaa,
psyykkistä valmennusta, lääkäripalveluja ja testausta.

Kastellin keskeiset joukkuevalmennuslajit:
» jalkapallo
» jääkiekko
» lentopallo
» salibandy

Kastellin muut valmennuslajit:

•

Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan
peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden
ja liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo sadasosan tarkkuudella.

•

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät
oppilaitoksen ja hakijan urheilulajin valtakunnallisen lajiliiton yhteistyönä. Lajiliitto antaa
pistesuosituksen, jonka pohjalta oppilaitos
päättää lajiliittopisteet 1-5 pistettä. Lajiliittopisteiden pohjaksi huomioitavat urheilusuoritukset tulee olla tehtynä 30.4.2023 mennessä.

•

Hakija kutsutaan valintakokeisiin, joista hakija
saa 0-5 soveltuvuuspistettä (oppilaitospisteet). Nämä pisteet muodostuvat fyysisestä
testistä (max. 2 p.) ja haastattelusta (max. 3 p.).

•

Valintakoe järjestetään 3.5.2023 (ks. Kastellin
lukion www-sivut). Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse valintakoekutsu ja ohjeet.

Kastellin urheilulukio koordinoi Ouluseutu Urheiluakatemiaa (OSUA), jossa on mukana perusopetuksen urheiluluokkia, Oulun yliopisto, Oulun
ammattikorkeakoulu, koulutuskuntayhtymä OSAO,
Madetojan musiikkilukio, Lyseon lukion IB-linja
ja Svenska Privatskolan i Uleåborg. Yhteistyötä
tehdään myös Suomen Olympiakomitean, valtakunnallisten lajiliittojen, Pohjois-Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu ry:n, Virpiniemen liikuntaopiston ja ODL:n Liikuntaklinikan kanssa. Kastellin
urheilulukio kehittää käytänteitään paitsi valtakunnallisesti myös kansainvälisesti.

» pesäpallo
» uinti
» miekkailu
» yleisurheilu
» telinevoimistelu

» Rehtori, p. 050 383 2709

» yksilölajien ryhmä

» Markku Ojala, valmennusvastaava
p. 044 703 9877, markku.ojala@eduouka.fi

Kastellin urheilulukioon haetaan kevään yhteisvalinnan kautta. Hakijan tulee täyttää Opintopolku-palvelussa myös Urheilijan lisäkysymykset.
•

KASTELLIN URHEILULUKIO
Sairaalarinne 5, 9022 Oulu

Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu peruskoulun
päättötodistuksen keskiarvosta (max. 10) sekä
urheilu- ja soveltuvuuspisteistä (max. 10).

» Jukka Latva-Rasku,
urheiluakatemiakoordinaattori, p. 050 383
8828, jukka.latva-rasku@eduouka.fi

⊲ www.ouka.fi/oulu/kastellin-lukio/urheilulukion-esittely

⊲ www.ouka.fi/oulu/osua
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KIIMINGIN LUKIO
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Rakkaalla lapsella on monta nimeä: Kiimingin lukio, Kimari, Kiimingin
eliittilukio, #eliittilukio, #kiimingineliittilukio, #vaineliittijutut

Kiimingin lukiossa opiskellaan tavoitteellisesti ja
viihdytään.
Ajatteletko lukio-opiskelun olevan pelkkää
puuduttavaa puurtamista ja yksinäistä opiskelua?
Asia ei onneksi ole näin - ainakaan Kiimingin
lukiossa. Kiimingin lukiosta valmistuessasi sinulla
on päässäsi valkolakki ja repussasi taitoja, joista
hyödyt niin opiskeluaikana kuin työelämässä.
Olemme Pohjois-Suomen edelläkävijä tiimioppimisen hyödyntämisessä. Ensimmäisen vuoden
opiskelijat suorittavat lukuvuoden toisen periodin
tiimijaksona, jonka aikana opiskellaan laaja opintokokonaisuus. Tiimijaksolla pääset kokeilemaan
erilaisia tapoja oppia, vuorovaikutustaidot paranevat, uusien kaverisuhteiden luominen helpottuu
ja esiintymisvarmuus lisääntyy. Lisäksi opit luovaa
ongelmanratkaisua sekä kompromissien tekemistä.
Oppiaineiden välinen yhteistyö on kiinteää, ja
yhteistyötä tehdään paljon myös yritysten, korkeakoulujen ja järjestöjen kanssa.
Kiimingin lukiossa opiskelutilat ovat viihtyisät ja
remontoidut, ja lukiorakennus on myös arkkitehtonisesti merkittävä. Tärkeämpää on kuitenkin
se, mitä rakennuksen sisäpuolella tapahtuu eli
miten ja millaisessa ilmapiirissä Kiimingin lukiossa
opiskellaan.

Kohtaamme jokaisen nuoren yksilöllisesti.
Opinto-ohjaaja ja auttavaiset tutorit helpottavat
siirtymistä peruskoulusta lukioon. Opintojaksoille
mahtuu hyvin. Lähilukiossa opiskeleminen jättää
aikaa myös kotitehtäville ja harrastuksille.

Kiimingin lukiossa opiskellaan
tavoitteellisesti ja viihdytään.
Lukiomme vahvuuksia:
» lämmin, ystävällinen ja kodikas ilmapiiri
» aktiivinen opiskelijakunta
» ajassa kiinni
» tarjoamme eSports-valmennusta
» yhteistyötä yli oppiainerajojen
» useita yrittäjyyskasvatuksen moduuleja
» luonnontieteiden valinnaisia moduuleja
» jaksoviikko: yhden moduulin suoritus viikon aikana
» monipuolinen kielitarjonta
» mahdollisuus kansainvälisille opintomatkoille

KIIMINGIN LUKIO
Urheilutie 12, 90900 Kiiminki
» Rehtori Pia Räsänen
p. 044 499 3384, pia.rasanen@ouka.fi

⊲ www.ouka.fi/oulu/kiimingin-lukio
Tutustu lisää Kiimingin lukioon:

» kanslia, p. 044 499 3115
» Opinto-ohjaaja Anni Korteniemi
p. 040 357 6088, anni.korteniemi@eduouka.fi

⊲ https://www.youtube.com/watch?v=UW5PD3fHTI8

⊲ https://youtu.be/2ISsHqJSrSU
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LAANILAN LUKIO
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Opiskelijat ovat nimenneet koulumme Rakkauden Laanilaksi
syystä. Yleissivistyksen tarjoaminen nuorille ihmisille nykyaikaisin
opetusmenetelmin on meille sydämen asia – ihan oikeasti rakkaudesta
tieteeseen, taiteeseen, taitoihin ja ihmisyyteen. Ilmapiiri on kotoisa ja
kannustava. Laanilalaisilla on sydän paikallaan.

Hyvät eväät. Lukio-opintojen salat selvitetään
ja tarvittavat digitaidot opetellaan yhdessä heti
opintojen alussa. Laanilan lukiossa voi valita
lukio-opintoja todella monipuolisesti ja saada
erinomaiset valmiudet paitsi jatko-opintoihin,
myös koko elämään.
Toisten kanssa. Uusia lukio-opiskelijoita auttavat
alkuun tuutoriopiskelijat. Ryhmäytymispäivinä
tutustutaan toisiin opiskelijoihin, joten uusia
tuttavia, kavereita ja sydänystäviä on odotettavissa. Haluamme opiskelijoidemme voivan hyvin
kaikin tavoin. Siksi heitä tuetaan opinnoissa pitkin
matkaa tarpeen mukaan myös mm. läksypajatoiminnalla ja tukiopetuksen keinoin, liikkumista
unohtamatta.
Globaalia vastuuta. Laanilan lukiolla on pitkät
perinteet Unesco- ja Vihreä lippu -kouluna.
Opiskelijoiden arjessa tämä näkyy monenlaisina
kansainvälisyysprojekteina, ihmisoikeustyönä,
kestävän kehityksen oppimisena sekä ilmastolukiotoimintana. Globaali vastuu ja humaanit arvot
elävät osana jokapäiväistä koulutyötä, vaikkei
erillisiin projekteihin osallistuisikaan.

Opiskelijat ovat nimenneet
koulumme Rakkauden
Laanilaksi syystä.
Sanoista tekoihin. Kestävän kehityksen tavoitteet
on otettu Laanilan lukiossa tosissaan. Esimerkiksi
koulun oma aurinkovoimala tuottaa sähköä eettisesti ja paikallisesti – koulun katolla. Uusia suunnitelmia haudutellaan jo: meillä pääsee mukaan
suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävämpää
huomista!
Virrasta voimaa. Kuten arvata saattaa, Rakkauden
Laanilan opiskelijakunta on innokas, aikaansaava
ja osallistava. Opiskelijat ja opettajat kehittävät
koulua yhdessä. Oulujokivarren luonnonkauniissa
ympäristössä, lähellä keskustaa onkin kyllä hyvä
tehdä töitä. Meitä on täällä Laanilan lukiossa
kaikkiaan 360 opiskelijaa ja 25 opettajaa. Uusia
lukiolaisia valitaan vuosittain 130.
Tervetuloa opiskelemaan ja rakentamaan aurinkoista Rakkauden Laanilaa porukassa!

LAANILAN LUKIO
Hintantie 66, 90650 Oulu
» Rehtori Timo Kärkkäinen
p. 044 703 9294, timo.karkkainen@ouka.fi
» Kanslia, p. 050 316 6619

⊲ www.ouka.fi/oulu/laanilan-lukio

» Opinto-ohjaaja Hanne-Marika Anttila
p. 044 703 9303, hanne-marika.anttila@eduouka.fi

Tutustu lisää Laanilan lukioon:

» Opinto-ohjaaja Nina Heikkinen
p. 050 367 2692, nina.heikkinen@eduouka.fi

Instagram: @laanilanlukio, @rakkaudenlaanila,
@laanilanlukionliikkuvaopiskelu
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MADETOJAN MUSIIKKILUKIO
Tervetuloa Madikselle!
Arkeamme voit seurata Instragramissa @madetojanmusiikkilukio
Kun lähdet Madiksesta, Madis ei lähde koskaan sinusta!
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Madetojan musiikkilukiolaisia yhdistää rakkaus
musiikkiin, joka on läsnä jokaisessa koulupäivässä.
Meillä pääset lukio-opintojen ohella mukaan erilaisiin musiikkitapahtumiin, konsertteihin ja projekteihin. Tapahtumia ovat muun muassa Klassisen
musiikin ja Rytmimusiikin maratonit, Taiteiden
päivä, Lauluklubi ja Madrock. Heti koulun alettua
tutustut uusiin eri puolilta Suomea tuleviin opiskelukavereihin yhteisessä ykkösten esityksessä.

opiskelukavereiden kanssa. Lähikirjastossa on
myös hiljainen opiskelutila. Saat koulusta kaapin
tavaroillesi ja säilytystilan soittimellesi. Tärkeä
osa monen lukiolaisemme arkea ja viihtyvyyttä on
myös viihtyisä Pohjankartanon kahvio.
Kuuluisa Madetojan henki tarkoittaa suvaitsevaa ja
turvallista ilmapiiriä, jossa sinulla on mahdollisuus
olla juuri sellainen kuin olet.
“Täydellinen mahollisuus yhdistää musiikki harrastuksena ja lukiokoulutus samaan pakettiin!”

Kuuluisa Madetojan henki
tarkoittaa suvaitsevaa ja
turvallista ilmapiiriä, jossa
sinulla on mahdollisuus olla juuri
sellainen kuin olet.

“Samanhenkisiä ihmisiä, koulunkäynti ei tunnu niin
rankalta, kun on musiikkia välillä.”
“Musiikki tasapainottaa lukioarkea. Madiksella on
ihania opettajia, hyvät tilat ja hyvä yhteishenki.”

Musiikkilukiolaisena opiskelet musiikin teoriaa ja
säveltapailua, musiikkitietoa, yhteismusisointia,
solistista opetusta sekä oman valinnan mukaan
muuta musiikin opetusta. Lukiostamme saat
hyvän perustan jatko-opintoihin mille tahansa
alalle.

Madetojan musiikkilukio sijaitsee kaupungin
keskustassa Pohjankartanon rakennuksessa
erinomaisten liikenneyhteyksien päässä lähellä
rautatieasemaa, linja-autoasemaa sekä paikallisliikenteen bussireittejä. Samalla kampuksella
toimivat myös Oulun konservatorio, Oulu Sinfonia,
Oulu-opisto, Pohjankartanon yläkoulu sekä Karjasillan kirjasto.

Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten, korkeakoulujen, kulttuurilaitosten ja työelämän kanssa
sekä yleissivistävissä että musiikin opinnoissa.
Kansainvälisten yhteyksien luominen on tärkeä
osa koulumme toimintaa.

Madiksella on noin 370 opiskelijaa ja uusia otetaan
vuosittain 128. Opiskelijat valitaan laskemalla
yhteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo
sekä musiikin pääsykoe- ja harrastuneisuuspisteet.

Koulumme on remontoitu hiljattain entistä
viihtyisämmäksi. Aulassa voit osallistua erilaisiin musiikkiesityksiin ja viettää aikaa yhdessä

Hae meille opintopolku.fi-palvelussa ja käy täyttämässä sähköinen pääsykoelomake osoitteessa
www.madetojanmusiikkilukio.fi.

MADETOJAN MUSIIKKILUKIO
Leevi Madetojan katu 1, 90140 Oulu

»
»

» Rehtori Jani Syrjälä
p. 044 703 9861, jani.syrjala@ouka.fi

» Opinto-ohjaaja Nina Heikkinen,
p. 050 367 2692, nina.heikkinen@eduouka.fi

» Kanslia, p. 050 316 6683

⊲ www.madetojanmusiikkilukio.fi

» Opinto-ohjaaja Tuula Mäkinen
p. 044 703 9074, tuula.makinen@ouka.fi

Instagram: @madetojanmusiikkilukio
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OULUN AIKUISLUKIO
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Oulun aikuislukion päiväopetus ja ammattilukio-opetus järjestetään
Kotkantie 1:n toimitiloissa ja iltaopetus Kastellin monitoimitalossa.
Opintoja on mahdollista valita myös etäopetuksesta.

Aikuislukion opiskelijaksi ilmoittaudutaan aikuislukion kansliassa Kastellin monitoimitalossa.
Opinnot voi aloittaa lukuvuoden jokaisen periodin
alussa. Aikuislukion opintoihin ei ole keskiarvorajaa. Lukion oppimäärä on 88 opintopistettä.
Opinnoissa voi edetä omaan tahtiin henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta. Oppimista ja
opiskelua tuetaan tarvittaessa yksilöllisin tukitoimin.

Aikuislukiossa voi
opiskella joustavasti
omaan tahtiin.

OULUN AIKUISLUKIO
Kastellin monitoimitalo
Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu
» Kanslia, p. 050 316 6510

Oulun aikuislukiossa voi

» Rehtori Panu Kela
p. 044 703 9388, panu.kela@ouka.fi
» Apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso
p. 044 703 9375

•

opiskella lukion oppimäärän ja suorittaa
ylioppilastutkinnon

•

jatkaa keskeytyneitä lukio-opintoja

» Opinto-ohjaaja Marja Elina Jaronen
p. 044 703 9745

•

suorittaa yo-tutkinnon ammatillisen
tutkinnon pohjalta

» Opinto-ohjaaja Sirpa Joki
p. 044 703 9392

•

täydentää ylioppilastutkintoa

•

opiskella korottaakseen ylioppilastutkinnon
arvosanoja

» Erityisopettaja Henri Huumonen
p. 040 632 5295

•

opiskella yksittäisiä oppiaineita etä- ja
lähiopintoina

etunimi.sukunimi@eduouka.fi

⊲ www.oulunaikuislukio.fi
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OULUN LYSEON LUKIO
Oulun Lyseon lukio – jotain vanhaa, jotain uutta
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Oulun Lyseon lukio on sijainnut Pokkitörmällä, Oulujoen ja keskustan
läheisyydessä, aina vuodesta 1831. Nyt vanhaa on ehostettu ja
modernisoitu, sillä Lyseon rakennus on kokenut perusteellisen remontin,
ja syksyllä 2023 palaamme Raksilan evakkoreissulta takaisin uudistettuun
Lyseoon, jossa lyseolaisille avautuu uusi ruokala kahviloineen sekä
viihtyisät opiskelijakunnan kerhotilat – puhumattakaan tietysti upeista,
valoisista ja klassisista luokkahuoneista! Liikuntarajoitteisia varten talossa
on myös hissi ja muutenkin esteettömät tilat.
Meissä jokaisessa asuu lyseolainen
Olli Opiskelija on lyseotyypillinen lukiolainen: hän
derivoi ja integroi illat, istuu selkä suorana päivät ja
käyttää vapaat aikansa tietokirjallisuuden parissa.
Lomat hän viettää kielikursseilla ja tutustuu historiallisiin nähtävyyksiin. Kesätöissä hän on laboratoriossa - Olli nimittäin haaveilee lääkärinurasta.
Tai sitten ei.
Ollia ei ole. Eikä ole tyypillistä lyseolaistakaan. On
vain koko joukko elämäniloisia, mistä milloinkin
kiinnostuneita nuoria, joita välillä innostaa myös
opiskelu. He haaveilevat lääkärin, insinöörin,
kokin, tutkijan, yrittäjän, arkkitehdin, taiteilijan,
lakimiehen, papin tai poliisin työstä.

Mikset Sinä tulisi Lyseoon?
Tervetullut olet!
Lyseoon he ovat tulleet monesta syystä. Yksi
halusi hyödyntää koulun kuvataiteen opintojen
tarjonnan. Toinen tuli, koska ”vaarikin kävi Lyskan”.
Kolmas ajatteli, että haluaa kouluun, jossa voi
opiskella latinaa ja espanjaa, ehkä venäjääkin.
Neljäs halusi keskittyä matematiikkaan ja fysiikkaan. Viides tuli Lyskaan, koska pääsi ja koska
tuumi, että koululta on lyhyt matka muihinkin
mukaviin paikkoihin. Kuudes tuli, koska kaveritkin
tulivat. Seitsemäs tuli, koska kaverit eivät tulleet.
Kahdeksas tuli, koska oli kuullut, että Lyseon
seinät huokuvat historiaa. Yhdeksäs tuli, koska
halusi päästä näkemään, miltä uudistettu koulu
näyttää. Kymmenes tuli, sillä tiesi, että tänne voi
tulla kauempaakin pohjoisesta – onhan Lyseon
toinen nimikin ”Lux Borealis”, pohjoisen valo.

Kerran lyseolainen,
aina lyseolainen
Ja on meillä vahvuuksiakin: Lyseolla on rento
ilmapiiri (näin sanovat opiskelijat), kiva rehtori
(noin hän itse uskoo) ja osaavat ja työhönsä intohimoisesti uskovat opettajat (tämäkin on opiskelijapalaute). Parasta ovat tietysti itse opiskelijat,
sinäkin tuleva lyseolainen, joka olet juuri omanlainen ja jonka ei tarvitse olla toisenlainen.
OULUN LYSEON LUKIO
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu
(1.8.2023 alkaen Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu)
» Rehtori Mika Aalto
p. 044 703 9451, mika.aalto@ouka.fi
» Kanslia, p. 044 703 9452
» Opinto-ohjaaja Tiina Rautalin
p. 044 703 9454, tiina.rautalin@eduouka.fi
» Opinto-ohjaaja Johanna Granath
p. 044 703 9937, johanna.granath@eduouka.fi
» Opinto-ohjaaja Jukka Raustia (IB)
p. 040 621 3684, jukka.raustia@eduouka.fi
» IB-koordinaattori Heli-Maarit Miihkinen
p. 044 703 9455, heli-maarit.miihkinen@ouka.fi

⊲ www.lyseo.edu.ouka.fi
Esittelyvideo: https://youtu.be/-SVQ4sJfhXM
Seuraa meitä: Instagram @oulunlyseo,
Facebook: Oulun Lyseon lukio
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LYSEON LUKION IB-OHJELMA
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Kansallisen lukio-ohjelman rinnalla Lyseon lukiossa on tarjolla
kansainvälinen International Baccalaureate Diploma -ohjelma, jonka
päätteeksi suoritetaan kansainvälinen ylioppilastutkinto IB Diploma.
Tutkinto hyväksytään Suomessa samanarvoisena kotimaisen
ylioppilastutkinnon kanssa. IB-tutkintoa opetetaan tällä hetkellä yli 2000
lukiossa 130 maassa.

Pidätkö akateemisista haasteista? Kiinnostaako
sinua kirjallisuuden tai matematiikan tutkiminen
pintaa syvemmältä? Ovatko luonnontieteet sinun
intohimosi? Innostaako ajatus taloustieteen tai
elokuvataiteen opiskelusta? Olisiko lukiossa opiskelu englanniksi sinun juttusi?

Lyseon IB:llä opiskelet tiiviissä opetusryhmissä
kolmen vuoden ajan – IB:tä onkin kutsuttu kyläkouluksi keskellä kaupunkia. Opintojen aikana opit
tuntemaan opiskelukaverisi ja itsesi ihan uudella
tavalla! Pääset myös toteuttamaan luovaa ja osallistuvaa puoltasi kouluyhteisön tapahtumissa.

Jos vastasit ”kyllä” ainakin yhteen kysymyksistä,
Lyseon IB-ohjelma voisi olla sinun paikkasi!

Hakeminen IB-ohjelmaan
IB-ohjelmaan haetaan yhteishaussa. Hakijan valintapistemäärä (maksimi 11 valintapistettä) saadaan
summana seuraavista:

Oulun Lyseon IB-ohjelmasta
valmistuu kriittisiä ajattelijoita,
joille jatko-opintoihin siirtyminen
on vaivatonta. Olisitko sinäkin
yksi heistä?
IB:llä opiskeltavia aineita on yleensä kuusi, joten
niihin päästään pureutumaan perusteellisesti.
IB-opiskelu ei ole pelkkää kirjojen pänttäämistä,
vaan täällä työskennellään paljon ryhmissä, pidetään suullisia esityksiä ja esimerkiksi luonnontieteissä tehdään paljon laboratorio- ja maastoharjoituksia. Jokainen opiskelija saa myös keskittyä
oman kiinnostuksensa kohteeseen Extended
essay -tutkielman myötä.

•

Perusasteen päättötodistuksen keskiarvo
painotettuna englannin, äidinkielen ja matematiikan arvosanoilla (maksimi 10 valintapistettä, painokerroin painotetuissa 2)

•

IB Middle Years Programme Personal Project
-työ (enintään 1 piste)

Mikäli hakija on opiskellut IB Middle Years -ohjelmassa, hänen tulee toimittaa Personal Project
-työn Predicted Grade Heli-Maarit Miihkiselle
(Oulun Lyseon lukio, Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu).
Valintakokeita ei järjestetä varsinaisessa yhteyshaussa.
Come and join our IB-community!
Tervetuloa joukkoomme!

LYSEON LUKION IB-OHJELMA
Seuraa meitä:
Instagram @oulunlyseo

Facebook: Oulun Lyseon lukio
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AUGUST SAHLSTEN -LUKIO
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August Sahlsten -lukio eli tuttujen kesken AS-lukio on Oulun Lyseon lukion
etäkampus Tyrnävällä. Se on saanut nimensä tyrnäväläisen juustomestarin
mukaan, ja lukio onkin entisen juustolan kotoisissa tiloissa Tyrnävän
kirjaston kupeessa.

Meillä opinnot suoritetaan kokonaan monimuoto-opiskeluna: osalla tunneista opettaja on
luokassa, osalla taas mukana videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Opettajat siis tukevat ja
ohjaavat opiskelijoiden oppimista ja työskentelyä
videoneuvottelun, lähiopetuksen ja digitaalisten
oppimisympäristöjen avulla. Lisäksi AS-lukion
ryhmänohjaajat huolehtivat arjen sujumisesta
koululla.
Tavallisesta lukiosta AS-lukion koulupäivät
eroavat myös niin, että meillä on hiukan
lyhyemmät koulupäivät: oppitunnit alkavat klo 8.15
mutta päättyvät viimeistään klo 15.
Meillä on Tyrnävän kampuksella monenlaisia omia
tapahtumia, kuten pikkujoulut, vappujuhlat ja
kevätkahvittelu, ja välillä nuorisotoimi ja seurakunta käyvät keittämässä meille välituntikahvit.
Osallistumme myös koko koulun yhteisiin tapahtumiin Raksilan kampuksella: vietämme Lyseolla
mm. penkkarit ja vanhojentanssit. AS-lukion
opiskelijat voivat myös hakea ja osallistua kaikkiin
Lyseon lukion kansainvälisiin projekteihin, kuten
Euroweekiin, Rooman ekskursiolle ja tuleviin Erasmus-hankkeisiin.

AS-lukion opiskelijana voit suorittaa Oulun Lyseon
lukion ja IB-lukion opintoja soveltuvin osin sekä
ainoana lukiona Oulun ammattikorkeakoulun
biotalouden opintoja.

Lukiomme arkeen voit kurkistaa
AS-lukiolaisten instassa:
@aslukio

As-lukio on yhteishaussa omana hakukohteenaan
Oulun Lyseon lukion alla.
Tervetuloa tiiviiseen ja lämminhenkiseen
joukkoomme!

AUGUST SAHLSTEN -LUKIO
Meijeritie 4, 91800 Tyrnävä

Apulaisrehtori Päivi Pirilä,
p. 044 703 9462, paivi.pirila@ouka.fi
Opinto-ohjaaja Tiina Rautalin
p. 044 703 9454, tiina.rautalin@eduouka.fi

⊲ www.ouka.fi/oulu/lyseo/august-sahlsten-lukio
⊲ www.lyseo.edu.ouka.fi
Esittelyvideo: https://youtu.be/HceFfmtsbhU
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OULUNSALON LUKIO
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Oulunsalon lukion löydät kivenheiton päästä Oulun lentoasemalta,
pohjapiirustukseltaan lentokonetta muistuttavasta Oulunsalo-talosta.
Koulumme on opiskelijamäärältään kompaktin kokoinen, ja lukiomme
ohjaamon opettajilla sekä opinto-ohjaajalla onkin aidosti mahdollisuus
oppia tuntemaan kunnolla paitsi sinut, myös tapasi oppia.

Matkallasi kohti valkolakkia saat yksilöllistä
ohjausta, tarvittaessa myös tukiopetusta tavoitteidesi saavuttamiseksi. Opiskeletpa sitten
kielten tai luonnontieteiden siivessä, reaali-,
taito- tai taideaineita, sinulle on tarjolla koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja aina lähtövaiheen
lukio-opintoihin valmistavista opinnoista abien
kertaaviin opintojaksoihin.

Tervetuloa Oulunsalon
lukioon, lennolle kohti omaa
tulevaisuuttasi!

Oulunsalon lukio on yrittäjyyspainotteinen,
koulussamme jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan valita opinto-ohjelmaansa
yrittäjyysopintoja. Vuosi yrittäjänä-ohjelmassa
pääset perustamaan yksin tai ryhmässä oman
NY-yrityksen, ja lukuvuoden aikana kartutat
paitsi kokemustasi yrittäjyydestä, myös tiimityö-,
vuorovaikutus- ja itsensä johtamisen taitojasi.
Työelämän pelisääntöjä ja verkostoitumista opit

OULUNSALON LUKIO
Mäntypellonpolku 10, 90460 Oulunsalo
Rehtori Tuula Tervonen
p. 050 388 7008, tuula.tervonen@ouka.fi
Kanslia p. 050 388 6988
Opinto-ohjaaja Eila Palojärvi
p. 044 497 3102, eila.palojarvi@eduouka.fi

erilaisissa myyntitapahtumissa ja kilpailuissa. Yrittäjyyskasvatus ja tulevaisuuden työelämätaitojen
harjoittelu näkyvät koulun arjessa muun muassa
säännöllisinä yritys- ja yrittäjävierailuina. Oulunsalon lukio on yksi valtakunnallisen Yrittäjyys- ja
talouskasvatus lukiossa -verkoston lukioista.
Yrittäjyysopintojen ohella toinen koulumme
kulmakivistä on jo pitkään ollut kestävä kehitys.
Keke-toiminnassa sinulla on oiva mahdollisuus
olla mukana vaikuttamassa koulumme toimintaan
vastuullisesti. Tämä monimuotoinen tiimissä
työskentely saattaakin tarjota sinulle kasapäin
mukavia muistoja lukiomatkaltasi.
Tervetuloa Oulunsalon lukioon, lennolle kohti
omaa tulevaisuuttasi!

Muita hyviä syitä valita Oulunsalon lukio
ovat mm seuraavat asiat:
•

Aktiivinen opiskelijakunta, jonka toimintaan
pääset mukaan

•

Opiskelijakunnan organisoima
omatoimikahvila

•

Viihtyisät ja ajanmukaiset tilat Oulunsalotalossa

•

Paljon valinnaisia opintojaksoja kuvataiteessa
ja liikunnassa

•

Lounas nautitaan Compass Groupin ylläpitämässä ravintola Menuetissa, joka toimii myös
kahvilana

Tervetuloa Oulunsalon lukioon
tutustumisiltaan keskiviikkona 1.2.2023 klo 18!

⊲ www.ouka.fi/oulu/oulunsalon-lukio
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OULUN SUOMALAISEN
YHTEISKOULUN LUKIO
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Punakattoisessa pyramidikoulussamme Maunonkadulla opiskelee
vuosittain 600 opiskelijaa, ja jokainen heistä kulkee omaa opintopolkuaan,
kohti omia unelmiaan.

Jokaisen opiskelijan opintopolku on erilainen.
OSYKin laaja opintotarjotin mahdollistaa sen, että
opiskelija voi keskittyä ja syventyä opinnoissaan
luonnontieteisiin, humanistisiin tieteisiin, yhteiskuntatieteisiin, kieliin tai taito- ja taideaineisiin.
Lukiossamme suoritetaan myös musiikin, teatterin, kuvataiteen, liikunnan ja tanssin lukiodiplomeja. Lukiostamme lennähtääkin vuosittain
maailmalle ylioppilaita hyvien ylioppilastutkintotodistusten ja lukiomuistojen kera.
OSYK on paljon muutakin kuin opintokokonaisuuksia ja arvosanoja. OSYKin henki näkyy ja
kuuluu. Siihen kuuluvat avoimuus, toisten kunnioittaminen, tasa-arvo ja yhdessä eläminen ja
oppiminen. Lukuisat kansainväliset projektit,
Unesco-koulun arvot ja toiminta, opiskelijoiden
osallisuus ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa ovat
osa arkeamme.
Arkeamme ovat myös taidenäyttelyt, koulun
kuoron toiminta, Pyramiditeatterin näytökset,
opiskelijakunnan hallituksen ja tuutoreiden
tempaukset sekä ympäristötyöryhmän aktiivinen
toiminta, oma verkkolehti Pyramentti - puhumattakaan OSYKin omista villasukista.

OSYK on paljon muutakin
kuin opintokokonaisuuksia ja
arvosanoja. OSYKin henki näkyy
ja kuuluu.
Värikkäästä ja aktiivisesta arjestamme opiskelija voi poimia itselleen tärkeitä asioita. Sellaisia
asioita, jotka itseä kiinnostavat. Jokaisen opintopolku on erilainen ja juuri oikeanlainen.
Kun haet meille, täytä myös kotisivuiltamme
löytyvä ainevalintakortti!
Tervetuloa kasvamaan, elämään
ja oppimaan Maunonkadulle!

OULUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO
Maunonkatu 1, 90100 Oulu
Rehtori Riitta-Mari Punkki-Heikkinen,
p. 044 703 9281,
riitta-mari.punkki-heikkinen@eduouka.fi
Kanslia p. 044 703 9280
Opinto-ohjaajat Ari Forstén, p. 044 703 9276
Krista Kautto, p. 044 703 9288
Mervi Kela, p. 044 703 9289
etunimi.sukunimi@eduouka.fi

⊲ www.osyk.fi
Seuraa meitä
Instagram: @osykinsta
Facebook: Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
Verkkolehti Pyramentti:
www.osyk.fi/pyramentti
Kurkista kunnolla OSYKiin videossamme!
https://www.youtube.com/watch?v=otGC2gq_Sck
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RAKSILAN LUKIO
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Haluatko olla mukana luomassa uutta lukiota ja sille perinteitä?
Nyt sinulla on siihen elämäsi tilaisuus!
Elokuussa 2023 aloittavasta Raksilan lukiosta
tulee opiskelijoittensa näköinen. Sinun ei tarvitse
mahtua tiettyyn muottiin, voit tulla sellaisena kuin
olet. Raksilan lukio on jokaisesta ilmansuunnasta
helposti saavutettava. Meillä on viihtyisä ympäristö, vastaremontoidut tilat ja lähellä loistavat
liikuntamahdollisuudet.
Merikosken lukion ja Pateniemen lukion opiskelijat
siirtyvät meille suoraan, mutta varsinainen sisäänottokin kasvaa.

Haluamme olla laadukas ja
konstailematon yleislukio, jonka
runsaasta valintatarjottimesta
jokainen saa rakentaa itsensä
näköisen opinto-ohjelman.
Meille voit huoletta tulla, vaikka et tuntisi ketään,
sillä niin tekee moni muukin. Meillä tutustut
helposti uusiin kavereihin. Rakennamme yhdessä
Raksilan lukiosta Oulun suurimpiin, mutta ennen
kaikkea houkuttelevimpiin, kuuluvan lukion, jossa
painotamme opiskelijoiden kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja tuemme heidän tulevia elämänvalintojaan. Haluamme olla laadukas ja konstaile-

maton yleislukio, jonka runsaasta valintatarjottimesta jokainen saa rakentaa itsensä näköisen
opinto-ohjelman.
Pyrimme Raksilassa monipuolisuuteen, jotta opiskelijat voivat itse valita painotuksensa tarjottimen
antimista. Teemme tätä opiskelijoille, joten kuuntelemme mielellämme opiskelijoiden toiveita.
Yhdistyvien Pateniemen ja Merikosken lukioiden
rikkaasta perinnöstä olemme säilyttäneet ylioppilaskokeisiin valmistautumista tukevat opinnot.
Koulukohtaista opintotarjontaa suunnittelemme
parhaillaan hyödyntäen innostuneiden ja ammattitaitoisten opettajien monipuolista asiantuntemusta.
Arvostamme vahvaa yleissivistystä, joka avaa
ja avartaa näköaloja oppiainerajojen yli ja antaa
valmiuksia ennakoimattomaan tulevaisuuteen.
Sitä varten rakennamme yhteisöllisyyttä ja opiskeluun innostavaa ilmapiiriä Raksilan reilussa
hengessä.
Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että ensimmäisenä vuonna opiskelijat voivat halutessaan suorittaa pakolliset opintojaksot turvallisesti oman perusryhmänsä kanssa. Kehitämme
myös jatkuvasti ohjausta ja opiskelijahuoltoa, jotta
jokainen saisi tarvitsemansa tuen ja voisi kasvaa
parhaaksi versioksi itsestään Raksilan lukiossa.

RAKSILAN LUKIO
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu
Rehtori Heidi Lakkala,
p. 040 190 8182, heidi.lakkala@ouka.fi
kanslia, p. 050 316 6618, 044 703 9557
opinto-ohjaajat
Taija Myyry p. 044 703 9560
Kirsi Raetsaari p. 044 703 9371
Nina Heikkinen p. 050 367 2692

etunimi.sukunimi@eduouka.fi

⊲ www.ouka.fi/oulu/raksilan-lukio
Instagram: @raksilanlukio
Esittelyvideo: https://youtu.be/q73D1I8HwWM
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Normaalikoulun eli Norssin lukio on Linnanmaalla toimiva Oulun yliopiston
harjoittelukoulu. Koulussa työskentelee varsinaisten opettajien lisäksi
eri aineiden opetusharjoittelijoita. Erinomainen opetuksen taso ja
opetusmenetelmien monipuolisuus ovat Norssissa keskeisiä asioita.
Yliopisto on Norssin luontevin ja ensisijainen yhteistyökumppani, mutta
yhteistyötä on myös muiden oppilaitosten kanssa.
Norssi on moderni, hyvin varustettu koulu.
Käytämme sekä paperisia että sähköisiä oppimateriaaleja. Koulussa on erinomainen tieto- ja
viestintätekniikan varustus ja tilava vasta uusittu
kirjasto. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia.
Lukiomme on pääosin luokaton. Ykkösvuosikurssilaiset opiskelevat ensimmäisenä vuonna
osan opinnoistaan oman ryhmänsä mukana.
Jatkossa opiskelija laatii oman opinto-ohjelmansa
ja lukujärjestyksensä valitsemalla haluamiansa
opintojaksoja tarjonnasta. Valikoimassa on tarjolla
valtakunnallisten pakollisten ja syventävien
opintojaksojen lisäksi kymmeniä koulukohtaisia
syventäviä ja soveltavia opintoja, joista iso osa
valmentaa ylioppilaskokeisin.
Norssin lukion opinto-ohjelmassa on heti opintojen alkaessa opintojakso, jossa tutustutaan
omaan ryhmään, opitaan opiskelutaitoja ja opetellaan käyttämään Abitti-koejärjestelmää. Norssin
tarjonnassa on myös opintojaksoja, joihin sisältyy
yhteyksiä ulkomaisiin kouluihin, opintomatkoja tai
vaihtovierailuja.
Norssi on UNESCO-koulu, jonka periaatteissa
keskeisiä asioita ovat rauhankasvatus, ihmisoi-

keuksien kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Nämä periaatteet heijastuvat myös lukion
opintoihin.
Lukio on myös mukana monissa kansallisissa ja
kansainvälisissä kehittämishankkeissa ja koululla
käy paljon ulkomaalaisia vieraita.
Jos olet kiinnostunut monipuolisesta opiskelusta, haluat hyvät eväät elämääsi ja jatko-opintoihisi, olet valmis omaksumaan uusia asioita
ja ajatuksia sekä tekemään työtä tavoitteittesi
saavuttamiseksi, Norssi on sinulle oikea paikka.
Koulu on sopivan pieni, saat päättää ja vastata
omista asioistasi ja saat päätöksiäsi varten tukea
ja ohjausta. Erityisesti panostamme opiskelijoidemme opintojen ja opiskelun ohjaamiseen ja
tukemiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin.

Vahvuuksiamme
•

hyvä opetuksen taso

•

monipuolinen opintojaksojen tarjonta

•

sopivan kokoinen koulu

•

hyvä kouluruoka

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIO
Kaitoväylä 7, 90570 Oulu
rehtori Eija Kumpulainen
p. 0294 483774, eija.kumpulainen@oulu.fi
kanslia, p. 0294 483771, p. 0294 483770
opinto-ohjaaja Heikki Niemi
p. 0294 483790, heikki.niemi@oulu.fi

Lisätietoa Norssin lukiosta löydät koulun kotisivuilta:

⊲ https://peda.net/oulun-yliopisto/onk/oulun-normaalikoulun-lukio
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Oulun steinerkoulun lukio sijaitsee Heinäpäässä hyvin kulkuyhteyksien
lähellä. Opiskelu on monipuolista ja innostavaa. Valtakunnallisten lukion
pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen lisäksi on tarjolla koulukohtaisia
opintojaksoja. Ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan monipuolisesti:
käytössä on sähköisten oppimisympäristöjen lisäksi myös kirjoja ja
itsetehtyjä materiaaleja.
Opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan ja opiskelussa
pyritään saamaan jokaisen omat vahvuudet käyttöön. Opettajamme ovat kouluttautuneet käyttämään positiivisen pedagogiikan työkaluja, ja meillä
voit tehdä mm. Opintokamu-kurssin. Luokkamuotoisessa lukiossa on helppo tutustua muihin ja
pysyvä ryhmä tukee yhteisöllisyyttä.
Steinerlukiossa tavoitteena on laaja yleissivistys, joka pohjautuu itse tehtyyn ja koettuun.
Meillä pääset tutustumaan maanmittaukseen,
kirjansidontaan, kudontaan, arkkitehtuuriin sekä
moneen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen.
Steinerkoulun päättöluokan eli 12. luokan aikana
opiskelijat tekevät näytelmän, itsenäisen päättötyön sekä kulttuurimatkan. Lavalla on nähty niin
klassikoita, nykynäytelmiä kuin opiskelijoiden
omia teoksia. Päättötyön aihe voi olla käytännöllinen, taiteellinen tai teoreettinen. Päättötöinä
on esimerkiksi kirjoitettu kirjoja ja tutkielmia,
remontoitu autoja, tehty juhlapukuja, maalauksia,
huonekaluja ja keramiikkaa.
12. luokka huipentuu kulttuurimatkaan. Aikaisempina vuosina luokat ovat käyneet mm. Kroatiassa,
Italiassa, Slovakiassa ja Dominikaanisessa tasavallassa.

Opiskelijoiden hyvinvointia
tuetaan ja opiskelussa pyritään
saamaan jokaisen omat
vahvuudet käyttöön.
Koulumme on mukana Euroopan parlamentin
Ambassador School -hankkeessa, ja Eurooppa-ryhmä järjestää mm. erilaisia tapahtumia sekä
matkoja Brysseliin ja Strasbourgiin. Oppiaineita
yhdistävistä opintojaksoista on mahdollista tehdä
steinerkoulujen kansainvälinen EPC-portfolio.
Kouluumme haetaan yhteishaussa.
Tervetuloa tutustumaan lukioomme torstaina
17.11.2022 klo 18. Jos haluat osallistua etäyhteydellä, pyydä viimeistään edellisenä päivänä Zoomlinkki osoitteesta info@oulun-steinerkoulu.fi.
Opiskelijat esittelevät koulukohtaisten lukiokurssien tuotoksia, kuten päättötöitä, kulttuurimatkoja, näytelmiä ja maanmittausleiriä. Tilaisuus on
tarkoitettu erityisesti ysiluokkalaisille ja heidän
vanhemmilleen.

OULUN STEINERKOULU
Isokatu 94, 90120 Oulu
Rehtori Anne-Mari Savolainen p. 044 771 2595
anne-mari.savolainen@oulun-steinerkoulu.fi
Toimisto, p. (08) 5542 875
Opinto-ohjaaja Hannele Lauronen,
p. (08) 5542 871
hannele.lauronen@oulun-steinerkoulu.fi

Kotisivut:

⊲ https://peda.net/oulun-steinerkoulu
Seuraa meitä!
Facebook: OulunSteinerkoulu
Instagram: @oulunsteinerkoulu

43

OULUUN LUKIOON 2023–2024

SVENSKA PRIVATSKOLAN
I ULEÅBORG

44

OULUUN LUKIOON 2023–2024

Svenska Privatskolan i Uleåborg on perinteikäs ruotsinkielinen lukio Oulun
ydinkeskustassa. Nykyinen opiskelijamäärämme on noin 50. Erityisesti
suomenruotsalainen kulttuuri on lähellä sydäntämme, ja Oulun kaupungin
Lucia valitaankin perinteisesti lukiolaistemme joukosta.
Svenska Privatskolan i Uleåborg on yleissivistävä
lukio, jossa erityisesti opiskelijoiden kielellinen
tausta otetaan huomioon. Suomenkielinen opiskelija voi valita ruotsin kielen lisäkursseja sekä
saada stipendin Suomessa tai Ruotsissa järjestettäville ruotsin kielen kesäkursseille. Opiskelijoilla
on myös mahdollisuus opiskelijavaihtoon toiseen
suomenruotsalaiseen kouluun. Lopputuloksena
saa lukiokoulutuksen lisäksi kaksikielisyyden edut
mm. työelämässä. Ruotsin kielen taito lisää myös
jatko-opintomahdollisuuksia.

Täällä kaikki ovat kuin iso perhe.
SPSU on kuin toinen kotini.

Lukiomme vahvuudet:
•

yhteistyö muiden Oulun lukioiden, suomenruotsalaisten lukioiden sekä Ouluseutu Urheilua-katemian kanssa

•

kansainvälisiä projekteja, mm. lukuvuosina
2019–2023 Erasmus+ ”Stepping up to the
Sustainable Development Goals” -projekti
viiden eurooppalaisen lukion kanssa

•

opiskelijoiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet

•

opiskelija-asunnot toisella paikkakunnalla
asuville

•

joustavuus, pienet opetusryhmät

•

viihtyisä opiskeluympäristö

Sovi tutustumiskäynnistä mielellään koko
päiväksi.

En skola med dom bästa
möjligheterna för en bra framtid
och många lärorika samarbeten
med EU-länder.

Välkommen till Svenska Privatskolan
i Uleåborg!

SVENSKA PRIVATSKOLAN I ULEÅBORG
Sepänkatu 7, 90100 OULU

rehtori Seppo Kallio,
p. 044 548 8260, seppo.kallio@eduouka.fi
kanslia, p. (08) 378 553

opinto-ohjaaja Eva Åström,
p. 040 820 6016, eva.astrom@eduouka.fi

⊲ www.spsu.fi
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Oulun lukiot syksystä 2023 alkaen:

1. Haukiputaan lukio
Länsikuja 4A, 90830 Haukipudas

2. Kastellin lukio ja Oulun aikuislukio
Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu

3. Kiimingin lukio
Urheilutie 12, 90900 Kiiminki

4. Laanilan lukio
Hintantie 66, 90650 Oulu

5. Madetojan musiikkilukio
Leevi Madetojan katu 1, 90140 Oulu

6. Oulun Lyseon lukio
Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu

7. Oulun normaalikoulun lukio
Kaitoväylä 7, 90570 Oulu

8. Oulun steinerkoulu
Isokatu 94, 90120 Oulu

9. Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
Maunonkatu 1, 90100 Oulu

10. Oulunsalon lukio
Mäntypellonpolku 10, 90460 Oulunsalo

11. Raksilan lukio
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu

12. Svenska Privatskolan i Uleåborg
Sepänkatu 10, 90100 Oulu
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OULUN KAUPUNGIN SIVISTYSJA KULTTUURIPALVELUT
lukiojohtaja Pekka Fredriksson
p. 044 703 9015
pekka.fredriksson@ouka.fi
PL 17, 90015 Oulun kaupunki
p. (08) 558 410 (vaihde)
www.ouka.fi/ouluunlukioon

