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Foreign services of
the Finnish Association of
Small Secondary Schools,

FASSS

Enontekiö Wildness SHS first grade new arrivals start their school year in team-building exercises

Ikaalinen SHS's group of two students at-
tending physics class together with stu-
dents at another FASSS member school, 
Pello SHS, 700 km (430 miles) apart

Pyhäjoki SHS: 13 student mathematics class (front), chemistry class with 10 students (behind)

In coal mines the air was safe to breathe,
as long as the canaries stayed alive

Small secondary schools are similarly crucial
for their small and often isolated rural communities

Finnish Association of Small
Secondary Schools (FASSS)

Member of ESHA

Finland calling 2019
small secondary schools worldwide
Finland has gained international publicity from its high ranking positions in 
the OECD PISA student assessments.

There are many peculiarities in the Finnish educational system. One of 
them is the large number of very small senior secondary schools. More than 
half of the Finnish senior secondary schools have less than 200 students, 
mostly in rural and scattered settlements across the countryside.

Finnish Association of Small Secondary Schools, FASSS, is hereby seeking 
contact with other small secondary schools, wherever they might be located:
on isolated islands, remote regions of Scotland, Canada, USA, Australia etc.
(for a closer look at FASSS, please see page 9, “FASSS in a nutshell”).

Contents of this pdf

• How to get a FASSS contact school –> page 4

• Lectures about Education & Quality –> page 5

• FASSS PISA intensive visit program –> page 6

• Map of the FASSS member schools –> page 7

• Best practice in 170 FASSS schools  –> pages 11–55



4 5

Why there are so many small secondary schools in Finland?

In Finland the history of founding secondary schools has been different from the general practice 
elsewhere. Most Finnish secondary schools were not established by the state or by municipalities, 
but by private local associations. The state allowed founding for secondary schools, if there was a 
“demand for a local need of educational civilization”.

Finland is characterized by an abundance of very small senior secondary schools, partly due 
to the above mentioned reasons, partly due to the sparsely spread population of the country. The 
movement for closer collaboration between small Finnish secondary schools started in 1997, and 
The Finnish Association of Small Secondary Schools, FASSS, was founded in 2002.

FASSS is a non-governmental organization having a board of six member school principals. 
FASSS currently comprises of 170 small secondary schools in rural and scattered settlements across 
Finland (over 40 % out of the total of about 380 Finnish senior secondary schools). Eleven of the 
FASSS member schools are located north of the Arctic Circle (see map on page 7).

Since 2010, FASSS has been a member of ESHA, The European School Heads Association.

Would you like to have a Finnish FASSS partner school?

Being small and scattered, FASSS member schools are well equipped with modern ICT learning 
facilities for video conferencing and distance education. English is the main language for foreign 
cooperation, but a wide variety of other languages are also available. FASSS member schools are 
outward looking and have a lot of contacts with foreign schools. The Finnish schools are empha-
sizing teaching language skills that could be applied in everyday life. Therefore, the use of foreign 
languages is not a problem.

If you would like to have a Finnish partner school, please write a one page description of what 
kind of partner you are looking for, and send it to jukka.o.mattila@pp.inet.fi

You should also include a brief description about your school, its location, and its environment. 
The more thorough your request and description are, the better match we can reach.

Although FASSS represents small school units, schools of any size are welcome as international 
partners. On their premises FASSS member schools normally also house junior secondary school 
for students of the ages 13–15, mostly led by the same principal.

Therefore, we can match schools with students aged 13–18, with the emphasis on the senior 
grades where the language skills are better.

Jukka O. Mattila

MSc, Principal emeritus

jukka.o.matt
ila@pp.inet.fi

Torpankuja 6, FIN 13880 HATTULA, Finland

+ 358 (0)50 9101 596    Skype: jukka.o.mattila

The Finnish Association of Small

Secondary Schools, FASSS

The Educational Branch of the

Finnish Quality Association 
President

  Education +

  Quality

Jukka O. Mattila´s presentations available on international fora:
(see "Finnish general...", Finnish small..." and Finnish quality..." on the ESHA web site
http://eshacommunity.wikispaces.com/Quality+of+Education)

1. Trust instead of standardized tests –
Finnish General Education
Throughout the Finnish society there is a strong culture of mutual trust. In education the govern-
ment trusts local authorities, local authorities trust principals, and principals trust teachers. Every 
teacher has a university degree, the teaching profession attracts the best students, and teachers are 
trusted and appreciated by the parents. Trust and educational autonomy are a huge source of moti-
vation. When a person is trusted, he or she strives to prove worth that trust.

2. Systematic Quality Management
enhancing Efficiency and Leadership at School
Systematic quality management works like Robin Hood: robs time from everyday routines and 
provides it to your more creative aspirations as a school leader. Systematic quality management is 
based on Deming’s Cycle: plan – do – check – act. By increasing the overall efficiency, it adds value 
to all the work done at school. The basic rule is simple: write down any well-working process, utilize 
the written procedure next time, and continuously improve it in the meantime. Regular internal 
evaluation helps the leader and staff to be better aware of what is going on.

About the topic of quality, see also this updated version: https://eshaconferencedubrovnik.files.
wordpress.com/2014/10/jukka-o-mattila-systematic-quality-management.pdf

3. Could small schools have more conversation and contacts
with each other – locally, globally?
In 1997, a movement was founded in Finland to group the small secondary schools together. In the 
past 21 years, we have developed a strong sense of mutual unity and a spirit of joint sharing. Since 
2000 FASSS has published a unique annually revived Best Practice Directory of good practices of 
the member schools (see pages 11–55 for 2019 edition).

Currently FASSS comprises of 170 member schools around Finland, in both rural and scattered 
settlements. The criterion for membership is a maximum of 150 students. Member schools are well 
equipped with modern IT learning technology and have a lot of international activities.

Mr. Jukka O. Mattila is a Finnish physicist, who's career has been mainly in educa-
tion. During the 18 years as principal he advanced senior secondary school sys-
tematic quality management and, as a part of that, developed and conducted an 
evaluation-based world wide student project network in collaboration with Virginia 
City High School in Nevada.

Parallel to his work career, he has led the Finnish team at the International Physics
Olympiads for over ten years. During five decades he has, both at home and abroad, 

spoken and written for the freedom and quality of education, as well as for the visualization of 
physics teaching.

Currently Mr. Mattila serves as President in two organizations:
The Educational Branch of the Finnish Quality Association with 300 individual members.
The Finnish Association of Small Secondary Schools (FASSS) with 170 member schools.

Hobbies: planning and implementation, writing, visualizing, stereo photography.

jukka.o.mattila@pp.inet.fi 
http://tinyurl.com/OKFoorumi
http://tinyurl.com/OKFoorumi
https://eshaconferencedubrovnik.files.wordpress.com/2014/10/jukka-o-mattila-systematic-quality-management.pdf
https://eshaconferencedubrovnik.files.wordpress.com/2014/10/jukka-o-mattila-systematic-quality-management.pdf
https://www.linkedin.com/in/jukka-o-mattila-43472731/
http://uutiskirje.maol.fi/fileadmin/users/Kerhot/Kerhoposti/MAOL-joulu_2012.pdf
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A visit program about the Finnish system of education with focus on PISA results

In this millennium, Finland has ranked in top positions in all PISA assess-
ments. These assessments, made every three years, test the skills of 15 year 
old pupils in mathematics, reading, the natural sciences, and other topics.

The differences in results between Finnish schools are very small, the 
smallest in the OECD countries. This is also illustrated by the fact that al-
though FASSS member schools are located throughout Finland, the overall 
average national maturity examination results, at the age of 18, are pretty 
much the same in both the urban and rural settings.

There has been a rush by education authorities and school leaders from 
abroad to visit Finland to get acquainted with the background of the Finn-
ish PISA results. In fact, there are more visitors wanting to come to Finland 
for this purpose through Comenius and other programmes, than the Finn-
ish school authorities can cope with.

In response to this clear and continuing demand, FASSS is running a limited visit program to 
serve foreign visitors who are interested in the background of the Finnish PISA results and the 
Finnish system of education. This service is intended only for a restricted number of attendants, 
typically 3–4 persons in each group.

The PISA visit program takes place in Hattula, central southern Finland, only 90 km from the 
Helsinki airport (see map above). The resources and results in general education in Hattula are 
comparable to standards in Finland as a whole.

The groups normally rent a car at the Helsinki airport for their short stay in Finland, and book 
accommodations in Hattula or in the nearby town of Hämeenlinna. Help is provided for choosing 
the accommodations.

The 2–3 day FASSS PISA intensive visit program comprises details as:

•  The PISA – what does it tell about the Finnish educational system
•  Structure of the Finnish general education
•  Student and special needs support and health care
• Management of the secondary and elementary school
•  Quality assessment and quality criteria as tools for enhancing performance and leadership
•  Visits to secondary schools and elementary schools
• Discussions with principals and teachers
•	 Attending	lessons
• etc.

Helsinki

Hattula

Finland

The visit program is tailored according to the spe-
cific needs of the visiting group. A typical schedule 
of FASSS PISA intensive visit program can be sent 
on request. If you would like to visit Finland to 
participate this program, please send an email to 
the President of FASSS: jukka.o.mattila@pp.inet.fi

A Spanish FASSS PISA visitor group
getting acquainted with

elementary school
handicraft

170 member schools 
of the Finnish Associa-

tion of Small Secondary 
Schools, FASSS

Membership criterion:
max 150 students
(on three grades,

students aged 16–18)

Home of
     Santa Claus*
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Finland is one of the Nordic
 states, together with
 Sweden, Norway, Den-
 mark and Iceland
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FASSS in a nutshell

General

• Movement of the Finnish small secondary schools started in 1997
• The Finnish Association of small secondary schools, FASSS, was officially founded in 2002
• Growing membership: 93 (2002) –> 102 –> 105 –> 110 –> 119 –> 118 –> 122 –>
 127 –> 137 –> 140 –> 144 –> 145 –> 169 –> 162 –> 165 –> 162 –> 164 –> 170 (2019)
• Membership criterion: max 150 students
• Student age 16 – 18 years (3 grades)
• Most member schools also have a junior level with student age 14 – 16 years (3 grades)
• In many cases the FASSS member school principal is responsible for the whole range of
 general education from preschool up to the senior secondary level
• FASSS has been member of European School Heads Association (ESHA) since 2010

Domestic services

• Exclusive online email peer support between the 170 member school principals
• Annual two-day small secondary school conferences since 1997
• Annual Best Practice Directory since 2000 (pages 11–55)
• Quality & efficiency in-service training
• Protecting small school interests nationwide

Foreign services

• Arranging Finnish contacts for foreign schools, and foreign
 contacts for Finnish schools (page 4)
• Providing lectures about Finnish education in general, small schools,
 quality management, etc. (page 5)
• A small group FASSS PISA intensive visit program available about
 the Finnish PISA results, and the Finnish system of education (page 6)
• Seeking small school association partners worldwide

Quality-based objectives of FASSS collaboration

1. Demonstrating high quality service and care for individual students in the public image  
 of small schools, and enhancing the general standard of quality in FASSS member schools  
 through  in-service training and continuous mutual collaboration.

2. Seeking and spreading best practice examples within the community of FASSS schools.

3. Emphasizing mutual togetherness among the scattered and, in many cases, isolated
 FASSS member schools, thus boosting their positive local and national identity.

Students’ Lumo Ltd assists in arrangements of a nationwide annual rowing competition

Distance
learning

Checking newly arrived iPads
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Guitar lessons from 1100 km away

Courses in aviation

University chemistry
studies at school lab

Every FASSS member school has to put an emphasis on marketing
Being small and scattered all around the Finnish countryside, most FASSS member schools use 
distance and web education in everyday practice. Many collaborate with universities and some 
have their own entrepreneurial activity. Facing the situation of diminishing youth age groups, every 
member school must pay attention to marketing.

Veterinary studies

Fire sculpture: Phoenix bird (left) and
squirrel, burning as a public performance
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Contents of two example files translated into English:

Best Practice Directory 2019
of all the 170 FASSS member schools
(annually updated and published since year 2000)

Every member school shares its Best Practice about

• distance education
• international collaboration
• emphasis on student welfare
• university & vocational collaboration

As the Directory is originally intended for FASSS domestic use, the text 
is mostly in Finnish. However, to translate individual sentences, you 
can use the translator provided on each of the following pages.

The English language thematic index headlines (next pages) and 
photo captions are in English. SHS = Senior High School.

Best practice in FASSS member schools
Since year 2000, FASSS has annually published the Best Practice Directory of its member schools. 
In the Directory, each member school provides its best practices to be benchmarked by the others. 
Please find examples below. Some of them are applied in many member schools, some in only one. 
Some examples are connected with the shortage of students, because of the sinking demographics 
of youth population in the Finnish countryside. SHS = Senior High School.

Curriculum details
• "August SHS": an optional intensive study week prior to the beginning of the autumn term
• "Night school": an overnight get-together happening in August, for SHS new arrivals
• Optional Mathematics Marathon (42 195 s = 11 h 43 min): almost 12 hour intensive problem  
 solving session in the spring, before the annual Maturity examination mathematics test
• Students' intensive week late spring, detached from the regular SHS schedule,
 to make it possible to complete unfinished courses, or other courses of special interest
• Monthly stay-at-home Distance education day for the whole school
• Students' participation in SHS administration: staff meetings, recruiting of new teachers etc.
• Early warning system to identify learning problems, and provide individual follow-up
• Lesson bank: teachers' lessons not held due to sports events, excursions etc, are saved
 and used later
• Varying lesson duration: 75 min lessons becoming more and more popular than 45 minutes

Entrepreneurship
• A local annual Entrepreneurial fair arranged by SHS students, integrated in their studies
• Student cooperative providing occasional work experience opportunities for students
• Students' Bookstore Ltd selling second hand school books to the students
• Municipal weekly newspaper produced since 1988 by the students, integrated in SHS courses
• Annual musical or theatre plays as joint efforts by integrated courses in a variety of subjects
• An annual festival dinner organized by the SHS students for their school mates & parents:
 preparing the meal, serving, candle lights, live music, speeches, special guests etc.
•	 A	Tourism	option and other entrepreneurial collaboration with vocational institutes

Collaboration
• Distance and web learning with universities, institutes, and other SHSs, especially in
 courses that have been opted by too few students for regular contact teaching
• University collaboration: due to well-furnished school laboratory and other facilities, students 
 can take university courses  (chemistry, biology, IT etc.) as part of their SHS studies
• A Veterinary option is possible in cooperation with veterinary universities 
• Adults join courses in SHS (to compensate for the shrinking demographics of youth population)
• Joining different student age levels to get enough students to some less popular courses
• Border SHS: Students living in Russia come over to study at a Finnish SHS
• Providing teaching for inmates at the local jailhouse SHS courses
• Courses in aviation: piloting, air traffic systems, weather forecast, aviation professions, etc.
• Alpine racing & cross-country skiing & other sports integrated into the PE courses

• entrepreneurial activities
• educational technologies
• curricular nuances
• etc, etc.

 TEACHER-TUTORS frequently and system-
atically consult each of their students 

 INDIVIDUAL RETURN OF EXAMS: teachers 
go the exams through together with each student

 MEMBER OF THE STUDENT BODY present 
while recruiting new teachers

 30 COURSES IN MUSIC: music technology, 
singing, playing instruments, composing, partly in 
collaboration with Kuhmo chamber music assoc.

Kuhmo SHS, Principal Eila Vilén
044 0819 997 / 996  eila.vilen@kuhmo.fi  www.kuhmonlukio.fi

Wide variety of
music  studies

Ikaalinen SHS, Principal Helena Korkeakoski
044 730 6406 / 1283 helena.korkeakoski@ikaalinen.fi

https://peda.net/ikaainen/yhteiskoulun-lukio

 Frequent student EXCURSIONS abroad & 
joint school projects with foreign counterparts

 300 € for each student for purchasing their 
own LAPTOPs

 SUMMER COURSES for seior students,.Col-
laboration with local SPORTS ACADEMY

Physics taught from Pello SHS,
700 km apart
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Aihekohtainen hakemisto

Aihekohtainen hakemisto on koottu tammi–helmikuussa 2019 lukioiden il-
moittamista koulukohtaisista tiedoista. Aineisto päivitetään seuraavan kerran 
vuoden 2020 alussa.
         Next update: January 2020

1. Etä- ja verkko-opetus   Distance and web education
Aurinkorannikko, Erkko, Evijärvi, Gymn i Petalax, Haapavesi, Hangö, Harjavalta, Heinävesi, 
Helsinge, Ii, Iitti, Ilomantsi, Ivalo, Juuka, Kemijärvi (etätyöpäivät), Kimitoö, Kittilä, Kolari, 
Konnevesi, Kotka, Kristinestad, Kurikka, Kärsämäki, Laitila, Lappajärvi, Leppävirta, Lovi-
sa, Merikarvia, Muhos, Nakkila, Närpes, Padasjoki, Paltamo, Parikkala, Pello, Pomarkku, 
Pudasjärvi, Puolanka, Rantasalmi, Rautalammi, Rautavaara, Ruovesi, Savitaipale, Salla, 
Savukoski, Sibbo, Siikalatva, Suomussalmi, Suonenjoki, Sysmä, Taivalkoski, Topelius-
gymnasiet, Utsjoki, Vaala, Vasa, Vesanto, Virkby, Ylitornio

2. Opo ja opiskelijahuolto  Special emphasis on student welfare
Eura, Ikaalinen (abi-kesäkurssit), Itä-Häme (asuntola), Jurva, Kaustinen, Kinnula, Kuhmo, 
Parainen (perehdytys), Pyhäjärvi (lukion erityisopettaja), Sibbo, Siikalatva, Simo, Suomen 
kr. lukio (asuntola), Tervola, Utajärvi (harrastekurssit), Utsjoki (asuntola), Vörå (asuntola)

3. Kansainvälisyys     International collaboration
Askola, Aurinkorannikko, Björneborg, Elimäki, Elisenvaara, Erkko, Eura, F.E.Sillanpää. 
Gymn i Petalax, Haapajärvi, Hankasalmi, Harjavalta, Härmä, Ii, Iitti, Ikaalinen, Itä-Suomen 
koulu, Joroinen, Joutsa, Jurva, Juuka, Juva, Kauhava, Kitee, Kolari, Koski, Kurikka, Kyrön-
maa, Laihia, Lammi, Leppävirta, Lovisa, Merikarvia, Muhos, Nivala, Padasjoki, Parainen, 
Pedersöre, Perniö, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Polvijärvi, Pudasjärvi, Punkalaidun, 
Pälkäne, Rajamäki, Rautjärvi, Reisjärvi, Ristiina, Ruovesi, Saarijärvi, Salla, Siikalatva, 
Simo, Sodankylä, Suomussalmi, Suonenjoki, Uleåborg, Sysmä, Taivalkoski, Toholampi, 
Utajärvi, Utsjoki, Vaala, Valkeala, Virkby, Ylistaro, Ylitornio, Ähtäri

4. Tiedekorkeakouluyhteistyö    University partnership
Evijärvi (TTKK kemia), Haapavesi (Oulun YO kasv.tiede), Ilomantsi (atk), Itä-Suomen 
koulu (Moskovan ja Pietarin YO), Kannus (eläinlääketiede), Kellokoski (Hgin YO), Kinnula 
(kasvatustiede), Kitee, Kiuruvesi (eläinlääketiede), Konnevesi, Kyrönmaa (Vaasan YO), 
Laihia, Nurmes (avoin YO), Ristiina (fysiikkaa LTYO), Vaala

5. Yhdistelmäopintoja  Academic & vocational maturity examination
Askola, Enontekiö, Ivalo, Karstula, Kimitoön, Kokemäki, Koski, Lappajärvi, Muonio, Nivala, 
Närpes, Outokumpu, Perho, Perniö, Pielavesi, Tohmajärvi, Utsjoki, Vimpeli

6. Muu amk-yhteistyö  Other collaboration with vocational institutes
Björneborg, Elimäki, Haapavesi, Helsinge, Honkajoki, Härmä, Kauhava, Kaustinen, Kolari, 
Kotka, Nilsiä, Nurmes, Outokumpu, Padasjoki, Ristiina, Virolahti, Ähtäri

Thematic Index
7. Viestintä ja tiedottaminen     PR-activities & communication
Iitti, Mänttä, Polvijärvi (paikallismediayhteistyö), Tuusniemi (paikallislehtiyhteistyö)

8. Aikuislukiotoimintaa   Secondary adult education inclusion
Itä-Häme, Konnevesi, Kärsämäki, Savitaipale, Taivalkoski, Vesanto

9. Oma yritystoiminta   The school has own business activity
Joroinen (osuuskunta), Juankoski (työosuuskunta Pisnes), Konnevesi (osuuskunta Teho-
team), Pyhäjoki (ilmaisjakelulehti Pyhäjoen Kuulumiset), Saarijärvi (Kirjapiste Oy), Sulkava 
(Sulkavan soutuun liittyvä Lumo Oy)

10. Yrittäjyys ja yritysyht.työ  Entrepreneurship & business partnership
Elimäki, Erkko, Heinävesi, Honkajoki, Härmä, Iitti (Halton Oy, yrittäjäyhdistys), Joroinen, 
Juva, Kauhava, Kellokoski, Kolari, Kristiinankaupunki, Lappajärvi, Loviisa, Muhos, Nilsiä 
(ratsastus), Parola, Perho, Perniö, Petäjävesi, Posio (Pentik Oy), Pyhäjoki (kunnan syys-
messut), Pyhäselkä, Rautalampi (ratsastus), Sulkava (kursseja sekä Sulkavan soutu), 
Topeliusgymnasiet, Valkeala, Vieremä

11. Yhteisöllisyys   Strengthening the mutual sense of community
Hausjärvi (yökoulu), Jalasjärvi (opiskelijat mukana suunnittelussa), Kiuruvesi, Loviisa, Mu-
hos, Parikkala (yhteiset retket), Polvijärvi (opettajatiimit), Pälkäne (yökoulu, tutor-toiminta), 
Savukoski (kaikkien kouluasteiden yhteistyö), Sonkajärvi (wanhojen juhlaillalliset), Vantaa 
(sovittelu), Ylistaro (juhlapäivälliset kutsuvierain)

12. Ei koeviikkoa    Devoting more time to teaching rather than exams
Akaa, Honkajoki, Kotka Sv., Jurva, Kaustinen, Lovisa, Pyhäjoki, Rautavaara, Savitaipale, 
Sonkajärvi, Taivalkoski, Tervola, Utsjoki, Vieremä, Vimpeli

13. Saneeraushankkeita  School house renovation or rebuilding
Honkajoki, Kemijärvi, Konnevesi, Kurikka, Muhos, Parkano, Rautjärvi, Reisjärvi, Siikajoki, 
Somero, Sysmä, Väinö Linna

14. Markkinointi ja rekrytointi  Active student recruitment
Akaa (ilm kyydit), Askola (1. lk kirjat ja 400 € tietokon.), Erkko (500 € oppimat.), Eura (läp-
pärit), Eurajoki, Gymn i Petalax (tietokon), Haapavesi (tietokon), Hankasalmi (tietokon), 
Harjavalta (tietokon), Honkajoki (oppikirjat ja tietokon), Ilomantsi (kyydit ja oppilaskoti), 
Joroinen (tietokon.), Jurva, Juuka (iPadit), Karstula (tietokon.), Kemijärvi (tietokon.), Kin-
nula (tietokon ja kyydit), Kittilä, Kokemäki (tietokon.), Kolari (tietokon. ja 1. lk kirjat), Kris-
tinestad (ilm. yo-kirjoit), Kuhmo (500 € alkaville), Kuhmoinen (kirjat kirjastosta, tietokon), 
Kärsämäki (ilm. kyydit; oppik. ja tabl. lainaksi), Laitila (tietokon, kirjatuki), Lieksa (oppik), 
Loviisa (läppärit), Merikarvia (maksuton lukio), Muonio, Mäntyharju (tietokon tai kirjaraha), 
Nakkila (miniläppärit), Outokumpu (tuki tietokon.), Padasjoki (maksuton lukio), Parikkala 
(kirjat, tietokon), Parkano (läppärit), Parola (tietokon), Pello (tietokon., laskimet, pak. kirjat), 
Petäjävesi (tietokon), Pielavesi (tietokon, oppimater.), Pihtipudas (koulumatkat), Polvijär-
vi (tietokon.), Pomarkku (tietokon., pak. oppimater, matkat), Puolanka (maksuton lukio), 
Pyhäjoki (tietokon, pak. kirjat), Pyhäjärvi (oppik.kirjasto), Pälkäne  (tietokon), Rantasalmi 
(kyydit), Ranua (oppikirjat ja kyydit), Rautavaara (maksuton lukio), Rautjärvi (1. vlk kir-
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jat), Reisjärvi (oppik. lainaksi), Saarijärvi (tietokon. lainaksi), Salla (tietokon), Savitaipale 
(tietokon.), Savukoski, Seinäjoki (ilm. oppikirjoja), Sievi (pak. kirjat lainaan), Siikalatva 
(maksuton lukio), Simo (kirjat kirjastosta), Sodankylä (iPADit), Sonkajärvi (tietokon. 1. vlk), 
Somero (200 €), Sulkava (kyydit ja tietokon), Suomussalmi (tietokon, asuntoja), Sysmä 
(tietokon ym.), Taivalkoski (maksuton lukio), Teuva (pak. kirjat), Tohmajärvi (ilm. oppikirjat ja 
kansalaisopisto), Tuusniemi (tietokon, kyydit), Utajärvi (maksuton lukio), Utsjoki (tietokon, 
asuntola), Vaala (maksuton lukio), Vesanto (tietokon., kyydit), Vieremä (oppikirjat, tietokon, 
kyydit), Virolahti, Väinö Linna (oppikirjat, laskimet, tabletit), Ylitornio (ilm. kirjat, iPAD)

15. Opetussuunnitelmalliset nyanssit  Curricular nuances

Matematiikka ja luonnontieteet     Emphasis on Math and Science
Elimäki (CERN), Eura, Iitti (labor.), Hausjärvi (biol. labor.), Karis-Billnäs, Kinnula (CERN), 
Kellokoski (tietokonepelit), Muhos (robotiikka, geoparkki), Nivala (CERN), Närpes (fys, 
kem, biol), Sonkajärvi (biol), Tammerfors (TekNatur), Topeliusg, Vasa, Vesanto (vesistö, 
maaperätutk)

Liikuntapainotus      Emphasis on Sports
Hankasalmi (mm. suunnistus), Ikaalinen (Treen urheiluakatemia), Joutsa, Juva (pesäpal-
lo, hiihto), Karstula (jääliikunta), Kaustinen (lajivalm.), Kellokoski (jääurheilu), Kemijärvi 
(jääkiekko), Kittilä (alppikoulu), Kiuruvesi (ratsastus), Kuhmoinen (ratsastus), Kyrönmaa 
(opisk. omat lajit), Lieksa (jääkiekko), Loppi (ilmailu), Muonio (hiihtovalm.), Nilsiä (alppihiihto, 
rats., golf, salibandy), Pedersöre (dans / idrott), Pielavesi (lentopallo), Pietarsaari (ilmailu), 
Pihtipudas (lentopallo, hiihto), Punkalaidun (salibandy), Pyhäjärvi (jääkiekko, hiihto), Ra-
jamäki (salibandy), Rautalampi (ratsastus), Rautavaara (sirkus, jousiammunta), Ristiina 
(urheiluvalm), Ruovesi (ratsastus), Saarijärvi, Savitaipale (tennis), Siikajoki (erätaidot), 
Taivalkoski (koskimelonta), Teuva, Uleåborg (fotboll, simning, ishockey), Vasa, Vesanto 
(eräretkeily, moottoriurheilu), Vimpeli (pesä- ja koripallo), Virrat (jääurheilu), Vörå, Ylistaro 
(vaellus), Ylitornio (jääkiekko)

Taidepainotus         Emphasis on Arts
Hausjärvi (musikaali), Ilomantsi (musiikkiteatteri), Juuka (muotoilu), Juva (teatteri vsta 
1993), Kauhava (”Luovuuden lumo”), Kaustinen (mus. erit.tehtävälukio), Kiuruvesi (teat-
teri), Kuhmo (30 krs mus), Lammi (musikaali), Lieksa (mus), Parkano (musiikkiteatteri), 
Petäjävesi (draama), Pihtipudas (mus), Posio (keramiikka), Pudasjärvi (kuvanveisto, lavas-
tus), Pyhäjärvi (mus., tanssi), Rantasalmi (musiikkiteatteri), Rautalampi (teatteri-ilmaisu), 
Sodankylä (kuvataide), Somero (draama), Vimpeli (ilmaisutaito), Virrat (musiikkiteatteri)

Laaja kieliohjelma        Emphasis on languages
Haapavesi, Itä-Suomen koulu, Ivalo, Juankoski, Karstula, Kitee, Kyrönmaa, Merikarvia, 
Muhos, Rajamäki

Muu painotus      Other emphasis 
Enontekiö (erälukio, saamen kieli ja kulttuuri), Helsinge (kinesiska), Härmä (matkailu),Ivalo 
(3 eri saamenkieltä), Lammi (malli-YK), Muhos (robotiikka), Perho (hevos- ja luontolinja), 
Pyhäselkä (vankilalukio), Reisjärvi (turvakurssi), Siikajoki (hevostaidot), Utsjoki (saamen 
kieli ja kulttuuri, arktinen alue)

Lukiodiplomeja  Senior HS Diplomas (in Arts & Practical Subjects)
Askola, Koski, Parikkala, Posio, Somero, Tuusniemi, Viitasaari

TRANSLATE
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Askolan lukio, rehtori Esa Honkaniemi
040 7146 705 / 706 esa.honkaniemi@eduaskola.fi   peda.net/askola/lu

 KAHTA TUTKINTOA Careerian Askolan toimi-
pisteessä suorittavien kurssit Askolan lukiossa

 Cern-tiedeopiskeluprojekti, kielten opiskelija-
vaihto, eri projekteja Keski-Euroopassa
 
 Alkaville kaikki kirjat ja 400 € tietokoneeseen

 Opiskelijoiden tekemä ALUX-lehti, LUKIO-
DIPLOMIT MU, KU ja LI

*

 Kunkin lukion otsikkorivin alla tiedot seuraavassa järjestyksessä:
puhelin kanslia / rehtori (suora) / rehtorin sähköpostiosoite / lukion kotisivuosoite
*

Aurinkorannikon suomalainen koulu, rehtori Maarit Paaso
+34 670 898 475 (Espanja)   maarit.paaso@suomalainenkoulu.net  www.suomalainenkoulu.net

 LAAJA ETÄOPETUSTARJONTA Eiran aikuis-
lukion alaisuudessa

 KANSAINVÄLISYYS, kulttuurien kohtaami-
nen, Mahdollisuus asua espanjalaisessa per-
heessä ja kehittää espanjan kielen taitoa.

 KESÄURHEILULAJEISSA hyvät harjoittelu-
mahdollisuudet

Arts & environment, Durham, England

Akaan lukio, rehtori Juha Alenius
040 3353 221 / 302   juha.alenius@edu.akaa.fi   www.akaa.fi

 Ei koeviikkoa, monipuolinen arviointi

 ILMAISET MATKAT akaalaisille

 NLP-practitioner-tutkinnon suorittamismah-
dollisuus ainoana Suomessa
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Elimäen lukio, rehtori Sanna Liljeqvist
020 615 2422 / 7846  sanna.liljeqvist@kouvola.fi   www.edukouvola.fi/elimaenlukio

 YRITTÄJYYSOPINTOJA, mm. NY 24-h. leirit, koulukohtaiset kurssit.

 OPINTOMATKOJA: Cern (fysiikka), Lontoo, Dublin, Berliini (kielet), Karjalan kannas (historia)

 LUKIODIPLOMEJA: käsityö, kuvataide, kotitalous, musiikki, liikunta

 HELSINGIN YLIOP. tietojenkäs.tieteiden kursseja, paljon OPPIAINERAJAT YLITTÄVIÄ kursseja

 VENÄJÄ-YHTEISTYÖ Kurkijoelle

 Elisenvaaran OPPIMISKESKUS; kirjasto, kan-
salaisopisto, lukio ja yläkoulu saman katon alla

 MAKSUTON koulumatka yli 5 km, läppärit ja 
lainattavia oppikirjoja 1. vsk.

 Laaja valikoima koulukohtaisia kursseja, lisänä 
Turun etärenkaan opintoja

Elisenvaaran lukio, rehtori Outi Jalonen
040 6722 942 / 040 687 1891  outi.jalonen@poytya.fi

https://www.poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukio/

Enontekiön erälukio, vt. rehtori Riitta Peltovuoma
040 357 9907 / 040 1438 943 riitta.peltovuoma@enontekio.fi

www.enontekio.fi/hallinto/lukio/etusivu.htm

 SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETUS

 ERÄLUKIO, kuvassa Norjan Nordsjkotsbot-
tenin opiskelijoiden kanssa, aiheina maantieto, 
luonnontieto, liikunta, kielet ja kulttuuri.

 KAKSOISTUTKINTO yhteistyössä Saame-
laisalueen Koulutuskeskuksen kanssa

 Juhlien, retkien ym. vuoksi pitämättä jäävät 
tunnit kirjataan TUNTIPANKKIIN, josta ne teh-
dään esimerkiksi sijaisuuksina takaisin.

Eurajoen lukio, vs. rehtori Ilkka Heikkilä
044 3124 205 / 368  ilkka.heikkila@eurajoki.fi   www.eurajoenlukio.fi

 Pienet opetusryhmät, ilmaiset kirjat ja kuljetuk-
set. Kaikille oma tietokone pienellä omavastuulla.

 Matikkakahvilassa harjoitellaan kerran viikos-
sa matemaattisia aineita (koulu tarjoaa välipalan)

 Opiskelijoista MAA:ssa 2/3, 3D-tulostusta 
yritysyhteistyönä, lukiodipl: MU, KU, LI, kotita-
lous. Kansainvälisyys: Nizza, Unkari, Intia.

 Teemaopintoyhteistyötä Eurajoen krist. 
opiston maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa

Enontekiö
Wildness SHS,

Lapland

Our
learning
environ-
ment

Erkko-lukio, rehtori Saija Loponen
044 781 3566 / 040 700 0054  saija.loponen@orimattila.fi  www.erkkolukio.fi

 URHEILULINJA (5 pak., max. 8 valm.krs). Ro-
bomedialinja 18 krs tietotekn., roboti., viestintä.

 Kv. liiketalous ja yrittäjyys 6 krs, TaT:n kanssa

 Vuosittain n. 20 koti- ja ulkom. (ERASMUS) 
matkaa. Lukiotulokk. 500 € oppimater.avustus.

 Pääosin SA / RA / VE -painotteinen etäope-
tusyhteistyö: Padasjoki, Sysmä, Vääksy, Heinola

Camping
courses

Foucault
pendulum,
40 meters, 110 kg

Elias-koulu, rehtori Kirsi Perttola-Ylinampa
045 77333 862 / 050 3578 023  rehtori@eliaskoulu.fi  https://eliaskoulu.fi

 Taito- ja taideaineet: kädentöitä eri materiaaleista: puu, nahka, hopea

 Kulttuurimatkoja Euroopan kulttuurkohteisiin

 Lukion päättöluokalla lopputyönä yhteinen näytelmä

Espoon Steinerkoulu, rehtori Filip Häyrynen
040 842 1520 / 040 5165 198 filip.hayrynen@espoonsteiner.fi  https://www.espoonsteinerkoulu.fi/

 HundrEd-hanke: Espoon Steinerkoulusta elämäntaitojen koulu

 Näytelmiä, ilmaisutaitoa ja kulttuurimatka

Björneborgs sv. samskola, gymn., rektor Susanna Blomquist
02 6348 800 / 044 2432 531  susanna.blomquist@bjss.fi   www.bjss.fi

 TRIVSEL, TRYGGHET, TRADITION: små 
grupper - STORA möjligheter, personlig handled-
ning, flexibla lösningar

 SAMARBETE med Satakunta Sports Aca-
demy, Arcada och GNet (nätkurser)

 INTERNATIONELLA SPRÅK- OCH KULTUR-
PROJEKT

Respekt

Demokrati Kom
pe

ten
s

JämlikhetIntegritet
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Euran lukio, rehtori Jukka Pirttimäki
044 4224 805 / 804  jukka.pirttimaki@eura.fi  http://www.euranlukio.fi

 Lukiotulokkaiden EN-, RU- ja MA-alkuopinto-
jen yhteydessä myös opiskelutekniikkaa

 Kurssijärjestykseen merkitty samanaikaisopis-
kelun mahdollisuus. Koulukohtaisina mm. bio-
kemia, tähtitede, robotiikka, vertaileva kielitiede

 Ystävyyskouluja Italiassa ja Espanjassa

 Ilmaiset läppärit, oppikirjakierrätystä

Tutors help new arrivals

Evijärven lukio, rehtori Riitta Mustajärvi
044 7699 552   riitta.mustajarvi@evijarvi.fi   https://peda.net/evijarvi

 YLIOPISTOYHTEISTYÖ: Tampereen teknil-
lisen yliopiston kemian approbatur-opinnot (25 
opintopistettä) lukion hyvin varustetun labora-
torion turvin (kuva)

 NAAPURILUKIOYHTEISTYÖ: mm. yhteisiä 
virtuaalikursseja Härmän, Kauhavan, Lappajär-
ven ja Vimpelin lukion kanssa 

University chemistry
studies at school lab

Gymnasiet i Petalax, rektor Margareta Bast-Gullberg
040 6508 051 / 050 0871 381 gymnasiet.petalax@malax.fi  gymnasiet.malax.fi

 VERKOTTUMINEN: 7 lukion verkossa 32 kurssia osallistujakouluille. Yhteinen kehitystyö.

 KANSAINVÄLINEN VAIHTO: ”live” etäopetus Brysselin pohjoismaalaiseen kouluun

 Kaikilla opiskelijoilla ILMAISET TIETOKONEET

 Kaikissa luokissa KOSKETUSNÄYTTÖTAULUT, DIGIT. TUNTIPANKKI, kokeet ja tehtävät

 eLukion kielivalikoimasta mm. ESPANJA, 
ITALIA, KIINA, JAPANI

 Kasvatustieteen perusopintoja OULUN YLI-
OPISTOSSA, AMK-kursseja etänä

 Tuki tietokoneiden hankintaan ja 1. vuoden 
pakollisten kirjat lainaan koululta

 OPISKELIJATIIMIT (markkinointi / säpinä / 
business) osallistuvat koulun kehittämiseen

Haapaveden lukio, rehtori Erkki Seitajärvi
044 7591 211 / 290  erkki.seitajarvi@haapavesi.fi  https://peda.net/haapavesi/haapaveden-lukio

Haapajärven lukio, rehtori Merja Eilola
044 4456 246 / 247  merja.eilola@haapajarvi.fi  http://www.haapajarvi.fi/lukio

 Vuosittaiset Bryssel-projektit, joka kevät käynti Brysselissä.

 Ystävyyskoulut Venäjän Belomorskissa ja Saksan Sömmerdassa, Tansaniassa useampia, kol-
men vuoden välein opintomatka Tansaniaan.

Senior
festivity

F. E. Sillanpään lukio, rehtori Taina Salonen
050 390 4251 / 050 367 4026  taina.salonen@hameenkyro.fi  https://fesillanpaanlukio.com

 Opintomatkat Ranskaan, Saksaan ja Venä-
jälle, teemaopinnoissa johdatus saksan kie-
leen, kulttuuriin ja historiaan. Matka Berliiniin.
 
 Koulumatkatuen omavastuuosuus 100€. 
Kunta kustantaa yli menevän.

 Opiskelijakunnan hallitus valitsee kullekin 
vuodelle hyvinvointi-pääteeman. Listening         to Sibelius Hankasalmen lukio, rehtori Pertti Terho

014 2671 316 / 235  pertti.terho@hankasalmi.fi   www.peda.net/hankasalmi/lukio

 SUUNNISTUSVALMENNUKSESSA (kuva) 
oma valmentaja ja vuokra-asuntoja suunnis-
tajille, LIIKUNTALINJALLA salibandy ja futsal.

 Ilmaiset KANNETTAVAT TIETOKONEET 
kaikilla opiskelijoilla, oppikirjalainasto.

 Opintomatkat Saksaan ja Ranskaan. Training for
orienteering

Hangö gymnasium, rektor Tanja Koivisto
040 1373 937 / 040 825 8084   tanja.koivisto@hanko.fi   www.hanko.fi/gymnasiet

 ETÄOPISKELUA yhteisessä verkkolukiossa vuodesta 2007: Pargas gymnasium., Katedralskolan 
i Åbo, Kimitoöns g., Virkby g., Karis-Billnäs g., Ekenäs g. ja Hangö gymnasium

 YHTEISTYÖ YLI KIELIRAJAN

 Erilaisten OPPIMISYMPÄRISTÖJEN hyödyntäminen mm. Erasmus-yhteistyössä
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Harjavallan lukio, rehtori Sari Lukka
044 4325 322 / 321 sari.lukka@harjavalta.fi  https://peda.net/harjavalta

 TEOLLISUUSYHTEISTYÖ Harjavallan suurteollisuuspuiston kanssa. Fyke-tunteja tehtaiden 
laboratorioissa. Boliden ja Nornickel Oy sponsoroivat mm. lukiotulokkaiden luonnontieteen oppikirjat.

 Mahdollisuus suorittaa opintoja alueen muiden lukioiden kanssa samanaikaisesti: yhteisellä 
kurssitarjottimella mm. vieraita kieliä ja soveltavia kursseja

 Vuosittain tarjolla erityppisiä KANSAINVÄLISIÄ projekteja

Hausjärven lukio, vs. rehtori Riia Kallioniemi
019 758 6722 / 040 330 6720   riia.kallioniemi@hausjarvi.fi   www.hausjarvi.fi

 Vuotuinen KULTTUURIMATKA kotimaan kaupunkikohteeseen oppilaitosvierailuineen

 BIOLOGIAN LABOROINTIKURSSI

 YÖKOULU 

 MUSIKAALI JOKA TOINEN VUOSI

Heinäveden lukio, rehtori Heli Mikkonen
040 710 1924 / 040 760 3855 heli.mikkonen@heinavesi.fi   www.heinavesi.fi

 YRITTÄJYYSKASVATUSKURSSEJA projektiopiskeluna

 VERKKO-OPISKELUSTA hyviä kokemuksia

Helsinge gymnasium, rektor Johanna Blomstedt
050 314 6265 / 040 749 2532 johanna.blomstedt@vantaa.fi   www.helsingegymnasium.fi

 gNet-NÄTKURSER med 11 andra gymnasier, gemensamt ca 40 kurser:www.gnetkurser.com

 Gymnasiekurser med lektionsblock på huvudsakligen 2x45 och 3x45 min, vilket bl.a. innebär 
färre kurser per dag, inga håltimmar, samt att lärare på deltid kan bindas för färre dagar i veckan

 Samarbete med Prakticum: företagsamhet och trippelexamen till MERKONOM

 GLOBALKUNSKAP, en helhet på 10 kurser som innefattar bl.a. kulturantropologi, mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling samt språkstudier (t.ex. i kinesiska)

Honkajoen lukio, apulaisrehtori Mari Fabig
050 5775 281 / 044 5775 280  mari.fabig@honkajoki.fi  http://honkajoenkoulut.net/lukio

 YHTEISTYÖ mm. Pohjois-Satakunnan lukioiden ja Geopark-hankkeen kanssa 

 ERITYISTARJONTA: yrittäjyyskasvatuskokonaisuus,  kuvatait., mus. ja liik.diplomikurssit, laaja 
kielitarjonta etäopintoina

 KOEVIIKOTTOMUUS: lisää aikaa opetukselle

 Uusi koulurakennus suunnitteilla!

 Opiskelijoille ilmaiset oppikirjat, tietokoneet ja koulumatkat

Härmän lukio, rehtori Jari Salminen
06 2412 9343  / 044 4834 280  jari.salminen@kauhava.fi   www.kauhava.fi

 Profiloituminen matkailualan yrittäjien tuella 
PALVELU- JA MATKAILUALALLE, 7 kurssia

 VANHAINTANSSIESITYKSET liikekeskuk-
sessa ja päiväkodeissa

 Yhteistyö Opinlakeus-oppilaitosten kanssa

 Vuosittainen matka Euroopan kulttuurikoh-
teeseen

Iin lukio, rehtori Tuomas Kulha
050 310 6760 / 050 574 8615  tuomas.kulha@ii.fi   www.iinlukio.fi

 ETÄLUKIOSSA n. 10 opiskelijaa

 KANSAINVÄLISYYS: Unkari, Norja, Venäjä, Kiina, Saksa, Ranska, kv. kuvataideopetus

 Opiskelijoiden järjestämät MESSUT

Pig brains under
human surveillance

 Yhteisten KAKSIKIELISTEN KURSSIEN toteuttaminen kaksikielisessä kunnassa

Hankoniemen lukio, rehtori Veli-Jukka Rousu
040 1359 210 / 249  veli-jukka.rousu@hanko.fi

www.hanko.fi/palvelut/koulutus/suomenkieliset_koulut/lukio

Iitin lukio, rehtori Ari Toropainen
040 4833 703 / 040 560 5545  ari.toropainen@iitti.fi   www.iitti.fi/lukio

 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ:  Erasmus 
+ -hanke, ranskan kieli ja kultt., kielten yökoulut

 VERKKO-OPETUS: Tieto- ja viestintätekniik-
ka opetuksen tukena (kuva)

 YRITYSYHTEISTYÖ: Laboratoriokurssi. Hal-
ton Oy:n kanssa, yrittäjätiedon kurssi yrittäjäyhd. 
kanssa, NY24- ja Vuosi yrittäjänä -kurssi

Local language distance
studies from senior to elementary school
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Ikaalisten yhteiskoulun lukio, rehtori Helena Korkeakoski
044 730 6406 / 1283 helena.korkeakoski@ikaalinen.fi

https://peda.net/ikaainen/yhteiskoulun-lukio

 Monipuoliset KANSAINVÄLISYYSPROJEK-
TIT ja ULKOMAISET OPINTOMATKAT

 300€:n tuki kannettavaan tietokoneeseen

 KESÄKURSSIT abeille, Yhteistyö TAMPE-
REEN  URHEILUAKATEMIAN kanssa

Ilomantsin lukio, rehtori Päivi Nenonen
040 1043 161 / 150  paivi.nenonen@ilomantsi.fi  www.ilomantsi.fi/lukio

 Aktiivisena ISOVERSTASTOIMINNASSA. Oppituntien tallennus kahdessa tuotantoluokassa.

 AKTIIVINEN PAIKALLISYHTEISTYÖ kansalaisopiston,kirjaston, musiikkiopiston, liikuntatoi-
men, kansalaisjärjestöjen ja seurakuntien kanssa

 Vuotuinen MUSIIKKITEATTERIESITYS, ilmaiset KOULUKYYDIT ja OPPILASKOTI

Physics taught from Pello SHS,
700 km apart

Itä-Hämeen opiston lukio, vt. rehtori Mikko Taskinen
040 565 0205 / 044 512 6073  mikko.taskinen@ihop.fi  www.ihop.fi

 Joustava AIKUISLUKION OPS, opiskelijoiden 
vaihteleva ikä rikkaus

 Kansanopistolukiossa ILMAINEN MAJOITUS

 KANSALAISOPISTOkursseja samassa ta-
lossa Russian

language
studies

Itä-Suomen koulun lukio, rehtori Katri Anttila
050 588 1460 / 040 594 5336  katri.anttila@itasuomenkoulu.fi   www.itasuomenkoulu.fi

 Ainoa kielikoulu  pääkaup.seudun ulkopuolel-
la, ERITYISLAAJA VENÄJÄ plus kulttuuri, toimii 
Imatralla, Joensuussa ja Lappeenrannassa

 Yhteistyötahoina MOSKOVAN JA PIETARIN 
VALTIOLLINEN YLIOPISTO

 MAAHANMUUTTAJANUORILLE laaja suomi 
toisena kielenä -opintokokonaisuus, mahdolli-
suus opiskella äidinkielen omaista venäjää

Ivalon lukio, rehtori Ulla Hynönen
040 571 2896 / 040 561 1357   ulla.hynonen@inari.fi
https://peda.net/inari/inarin-kunna-koulut/ivalon-lukio

 KOLME ERI SAAMENKIELTÄ, osin etänä, 
saamen lisäksi mm. VENÄJÄÄ, 

 KAKSOISTUTKINTO Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen kanssa

 Yhteistyötä norjalaisen Karasjoen lukion 
kanssa. Kuvassa Ivalon lukion opiskelijoita 
Karasjoella toukokuussa 2014

Jalasjärven lukio, vs. rehtori Matti Yrjänä
040 5602 480 / 044 550 3110  matti.yrjana@kurikka.fi  http://www.kurikka.fi/?lang=fi&id=21751

 OPISKELIJOIDEN edustus mm. opettajain-
kokouksissa. Kaikki hajautetulla ATK1-kurssilla.

 YHTEISTYÖKURSSEJA Jyväskylän avoi-
men yliopiston kanssa

 TOIMINNALLISIA sov. kursseja mm. ”us-
kalla elää”, retkikurssi, elokuvan tekeminen,
sukututkimus, musiikkistudio, kansainväli-
syys- ja teemaopinnot ulkomailla

Students enjoy hot bath in the Arctic

 SALIBANDYVALMENNUSTA 9 krs, valmentaja- ja tuomarikurss., yhteistyötä Jkl Happeen kanssa

 ilmaiset KANNETTAVAT TIETOKONEET kaikille

 VIISI YRITTÄJYYSKURSSIA, oppilasosuuskunta EIHVEL

 KANSAINVÄLISYYTTÄ: mm. kahden viikon Keski-Euroopan opintomatka kaikille kakkosille

Joroisten lukio, vastuuopettaja Ari Shemeikka
040 518 7977 / 050 3030 728  ari.shemeikka@joroinen.fi  http://joroistenlukio.onedu.fi
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Fun with 
sledge

 KALENTERIPROJEKTI: opiskelijakunta 
tuottaa vuoden seinäkalenterin – painos 700 kpl

 KANSAINVÄLISYYS: ”Journey to France” 
Ranskan kanssa, tiedeleiri Cernissä, vaihtoa 
espanjanlaisen koulun kanssa Montmelóssä

 LIIKUNTAVALMENNUSTA yhteistyössä mm. 
Tanhuvaaran ja Peurungan kanssa: testausta, 
leiritystä, urheiluvalmennusta lukion aamuissa

Joutsan lukio, rehtori Arto Juntunen
040 829 0466 / 040 766 7889  arto.juntunen@joutsa.fi  www.joutsa.fi/lukio

Watching Wilson 
cloud chamber 
tracks in
CERN
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Juankosken lukio, rehtori Pasi Koivuranta
044 7188 955 / 956  pasi.koivuranta@opedu.kuopio.fi   www.juankoskenlukio.fi

 Lukiolaisten TYÖOSUUSKUNTA  PISNES vä-
littää töitä lukiolaisille ja tutustuttaa työelämään

 KIELIOHJELMA: SA, RA, VE, ES

 TulenVEISTOtaiteen kurssilla rakennetaan 
teoksia. Polttaminen on julkinen performanssi.

Jurvan lukio, vs. rehtori Kati Söderlund
040 7058 339 / 044 7355 515 kati.soderlund@kurikka.fi

www.kurikka.fi/koulutus/koulut/jurvanlukio
 Kokonaisvaltainen OPPILAANOHJAUS “omasta yläkoulusta omaan lukioon”

 Kansainvälisyysopintoja: VASU (vapaasti suuntautuvat opinnot), keväällä 2019 matka Berliiniin

 Yhteistyötä ja yhteisiä kursseja Jalasjärven ja Kurikan lukion kanssa.

Fire sculpture: Phoenix bird (left) and
squirrel, burning as a public performance

Juuan lukio, rehtori Joona Leinonen
040 1042 462 / 461  joona.leinonen@juuka.fi   www.juuka.fi/lukio

 ISOVERSTAS ja virtuaaliluokka-hanke

 TVT-kehittämishanke, Opiskelijoille IPADIt opintojen ajaksi

 MUOTOILULUKIO, kuvataide- ja muotoilulinja, 12 kurssia, mm. grafiikkaa, keramiikkaa, kiven 
ja puun muotoilua

 LEIRIKOULUJA: opiskelija- ja opettajavierailuja Saksaan ja Venäjälle yhteistyössä Outokummun 
ja Polvijärven lukioiden kanssa, jokavuotinen 2. vlk leirikoulu, Euroscola, Cern-tiedeleirit

Juvan lukio, rehtori Kari Leskinen
0400 361 224 / 040 515 4729   kari.leskinen@juva.fi  www.juvanlukio.fi

 OPISKELIJALUKIOTEATTERI vuodesta 1993: yli 1000 kävijää vuosittain

 URHEILUAKATEMIA: pesäpallo- ja hiihtovalmennusta

 Jokavuotinen vierailuyhteistyö OLDENBURGISSA (Saksa) sijaitsevan ystävyyskoulun kanssa

 YRITTÄJYYSOPINNOT yritysten ja yhteisöjen kanssa

Kangasniemen lukio, rehtori Merja Mälkki
040 7201 383 merja.malkki@kangasniemi.fi www.kangasniemi.fi/lukio

 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTALINJA tukee 
urheilevien nuorten valmentautumista

 Lukion puolesta kannettavat tietokoneet

 KV-yhteistyö: Italia (ruokatekn.), Espanja (me-
ribiol), Portugali (kultt.perintö), Saksa (luomu).

 Puula Opistossa espanjaa, lisäksi hyväksilu-
ku-lisäopintoja AMK:ssa tai Jkl:n av. yliopistossa

Kannuksen lukio, rehtori Sakari Typpö
044 4745 421 / 420  sakari.typpo@edu.kannus.fi   www.kannus.fi/lukio

 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA yhdes-
sä maaseutuopiston ja yliopistojen (Oulu,Hki, 
Tartto) kanssa.

Linja uudistaa lukiokoulutusta työelämäyh-
teyksien ja eri oppilaitosten välisen yhteistyön 
avulla. Kuvassa eläinlääketieteellisen linjan 
opiskelijat opintokäynnillä Maaseutuopiston 
koirahoitolassa.

Veterinary studies

 Naturvetenskapliga och internationella (Syd-
Afrika, Italia) skolprojekter

Karis-Billnäs gymnasium, tf. rektor Esbjörn Hägerstedt
019 289 3501 / 3564 / 040 684 9766  esbjorn.hagerstedt@raseborg.fi  http://karisbillnas.fi

SHS tutors welcome JHS
pupils as SHS new arrivals

Second-graders in 
Kamana, South Africa

Karjaan lukio, rehtori Asta Holmström
044 7446 674 / 681   asta.holmstrom@raseborg.fi  www.karjaanlukio.fi

 Vuosi yrittäjänä -projekti ja kansainvälisyysprojekteja

 Henkilökohtainen OPISKELIJANOHJAUS

 Laajennettu kasien ja ysien rekrytointiohjelma
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Karkkilan lukio, rehtori Juha Kujanpää
044 5446 394 / 050 321 2641  juha.kujanpaa@karkkila.fi   www.karkkilanlukio.fi

 Sähköinen keskitetty koulun koeverkko

 OPINTOMATKOJA ulkomaille eri oppiaineitten yhteistyönä

 Tietokoneen hankintatuki 100 € / lv / opiskelija

Karstulan lukio, rehtori Anitta Rasi
044 4596 672 / 671 anitta.rasi@karstula.fi www.maaseutulukio.fi

 MONIPUOLINEN KIELITARJONTA (saksa, ranska, espanja, venäjä)
 
 JÄÄLIIKUNTAPAINOTUS eri yhteistyötahojen kanssa, ”Aamujäiltä” liikuntakursseja.
 
 TIETOKONEET KAIKILLE OPISKELIJOILLE
 
 KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN pilottilukio

 AMK-YHTEISTYÖ: yleissivistävät kurssit lukiolla, kaksoistutkintomahdollisuus

Kauhavan lukio, rehtori Toni Uusimäki
06 2412 9310 / 9312 / 0400 216 176  toni.uusimaki@kauhava.fi

https://peda.net/kauhava/kauhavanlukio

 YRITTÄJYYSKASVATUKSESSA yhteistyötä 
Seinäjoen AMK:n kanssa 

 KANSAINVÄLISYYDESSÄ yhteistyösopimus 
kiinalaisen lukion kanssa. Jäsen suomalai-
sessa Qingdao-verkostossa. Eurooppalainen 
ErasmusPlus-hanke Drops of Life 2018–2020. 
Opintoretket. 

Karkun evankelisen opiston lukio, rehtori Marja Koskenniemi
03 5134 151 / 0400 159 149  marja.koskenniemi@keokarkku.fi   www.keokarkku.fi

 Opiskelija-ASUNTOLA. Maksuton asuminen, 
opiskelu ja ruokailu (ma-pe), mahdollisuus itse-
näistyä turvallisesti.

 Yhteisöllisyys ja joustava opiskelu, aikuislukion 
opetussuunnitelma.

Fishing from below

Race against other schools

 PELIPAINOTUS: peliohjelmointi, -musiikki, 
-grafiikka ja -tapahtumat sekä e-sports, Peliohjel-
moinnissa ja -grafiikassa yhteistyötä Metropolia-
AMK:n ja Hgin YO:n kanssa

 JÄÄURHEILUA jäähalliyhtiön kanssa

 YHTEISET KURSSIT muiden toimipisteiden 
kanssa (Hyrylä ja Jokela) 

Kellokosken tp / Tuusulan lukio, apulaisrehtori Joakim Sundqvist
040 3144 275 / 259  joakim.sundqvist@tuusula.fi  web.tuusula.fi/tuusulanlukio

Kemijärven lukio, rehtori Ilpo Tervonen
0400 157 714 / 040 589 1342  ilpo.tervonen@kemijarvi.fi   www.kemijarvi.fi/lukio

 ILMAISET TIETOKONEET kaikille opiskelijoille

 KOLME ETÄPÄIVÄÄ LUKUVUODESSA tietotekniikkaa hyödyntäen

 KIEKKOLINJA yhteistyössä jääkiekkoseuran kanssa

Kimitoöns gymnasium, rektor Ben Johansson
02 4260 340 / 336 / 044 0425 656  ben.johansson@kimitoon.fi  www.kimitoon.fi/kog

 Ca. 20 DISTANSKURSER inom NiVÅ-nätverket: Pargas gymnasium., Katedralskolan i Åbo, 
Kimitoöns g., Karis-Billnäs g., Ekenäs g., ja Hangö gymnasium, samt många distanskurser i da-
tavetenskap vilka CLL vid Åbo Akademi ordnar.

 SAMARBETE MED YRKESUTBILDNING (kombinationsstudier). EGEN STUDIEDATOR.

Kaustisen musiikkilukio, rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo
050 316 4420 / 040 556 1783  ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi  www.musiikkilukio.net

 OKM:n VALTAK. KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 
musiikissa. Musiikkikursseja vähintään 12 + 1.

 Yhteistyö MUSIIKKIOPPILAITOSTEN kans-
sa, musiikkitutkintoja ja musiikkitodistuksia.

 LAJIVALMENNUS urheilijoille, valmennus-
kurssi yhdessä Keplin Urheiluakatemian kanssa.

 Yksilölliset opinpolut, laaja valinnaisuus, tiimi-
työskentely (esim. tiedotus- ja markkinointitiimi).

The school widely
specialized in music

Students program
computer games 
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Kolarin lukio, rehtori Vesa Pellikka
040 48950 34 / 21 vesa.pellikka@kolari.fi   https://peda.net/kolari/lukio

 TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ: yhteisiä tiloja, opettajia ja kursseja

 OPISKELIJAVAIHTO: yhteistyö lukio Italian Veronassa, tutustutaan paikallisesti tärkeisiin elin-
keinoihin, kulttuuriin ja matkailuun

 YRITTÄJYYSKASVATUS: opiskelijat etsivät omia vahvuuksiaan, joita voidaan hyödyntää opis-
kelussa, työelämässä ja elämässä yleensä

 LÄPPÄRIT ja ensimmäisen vuoden pakolliset KIRJAT lukion puolesta. Koulumatkat veloituksetta.
Kittilän lukio, rehtori Janne Ylinampa

040 5779 502 / 040 760 6503 janne.ylinampa@kittila.fi  https://peda.net/kittila/lukio

 OPISKELIJAREKRYTOINTI: oppilaita 15 kun-
nasta. Mahdollisuus suorittaa alppikoulu Levillä 
monitaito- tai huippu-urheilulinjana (kuva).
 
 OPPILAITOSYHTEISTYÖ: Tunturi-Lapin luki-
ot (Enontekiö, Muonio, Kolari), kansalaisopisto 
ja Levi-Instituutti (kaksoistutkinto). Kulttuurikurs-
sien yhteydessä matka Eurooppaan.

 Ilmaiset KOULUMATKAT sekä LÄPPÄRIT alkaville, tabletit opetuskäytössä. Lukiodiplomit LI, 
KU ja MU. Nuorille työmahdollisuuksia matkailu- ja kaivostoiminnassa

 Vastavalmistunut urheiluhalli, hyvät liikenneyhteydet, mm. lentokenttä 

Alpine Racing School

Kokemäen lukio, rehtori Juhani Grönroos
040 4886 143 / 144  juhani.gronroos@kokemaki.fi
www.kokemaki.fi/palvelut/kasvatus-ja-opetus/lukio

 ILMAISET LÄPPÄRIT lukioon tuleville

 YHDISTELMÄOPISKELUYHTEISTYÖ ammatillisen keskiasteen kanssa

Kiuruveden lukio, rehtori Arja Pentikäinen
040 527 1633 / 040 838 7967  arja.pentikainen@kiuruvesi.fi   www.kiuruvedenlukio.fi

 Harjoitteluviikko Savon eläinsairaalan he-
vosklinikalla ELÄINLÄÄKÄRIKSI pyrkiville, Rat-
sastuspassilla edullisia RATSASTUSTUNTEJA 
paikkakunnan talleilla

 MEDIAKURSSEJA JA TEATTERIyhteistyötä 
teatteriyhd. Hulluviiman, Kiuruveden Maalaiskau-
punginteatterin ja vapaan nuorisoteatterin kanssa.

 MATIKKAMARATON (yhteensä 42 195 s = 11 
h 43 min) omille ja lähiseudun abeille vuosittain 
ennen talvilomaa pe alkaen klo 12 (kuva). Pitkää matematiikkaa tarjolla 18 kurssia.

Annual Mathematics Marathon

Kiteen lukio, rehtori Sirpa Kostamo
040 105 1145 / 1139  sirpa.kostamo@edu.kitee.fi  http://www.kiteenlukio.fi

 Korkea-asteen yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-amk:n kanssa

 Ystävyyskoulutoimintaa Kanadan Albertaan, vierailut vuorovuosin, lisäksi Saksa ja Ranska.

 Laaja kielitarjonta: SA, RA, VE ja espanjan alkeet

Kinnulan lukio, vs. rehtori Päivi Mäkelä
044 4596 233 / 230   paivi.makela@kinnula.fi   www.kinnula.fi/lukio

 YKSILÖLLINEN ryhmänohjaus ja opintojen seurantajärjestelmä. Ongelmiin puututaan heti.

 ILMAISET KANNETTAVAT TIETOKONEET JA KYYDIT, 1. vuonna pakollisten kurssien kirjat

 Science-verkostoyhteistyö: CERN-tiedeleirit

Konneveden lukio, rehtori Paula Huuska
0400 143 842 / 040 5793 967 paula.huuska@konnevesi.fi  https://peda.net/konnevesi/lukio

 VIRTUAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT, 
myös AIKUISLUKIO verkkovälitteisesti

 UUSI KOULURAKENNUS valmistunut 2016

 BIOTALOUSLUKIO yhdessä toisten lukioiden 
ja korkeakoulujen kanssa

 Lukion OSUUSKUNTA TEHOTEAM: erilaisia 
työtehtäviä (kuva) kotiseudulla, osuuskunnan laskutusta voi hyödyntää kotitalousvähennyksessä 

Kosken lukio, rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen
02 484 020 / 0211 / 044 484 0211 mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi   www.koskenlukio.fi

 YHTEISTYÖTÄ YLI KUNTARAJOJEN

 Viikon ULKOMAANMATKAKURSSI kaikille

 KAKSOISTUTKINTO Salon seudun ammat-
tioppilaitosten kanssa

Student cooperative making profit

Making

snow angels
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Kotka svenska samskola, gymnasiet, rektor Anders Nordström
05 2190 800 / 0440 555 290  rektor@kotkasamskola.com   www.kotkasamskola.com

 GNET – tio gymnasier erbjuder GEMENSAN DISTANSKURSBRICKA

 IDROTTSLINJE via EKA: Et. Kymen urheiluakat. (Södra Kymmenedalens idrottsakademi)

 Ingen provvecka!

Kristiinankaupungin lukio, rehtori Minna Vanhamäki
040 6755 002 / 040 159 8071 minna.vanhamaki@krs.fi

http://www.kristinestad.fi/kasvatus-ja-koulutus/kristiinankaupunginlukio

 KAKSIKIELINEN LIIKUNTALINJA

 NY-YRITYS vuotuisin teemoin, mm. tuotteiden 
valmistus ja markkinointi

 KULTTUURIPASSI teemakokonaisuutena

 YO-KIRJOITUSTEN jako aidosti kolmelle 
kirjoituskerralle

Sports exercise

Kristinestads gymnasium, rektor Peter Grannas
040 147 7047 / 040 7063 634 peter.grannas@krs.fi   www.kristinestad.fi

 KOSTNADSFRIA STUDENTSKRIVNINGAR

 DISTANSSTUDIER inom nätverket Vi 7

 Tvåspråkig idrottsinriktning

 RYHMÄNOHJAAJAT tapaavat ryhmänsä jo-
kaisen opiskelijan vähintään kolmesti vuodessa

 HENKILÖKOHTAINEN KOKEENPALAUTUS: 
opettaja käy kokeen läpi opiskelijan kanssa

 500 € tuki lukiotulokkaille / OPISKELIJAT 
MUKANA uusien opettajien haastatteluissa

 MUSIIKKILINJALLA  n. 30 kurssia: musiikkitek-
nologiaa, laulamista, soittamista, säveltämistä, 
osa yhteistyössä Kuhmon Kamarimusiikin kanssa

Kuhmon yhteislukio, rehtori Eila Vilén
044 0819 997 / 996  eila.vilen@kuhmo.fi  www.kuhmonlukio.fi

Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio, vs. rehtori Juha Nupponen
040 534 1661 / 040 561 8210  juha.nupponen@kuhmoinen.fi

https://peda.net/kuhmoinen/yhtenaiskoulu
 LÄPPÄRIT ja valtaosa kirjoista veloituksetta

 RATSASTUSLINJA, 5 ratsastus- ja 9 teoria-
kurssia yhteistyössä Kirjonurmen ratsastustallin 
kanssa

Wide variety of
music  studies

 UUSI uljas KAMPUS 2019 (kuva), kuntosali

 KANSAINVÄLISYYS: Joka vuosi liikunta-
kurssi Virossa ja matka Keski-Eurooppaan

 Puhumalla paras -puhetaitokilpailu

 Henkilökohtaiset soittotunnit, NY-toiminta,  
tietokon. hankintatuki  maks. 300 € / 3 vuotta.

Kurikan lukio, rehtori Aino Salo
044 5503 127 / 044 782 4993  aino.salo@kurikka.fi https://sites.google.com/site/kurikanlukio

Brand new campus
with vocational institute

Horseback riding

Kyrönmaan lukio, rehtori Susanna Pietikäinen
06 4701 264 / 0500 560 363  susanna.pietikainen@edu.isokyro.fi  www.isokyro.fi/koulut/lukio

 LEIRIKOULUT ulkomaille ja ERASMUS+-
projektit, aiheina mm. terveelliset elämäntavat 
ja eri maille tyypilliset urheilulajit

 Kielitarjonnassa mm. ESPANJA ja ITALIA

 URHEILULINJA: omaa lajia opiskelun 
lomassa väh. 5 h / vko

 VAASAN YO:n kursseja lähiopetuksena

Kärsämäen lukio, rehtori Kari Oikarinen
044 4456 860 / 867   kari.oikarinen@karsamaki.fi    www.karsamaki.fi

 eLukio aikuisopiskelijoille ja päivälukiolaisille 
(www.elukio.fi), laaja kielitarjonta, mm. japani, 
kiina ja pohjois-saame

 YHTEISIÄ VERKKO-OPETUSKURSSEJA 
naapurilukioiden kanssa

 MAKSUTON LUKIOKYYDITYS (yli 7 km), kou-
luöta maksutta kirjat, tietokoneet ja kuulokkeet.

 Tietokoneen käyttäjän A-KORTTI-tutkinto

Steel cock
made by
students

Surf camp school
in Portugal
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Laihian lukio, rehtori Ari Puumala
040 4836 368 / 050 448 2900 ari.puumala@edu.laihia.fi https://www.laihianlukio.fi/

 KV-KASVATUS: opintomatkat ja kv tiedeseminaarit, esim Rooma, Pariisi, Lontoo

 VERKOSTOITUMINEN, esim. Laihian lukion alumnit ry ja yliopistot

Lahden Rudolf Steiner -koulu, rehtori Joonas Korhonen
0103 212 600 / 050 5260 877  joonas.korhonen@lahdensteiner.fi  www.lahdensteiner.fi/etusivu

 TAITOA JA TAIDETTA: näytelmä, projektit, ark-
kitehtuuri, sanataide, Lapin leiri, kulttuurimatka.

 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ: erityis-
kursseilla voi korvata pakollisia kursseja.

 Kansainvälisessä Acknowledging creative 
thinking skills -luovan oppimisen ohjelmassa 
sekä Lahden LUMA-verkostossa.

 KIELET: mm. pitkä saksa ja espanja (verk-
kokurssi).

First year arrivals’ biology
course in Lapland

 Turun seudun ETÄRENKAAN VERKKO-OPINTOTARJOTIN käytettävissä

 Lukiotulokkaille kannettava tietokone ja kaikille kirjatuki sekä koulumatkatuki yli 5 km

 ELOLUKIO: koulu alkaa elokuun alussa vapaaehtoisesti tarjottavilla kursseilla

 Kolme liikunnan valmennuskurssia yhteistyössä Laitilan Jyskeen kanssa

Laitilan lukio, rehtori Tomi Kangas
02 8501 8478 / 8489 / 040 5421 125  tomi.kangas@laitila.fi  https://peda.net/laitila/lukio

Lappajärven lukio, rehtori Tarja Puro
06 2412 5121 / 120 / 044 3699 221   tarja.puro@lappajarvi.fi   https://peda.net/lappajarvi/lukio

 Evijärven, Lappajärven, Vimpelin ja Alajärven lukiolla osa YHT. VIRTUAALIOPETUK SENA.

 KAKSOISTUTKINTO yhteistyössä Järviseudun Ammatti-instituutin kanssa

 Osana Y-love-YRITTÄJÄKASVATUSverkostoa

Lammin lukio, rehtori Esa Kähkönen
03 621 4766 / 4781 / 050 3461 112 esa.kahkonen@hmledu.fi

https://www.kktavastia.fi/lammin-lukio/
 MALLI-YK-toimintaa: mm. YK:n yleiskokous 
roolipelinä (kuva)

 K-VÄLISYYDESSÄ 30 vuoden perinne

 Vuotuinen 2. vlk:n MUSIKAALI pääsiäisen 
jälkeen, yli 30 vuoden perintein

Leppävirran lukio, rehtori Anni Virnes
044 797 5513 / 040 822 7273   anni.virnes@leppavirta.fi  https://leppavirta.fi/leppavirranlukio

 OPISKELIJAVAIHTOA Gymn. i Petalaxin 
kanssa, 80 % kirjoittaa ruotsin. KESTÄVÄÄ 
KEHITYSTÄ / Savonia-amk ja KANSAINVÄLI-
SYYTTÄ: Erasmus+, Euroscola, Schwerte.

 ETÄ- ja VERKKOyhteistyötä (Isoverstas)

 PÄÄTTÖVIIKOLLA opettajalla käytössä 
arviointitarkoitukseen koko päivä klo 8-–14

 13 krs yleisvalmennus- ja lajiharjoittelua

Simulating United Nations
as a role play

Clothes peg
tower under
construction

Lopen lukio, rehtori Vilho Ylönen
019 7586 266 / 265 / 040 3306 265  vilho.ylonen@loppi.fi   www.loppi.fi

 ILMAILUKURSSIT Suomen Urheiluilmailu-
opiston kanssa. Kursseilla perehdytään mm.  
lentämisen perusteisiin, lentoliikennejärjestel-
miin, sääoppiin sekä ilmailun ammatteihin ja 
harrasteilmailuun (kuva).

Courses in aviation

Lieksan lukio, apulaisrehtori Marjaliisa Puittinen
040 1044 203  / 201  marjaliisa.puittinen@edu.lieksa.fi   www.lieksa.fi/lukio

 MUSIIKKILINJA yhteistyössä Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa, mahdollista yht. 15 
kurssia, joista viisi lukion kursseja

 KIELIKURSSEJA Nurmeksen lukion kanssa, kielten verkkokursseja Tutorhousen kautta

 Suureen osaa pak. kursseja ILMAISET OPPIKIRJAT, mahdollisuus käyttää iPadeja lisäksi 
koulun kannettavia tietokoneita

 JÄÄKIEKKOLINJA yhdessä Keskuskoulun yläkoulun kanssa
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Lovisa Gymnasium, rektor Anders Nordström
0400 954 342 / 0440 555 290 anders.nordstrom@edu.loviisa.fi   https://peda.net/loviisa/lg

 Samarbete med gymnasierna i Sibbo, Borgå och Kotka och med Loviisan lukio

 GNet-nätkurser

 Internationellt samarbete – partnerskolor i 18 länder

Merikarvian lukio, rehtori Pasi Koski
044 7246 472 / 471  pasi.koski@edumerikarvia.fi   www.merikarvianlukio.fi

 KOKONAAN MAKSUTON LUKIO

 LAAJA KIELITARJONTA synkronoituna samanaikaisopetuksena 75 minuutin oppitunnein 9 
pienen ympäristökunnan lukion kanssa: venäjä, ranska, italia, japani, ...

 Laaja KANSAINVÄLISYYS, kaikki opisk. mukana

Loviisan lukio, rehtori Laura Tenhunen
0440 555 266 / 752  laura.tenhunen@edu.loviisa.fi   https://peda.net/loviisa/lukiot

 Matkat Suomessa sekä ulkomailla: Espanja, 
Saksa, Ruotsi, CERN

 Yhteistyö ruotsinkielisen lukion kanssa

 Kaupunki avustaa läppäreiden hankinnassa

 Aktiivinen OPISKELIJAKUNTA (mm. ohjel-
mallinen Aula Cafe jaksojen vaihtuessa). Yhtei-
nen KEHITTÄMISRYHMÄ kehittää käytänteitä.

“Only 100 days till the
end of school” -party

Mäntyharjun lukio, rehtori Jyrki Taumala
0440 163 653 / 0400 438 372 jyrki.taumala@mantyharju.fi  www.mantyharju.fi

 Ilmaiset KOULUKYYDIT, koulun puolesta LÄPPÄRIT tai vaihtoehtoisesti OPPIKIRJARAHA 
180€/lukuvuosi

 Monipuolinen kielitarjonta: SA, RA, VE

 Kurssiyhteistyötä mm. Kansalaisopiston, Musiikkiopiston ja Etelä-Savon Urheiluakatemia kanssa

 SUUNNITTELUUN JA TIEDOTTAMISEEN liittyvät käytännöt

 Kansainvälisyys: ALANKOMAAT

 HUIPPU-URHEILUakatemia Saskyn kanssa (15 krs) yhdistää huippu-urheilun ja opiskelun

 TAIDEPAINOTTEISUUS: elokuva (5 krs), kuvataide (12), musiikki (5)

Mäntän lukio, rehtori Pasi Kekko
03 4888 503 / 501 / 044 035 4320  pasi.kekko@taidekaupunki.fi  www.mantanlukio.fi

Muonion lukio,
vs. rehtori Eliisa Soutukorva
040 4895 124 / 133
eliisa.soutukorva@muonio.fi  www.muonio.fi/lukio

 Yhteiset johto, tilat ja asuntola AO Lappian 
kanssa. KAKSOISTUTKINTO sujuvasti.

 HIIHTOVALMENNUSTA Ski Collegessa sekä 
jatko-opiskelijoita Oloksen ensilumella. MAK-
SUTTOMAT koulumatkat ja tietokoneet.

Muhoksen lukio, rehtori Minna Kemppainen
044 4970 433 / 446  minna.kemppainen@muhos.fi   https://peda.net/muhos/muhoksen-lukio

 eLukiosta JAP., KIINAA, VEN., ESP., ITALIAA.

 GEOPARK-lukio: jääkausi, luonto, kulttuuri ja 
yrittäjyys. Uudisrakennus 2020.

 ROBOTIIKKA ja ohjelmointipolku.

  YRITTÄJYYS: kurssit, verkostoituminen, har-
joitusyritykset, ammattikirjasto, kahvilatoimintaa.

 Erasmus+, Saksa ja Luleå.

Camp courses

Nakkilan lukio, rehtori Jari Koski
044 74759 53 / 41  jari.koski@nakkila.fi   http://www.nakkilanlukio.fi

 LAAJA VERKKO-OPETUS ja kielivalikoima
 
 UUSIN OPETUSTEKNOLOGIA kaikissa 
luokissa
 
 Tietokoneiden monipuolinen käyttö, koneiden 
hankintaa tuetaan

Relief after exams
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Nilsiän lukio, rehtori Anna-Maija Tiilikainen
044 7482 346 / 255 anna-maija.tiilikainen@kuopio.fi   www.nilsianlukio.fi

 ALPPIHIIHTOVALMENNUSTA vuodesta 
1994 Suomen Olympiakomitean tuella. Valmen-
nuksen tavoitteena on saada määrätietoisella ja 
monipuolisella harjoittelulla hyvä fyysinen pohja 
ja monipuoliset perusvalmiudet.
 
 SALIBANDY-, HIIHTO- JA GOLF-valmennus-
ta sekä muille lajeille yksilöllisesti räätälöityä 
valmennusta

Nurmeksen lukio, rehtori Timo Karppinen
040 1045 172 / 171   timo.karppinen@nurmes.fi  https://peda.net/nurmes/nurmeksen-lukio

 YHTEINEN KAMPUS ammattiopisto Nurmeksen kanssa

 AVOIMEN YLIOPISTON KURSSEJA Itä-Suomen yliopistolle

Wide variety
of sports
courses

Nivalan lukio, rehtori Juha Maijala
040 34473 91 / 92  juha.h.maijala@nivala.fi   https://peda.net/nivala/nivalan-lukio

 Tiivis yhteistyö ammattiopiston kanssa: noin 
10 KAKSOISTUTKINTOA vuosittain
 
 KANSAINVÄLISYYTTÄ mm. Saksa, Ranska; 
CERN-tiedeleiri

Närpes gymnasium, rektor Mikael Snickars
040 1600 644 / 040 5877 928  mikael.snickars@narpes.fi   www.narpesgymnasium.fi

 SMART Boardar i alla klassrum, DISTANS-
STUDIER inom gymnasieringen Vi 7

 Möjligt att satsa på MUSIK, IDROTT och DANS 
under studietiden

 KOMBISTUDIER med Yrkesakademin

 LABORATIONER i fysik, kemi och biologi (bild)

Mink
autopsy

Outokummun lukio, rehtori Juhani Räsänen
044 7559 270 / 277 juhani.rasanen@edu.outokummunkaupunki.fi

https://peda.net/outokumpu/outokummun-lukio
 Verkkoyht.työ Juuan ja Polvijärven luk.kanssa

 YHDISTELMÄTUTKINNOT Ammattiopisto 
Riveria Outokummun kanssa

 Stipendituki opisk. tietokonehankinnoille

 Laaja ja maksuton kurssitarjonta avoimessa 
yliopistossa ja amk:ssa.

End-of-schoolyear 
celebration

Padasjoen lukio, rehtori Kari Miettinen
044 7533 596 / 040 8224 172  kari.miettinen@edu.padasjoki.fi

https://peda.net/padasjoki/koulut/padasjoen-lukio
 KOKONAAN MAKSUTON LUKIO

 ETÄ- JA VERKKOYHTEISTYÖ 4 muun lähialueen lukion kanssa lyhyissä kielissä ja reaalissa

 YRITTÄJYYSpäivä, jokaisella ryhmällä oma kummiyritys, NY – vuosi yrittäjänä

 Mukana Euroscola-istunnossa, Euroopan Nuorten Parlamentin istunnoissa, keväällä 2017 EU-
opintomatka Brysseliin

 LAADULLISET elementit kehitystekijänä: 
uusien työntek. ja opisk. perehdyttämiskoulutus, 
kehittämiskeskustelut jne.

 KANSAINVÄLISTÄ yhteistyötä 30 euroop-
palaisen 2. asteen koulun NEOS-verkostossa

 ATK-AJOKORTTI-tutkintoon valment. kurssit 
ja mahdollisuus kaikkiin tarvitt. näyttökokeisiin

Paraisten lukio, rehtori Ari Rintanen
040 4885 766 / 040 5480 541  ari.rintanen@parainen.fi

https://sites.google.com/edu.pargas.fi/paraistenlukio/etusivu?authuser=0

Paltamon lukio, rehtori Teuvo Heikura
044 797 0846 / 044 2885 426  teuvo.heikura@paltamo.fi   www.paltamonlukio.fi

 VIDEONEUVOTTELUOPETUS osana 
arkea

 TURVALLINEN JA KANNUSTAVA
ILMAPIIRI

 SUJUVA YHTEISTYÖ perusopetuksen 
kanssa

Russian
language

for a single
student

Our
School

Limestone
quarry

Parikkalan lukio, rehtori Sarri Aalto
040 660 1231 / 044 781 1241 sarri.aalto@edu.parikkala.fi  www.parikkala.fi/koulut

 Kurssien vaihtoa VIDEO-OPETUKSENA naapurilukioiden kanssa

 Ilmaiset OPPIKIRJAT 1.vuosikurssille, TIETOKONEET maksutta koko lukioajaksi

 LUKIODIPLOMIT liikunnassa ja kuvataiteessa

 YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN lukion vaelluksilla, kultt.matkoilla ja musiikkiperint.
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Pellon lukio, ma. rehtori Juha Nikka
040 5811 253 juha.nikka@pello.fi  https://peda.net/pello/pellon-lukio

 Kaikille TIETOKONEET, symb. LASKIMET ja 
pak. kurssien OPPIKIRJAT

 YSTÄVYYSKOULUTOIMINTAA, kuvassa 
saksalaisia tutustumassa poronhoitoon

 NY-YRITTÄJYYSohjelma ja YHTEISTYÖTÄ: 
naapurilukiot, Lappia, kunta ja yritykset

 Jatkuva MARKKINOINTI: mainokset, esitteet, 
vanhempainillat, alumnit ja tulokset

 MUSIIKKITEATTERI: vuosittain musikaali, 
näytelmä tai kokoillan elokuva

 Yhteistyötä SALIBANDY- ja JÄÄKIEKKOseu-
rojen kanssa

 Jokaiselle LÄPPÄRI, kaupunki osallistuu 
kyytikustannuksiin. UUDISRAKENNUS 2019

Parkanon lukio, rehtori Tarja Männikkö-Tarsia
044 7865 543 / 531  tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi  https://peda.net/parkano/parkanon-lukio

Visiting German students
learn to lasso reindeer antlers

First year
freshmen
celebration

Perniön lukio, rehtori Arttu Karhulahti
044 7784 650 / 652  arttu.karhulahti@salo.fi   www.salo.fi/pernionlukio

 TVT: BYOD-periaate; VILLE-oppimisympäristö; o365 kaikilla opiskelijoilla;  NPDL-ohjelma; 
Tabletit opetuskäytössä

 YRITTÄJYYS: Sykäys-tiimi; Salo-Diili; Päivä johtajana

 TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ: Kaksoistutkinto Salon seudun ammattioppilaitoksen kanssa; 
Cern-tiedeleiri

Perhon lukio, rehtori Mirja Siironen
040 5510 702 / 040 7632 303  mirja.siironen@perho.com  http://www.peda.net/perho/lukio

 LUMA-painotus, lisäksi HEVOSLINJA ja 
LUONTOLINJA, toteutus K-P ammattiopiston 
kanssa, tarjolla polut harrastuspohjaisiin opintoi-
hin tai ammat. tutkintoihin: ylioppilas / hevosten-
hoitaja / hevosharrasteohjaaja / luonto-ohjaaja

 YRITTÄJYYTTÄ: lukiolaisten järjestämät 
Perhon yritysmessut toukokuussa – käytännön 
työelämätaitoja yhteistyössä Perhon kehitys-
yhtiön kanssa

Perho students shooting geese in Sweden

Petäjäveden lukio, rehtori Ville Metsäpelto
050 436 8372 / 040 4855 731  ville.metsapelto@petajavesi.fi https://peda.net/petajavesi/lukio

 Koulun yhteydessä auditorio, opiskelijatila 
Paja, kirjasto, kuntosali ja tekonurmikenttä

 DRAAMAkurssit ja näytelmäprojektit (kuva)

 YRITTÄJYYTTÄ kokemalla ja verkostoitumal-
la luokkahuoneen ulkopuolella. OPISKELIJA-
VAIHTOA, KANSAINVÄLISYYSPASSI.

 Ilm. KANNETTAVAT, pak. krs kirjat 1 € vuokralla

Pielaveden lukio, rehtori Miika Kräkin
040 4894 187 / 197 miika.krakin@pielavesi.fi https://peda.net/pielavesi/pielaveden-lukio

 LENTOPALLOvalmennusta, harjoittelu- ja 
pelipaikka Sammon joukkueissa

 KANSAINVÄLISTÄ PROJEKTITOIMINTAA, 
Mahis-KAKSOISTUTKINTOKOULUTUS

 ILMAISUTAIDOSSA.syystapahtuma lukio-
laisille, 9. lk oppilaille ja vanhemmille

 Tietokoneet ja oppimateriaali lukioajaksi

Cinderella
musical

Tree planting
to cut CO2

Parolan lukio, rehtori Reijo Järvinen
050 509 0333 / 050 320 7789  reijo.jarvinen@kktavastia.fi  www.kktavastia.fi/parolan-lukio

 TIETOKONEET koululta, opiskelijat maksavat 
osan kustannuksista

 TALOUS, TEKNOLOGIA JA YHTEISKUNTA 
-opintokokonaisuus: robotiikkaa (kuva), energia- 
ja ympäristöteknologiaa, yrittäjyyttä, yhteiskun-
nallista päätöksentekoa, projektinhallintaa jne.

3D design & manufacturing

Pedersöre gymnasium, tf. biträdande rektor Monika Eklund-Laurila
06 7850 273 / 271 / 050 4349 146  monika.eklund-laurila@pedersore.fi

www.pedersoregymnasium.fi

 En allmän gymnasielinje, en DANSLINJE och en IDROTTSLINJE

 STUDIERESOR ordnas till Vasa, Åbo och Helsingfors, UTBYTESVERKSAMHET med gymnasiet 
i Kalajoki samt besök till/från vänskola i Parikkala

 INTERNATIONELL verksamhet: utbyte med skolor i Tyskland och Frankrike, studieresa till forna 
koncentrationsläger i Polen, möjlighet för fysikstuderande att besöka Cern / München
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Polvijärven lukio, rehtori Katja Kajava-Huhta
040 1046 221 / 222 katja.kajava-huhta@polvijarvi.fi  https://peda.net/polvijarvi/polvijarven-lukio

 Opiskelijoilla OMAT LÄPPÄRIT, samanaikaisvirtuaaliopetusta Outokummun lukion kanssa

 Syventävien kurssien toteutus VUOROVUOSIN

 KANSAINVÄLISYYTTÄ opettaja- ja opiskelijavierailuineen Outokummun ja Juuan lukioiden 
kanssa. Kohdemaina Saksa ja Venäjä.

 Lukion ja ya:een opettajien TIIMITYÖSKENTELY (suunnittelu-, kansainvälisyys-, viestintä-, 
juhla-, yrittäjyys- ja kestävän kehityksen tiimi)

 Viestintäkurssin YHTEISTYÖ PAIKALLISMEDIAN KANSSA – näkyvyyttä pienelle koululle!

Pomarkun lukio, rehtori Jussi Heervä
044 7501 300 / 044 0940 792   jussi.heerva@pomarkku.fi  http://edu.pomarkku.fi/lukio

 B-kielten VIDEO-OPETUS Pohjois-Satakunnan lukioiden kanssa

 Tietokon. ja pak. kurssien maksuttomat oppimateriaalit oppilaille, myös maksuttomat koulumatkat

 75 min OPPITUNNIT: enemmän tehokasta opetusaikaa ja lyhyemmät työpäivät

Pudasjärven lukio, rehtori Mikko Lumme
040 715 0388 / 040 646 4573  mikko.lumme@pudasjarvi.fi

www.pudasjarvi.fi/asukkaille/opetus-ja-varhaiskasvatus/lukio

 ETÄLUKIOYHTEISTYÖ

 TAITO- JA TAIDEAINEPAINOTTEISUUS: mm. kuvanveistoa ja lavastusta

 KANSAINVÄLISYYS: vaihto-opettajia ja -opiskelijoita

 KOODARIKURSSIT: peliteollisuus ja ohjelmointi tutuiksi

 HIRSIKAMPUS –LUKIO

Posion lukio, rehtori Elina Lämsä
040 8012 411 / 409   elina.lamsa@posio.fi   https://peda.net/posio/lukio

 KERAMIIKKA- JA LIIKUNTApainotteisuus: 
15 syventävää kurssia ja yhteistyö Pentik-yhtiön 
kanssa (kuva). Tarjolla myös vieraileville opiske-
lijoille kolmessa jaksossa (asuntola).

 LUKIODIPLOMEJA.: puheviestintä, kuva-
taide, liikunta

 OPETTAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄ-
MINEN esikoulusta lukioon

 JAETTU JOHTAJUUS JA TIIMTYÖ

Pottery &
ceramics

Pihtiputaan lukio, rehtori Markku Piippo
044 4596 887 / 873 markku.piippo@pihtipudas.fi  http://pihtipudas.fi/lukio

 NUORISOVALMENNUSTA YLI 20 VUOTTA: 
musiikki, lentopallo, hiihto (kuva)

 PARTIO- JA JOHTAJALINJA ja Kimmo Kin-
nusen HEITTOLAJIEN LINJA syksystä 2015

 KOTIMATKAKORVAUKSET kaikille lukio-
laisille

 Mahdollisuus OPISKELIJA-ASUNTOON

Volleyball
& skiing

Pietarsaaren lukio, rehtori Hannu Sulkakoski
06 786 3294 / 3333 / 044 7851 333   hannu.sulkakoski@edu.pietarsaari.fi

www.pietarsaarenlukio.fi

 JALKAPALLO-, JÄÄKIEKKO- JA SALIBANDY 
-linjat, opetus sekä suomen- että ruotsin kielillä

 ERASMUS+ , mahdollisuus osallistua kan-
sainvälisiin tapaamisiin eri puolilla Eurooppaa

 KANSALAISEN TURVAKURSSI MPK-yhdis-
tyksen järjestämänä Lohtajan alueella

 LENTOLUPAKIRJA-koulutusta yhdessä Kro-
noby gymnasiumin kanssa

Maths exam

Punkalaitumen lukio, rehtori Arto Asa
040 4879 820 / 0400 504 781 arto.asa@punkalaidun.fi  www.peda.net/veraja/punkalaidun/lukio

 OPETUSSUUNNITELMAN PAINOTUKSET. Salibandyssä kuusi kurssia lukion aikana

 KANSAINVÄLISET SUHTEET OPISKELIJAVIERAILUIN, saksalaisen koulun kanssa jatkuva 
oppilasvaihto viikon vierailuin molempiin suuntiin

Puolangan lukio, va. rehtori Tuula Väisänen
044 720 0227 / 040 740 2567 tuula.vaisanen@puolanka.fi

www.puolanka.fi/palvelut/paivahoito-ja-koulutus/puolangan-lukio.html

 KOKONAAN MAKSUTON LUKIO

 Laaja ETÄOPETUSYHTEISTYÖ lähikuntien 
lukioiden kanssa

School youth forum
questioning politicians
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Pyhäjoen lukio, rehtori Tauno Rajaniemi
040 359 6160 / 6161 / 040 536 0809   tauno.rajaniemi@edu.pyhajoki.fi   http://lukio.pyhajoki.fi

 Opiskelijoilla maksutta käytössä kannettava 
tietokone ja pakollisten kurssien oppikirjat

 KUNNAN SYYSMESSUT: Yrittäjyyskurssin 
opiskelijat järjestävät messut lokakuun alussa

 Opiskelijat tuottaneet vuodesta 1988 kunnan 
viikottaisen 4–8-sivuisen ”Pyhäjoen Kuulumiset” 
-ILMAISJAKELULEHDEN. Juttujen kirjoittami-
nen, mainosten teko sekä lehden taitto on integ-
roitu lukiokursseihin. Kuvassa taittajat työn touhussa. Lehdestä lisää: http://kuulumiset.pyhajoki.fi

Pyhäjärven lukio, rehtori Tuija Vanha-aho
044 4457 745 / 718  tuija.vanha-aho@pyhajarvi.fi   peda.net/pyhajarvi/pyhajarven-lukio

 HARRASTEAKATEMIA-kursseja jääkiekossa, hiihdossa, musiikissa ja tanssissa

 Lukiotulokkaiden ryhmäytyminen ja lukioon tutustuminen jo 9. vlk keväänä järviristeilyn 
ja yhdessä tuotetun lounaan merkeissä.

 OPPIKIRJAKIRJASTOSTA pakollisten kurssien kirjoja opiskelijoille

 Lukiolla OMA ERITYISOPETTAJA
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Pyhäselän lukio, rehtori Antti Ikonen
050 311 6299 / 050 549 0071   antti.ikonen@joensuu.fi  www.joensuu.fi/pyhaselanlukio

 VANKILALUKIO yhteistyössä Pyhäselän vankilan kanssa

 Mukana kehittämässä LIIKKUVA KOULU – TOINEN ASTE -hanketta

 7 kurssia YRITTÄJYYSOPINTOJA Pyhäselän yrittäjien ja Karelia amk:n kanssa.

Pälkäneen lukio, rehtori Jan Salmi
050 315 2810 / 040 727 5771 jan.salmi@palkane.fi  www.lukio.palkane.fi

 EUROPEAN SCHOOL NETWORK -kansainvälisyysohjelma, jossa monipuoliset yksilö- ja ryh-
mävaihtomahdollisuudet

 Yhteishenkeä nostattava YÖKOULU ykkösille joka syksy

 TUTOR-kurssi, johon kuuluu nuorempien opiskelijoiden ohjausta ja lukion markkinointia

 MUSIKAALI: musiikin, kuvataiteen ja teatterikasvatuksen yhteistyöprojekti joka toinen vuosiL

 Lukiotulokkaille kannettavat tietokoneet koulun puolesta

Rantasalmen lukio, rehtori Katja Koivunoro
040 5608 121  katja.koivunoro@rantasalmi.fi www.rantasalmi.fi/palvelut/koulut_ja_opiskelu/lukio

 ETÄOPETUSTA Sulkavan ja Juvan lukioi-
den kanssa: Sa, VE ja KE

 STUDIOTEKNIIKAN linjan (6 krs) opiskelijat  
vastaavat lukion MUSIIKKITEATTERILINJAN 
musikaalin (kuva) äänitekniikasta

 MATKAILULINJA: vieraita kieliä, ammatillisia 
opintoja ja yrittäjyyttä!,
ILMAINEN KOULUMATKA yli 6 km

Rajamäen lukio, rehtori Heidi Handolin-Kiilo
040 317 2884  / 2437   heidi.handolin-kiilo@nurmijarvi.fi  www.rajamaenlukio.fi

 MONIPUOLINEN kielitarjonta (ENA, RUA, RAA, SAA, espanja, japani)

 YHTEISTYÖTÄ: paikalliset oppilaitokset ja mm. Kiina, Japani, Itävalta, Cern, Ahvenanmaa

 YHTEISÖLLISTÄ liikuntaa, mm. salibandy läpi lukuvuoden paikallisen salibandyseuran 
ammattivalmennuksella

Line of Music technology...

... provides sound for annual Musical

Ranuan lukio, rehtori Aku Luiro
040 8670 232 / 231  aku-petteri.luiro@edu.ranua.fi

http://www.ranua.fi/Etusivu/Palveluhakemisto/Opetus-ja-koulutus/Koulut/Ranuan-lukio
 ILMAISET OPPIKIRJAT

 MAKSUTTOMAT KOULUMATKAT (yli 5 km)

Rautalammin lukio, rehtori Olli Lipponen
040 549 2860 / 040 551 4361 olli.lipponen@rautalampi.fi   www.rautalamminlukio.fi

 VIRTUAALI- JA VIDEONEUVOTTELUOPE-
TUSTA 

 RATSASTUSPAINOTUS: 15 kurssia yhdessä 
Rautalammin ratsastuskeskuksen kanssa. Ku-
vassa kilpailusuuntautuneiden ratsastuslinjan 
opiskelijan esteverryttelyn ohjausta.

 TEATTERI-ILMAISU:  6 kurssia ilmaisua, 
lukion Satulateatterilla esitykset vuosittain

Horseback riding
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Rautavaaran lukio, rehtori Matti Korkalainen
040 8608 231 matti.korkalainen@rautavaara.fi  www.rautavaara.fi

 KOKONAAN MAKSUTON LUKIO

 VERKKOKURSSIEN opiskelu ISOverstaassa, sirkustaitoja ja jousiammuntaa

 Ei koeviikkoa
Rautjärven lukio, rehtori Janne Hirvonen

040 7240 165 / 040 550 2485 janne.hirvonen@rautjarvi.fi  www.rautjarvi.fi
 UUSI KOULUTALO 2016

 Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille ILMAISET OPPIKIRJAT

 Vuosittain ykkösten että kakkosten ULKOMAANVIERAILUT

Reisjärven lukio, rehtori Markku Puronhaara
040 3008 405 / 400  markku.puronhaara@reisjarvi.fi  http://koulut.reisjarvi.fi/Lukio

 KIELITARJOTTIMELLA saksa ja venäjä

 TURVAKURSSI (Maanpuolustuskoulutus ry)

 OPPIKIRJAKIRJASTOSSA 1. vuoden pakollisten kurssien kirjat

Ristiinan tp / Mikkelin lukio, apulaisrehtori Erkki Salmela
040 8655 360 / 040 129 4724   erkki.salmela@edu.mikkeli.fi

https://peda.net/mikkeli/ristiinan-lukio
 Eri lajien URHEILUVALMENNUSTA, yhteis-
työkursseja AMMATTIOPISTON kanssa

 Fysiikan kursseja Lappeenrannan teknisessä 
yliopistossa

 YSTÄVYYSKOULU Virossa

Ruoveden lukio, apulaisrehtori Simo Sinervo
03 4861 404 / 403 simo.sinervo@sasky.fi  www.ruovesi.fi

 VERKKOKURSSEJA

 RATSASTUSPAINOTTEISUUS, 12 ratsas-
tus- ja teoriakurssia eri yhteistyötahojen kanssa

 KANSAINVÄLISYYS: ystävyyskoulu Italiassa 
ja Saksassa

Saarijärven lukio, rehtori Ulla Valkola
044 4598 261 / 260  ulla.valkola@saarijarvi.fi   https://peda.net/saarijarvi/lukio

 Yli 20 vuotta toiminut Kirjapiste Oy (käytettyjä 
kirjoja), toimintaan osallistuville yritystaitokurssi

 KIELITARJONTA: lyhyet SA, RA ja VE

 KV-toimintaa: projekteja, vaihtoa Saksaan

 LIIKUNTALINJA (6 kurssia)

 TIETOKONEET lukioajaksi opiskelijoille

Students’
Bookstore Ltd

Horseback riding

Savitaipaleen lukio, rehtori Petri Kyyrä
040 7131 887 / 040 6314441 petri.kyyra@savitaipale.fi  www.savitaipaleenlukio.fi

 Yliopisto- ja kv. yhteistyötä: Lappeenranta,  
Kööpenhamina, Sosnovyj Bori

 AIKUISLUKIOssa 15 aineopiskelijaa 2018–19

 TENNISPAINOTUS 14 kurssia

 Vain oppikirjat maksettava. EI KOEVIIKKOA

Sallan lukio, lukion johtaja Leena Hautajärvi
0400 292 796  leena.hautajarvi@salla.fi  https://peda.net/salla/sallan-lukio

 LÄHIALUEYHTEISTYÖTÄ Venäjän kanssa, naapurimaan opiskelijat suorittavat suomalaista 
lukiota

 Sallan sivistystoimi kehittää mallia paikallisesta VAHVASTA KOULUTUKSENJÄRJESTÄJÄSTÄ, 
jossa koko sivistystoimi nähdään vahvana osaajana ja kehittäjänä.

Social studies:
election

campaign
at school

Hit and run!

Savukosken lukio, vt. rehtori Irja Harju
040 738 4922 / 0400 603 704 irja.harju@savukoski.fi  www.savukoski.fi/opetustoimi

 OPISKELIJOILLE ILMAISET kannettavat 
tietokoneet, mokkula-maksun korvaus, oppikirjat 
opinto-ohjelman mukaan, matkat ilman omavas-
tuuta, aikuislukion opintosuoritukset

 TOIMINTAKULTTUURI: kehitämme kouluyh-
teisöä kohti inhimillisesti tehokasta oppilaitosta, 
saumaton yhteistyö esi- ja perusopetuksen kans-
sa (kuva) Reindeer lassoing exercises
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Seinäjoen lukion Etelä-Seinäjoen toimipiste,
vastuuopettaja Soili Vainionpää

06 4166 557 / 562 / 044 418 1287  soili.vainionpaa@seinajoki.fi
www.koulu.seinajoki.fi/etelaseinajoenlukio

 LANSSI-yhteistyöverkosto Seinäjoen seudulla

 Muutamien pakollisten kurssien OPPIKIRJAT LAINAKSI opiskelijoille

Sievin lukio, rehtori Risto Särkijärvi
044 4883 256  risto.sarkijarvi@sievi.fi   http://peda.net/veraja/sievi/lukio

 Lukio lainaa PAKOLLISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT. Kielissä ilm. oppikirjat.

 Aloitteellinen OPPILASKUNTA, mm. mukana suunnittelussa. Monipuolista MARKKINOINTIA.

 Monitahoista KEHITYS- JA YHTEISTYÖTÄ: tvt, kunta, srk, leirikoulut, tiedeprojektit jne.

Siikajoen lukio, apulaisrehtori Maritta Männistö
040 3156 315 / 320 maritta.mannisto@siikajoki.fi   www.siikajoki.fi/lukio

 HEVOSALAN opintoja, tarjolla 15 kurssia

 ERÄTAITOJA Lappiin suuntautuvilla syys- ja 
talvivaelluskursseilla

 Uusi koulukiinteistö 2016

Sibbo gymnasium, tf. rektor Linus Dolk
09 2353 7111 / 7110  linus.dolk@sibbo.fi  www.sibbogymnasium.fi

 PERSONLIG HANDLEDNING: mångsidiga undervisnings- och arbetsmetoder
med satsning på IKT

 samarbete med GNET (nätkurser)

 INTENSIVKURSER för egna abiturienter med sikte på fortsatta studier

Wilderness courses in Lapland

Siikalatvan lukio, rehtori Juha Arbelius
040 6598 347 / 044 5118 255  juha.arbelius@siikalatva.fi 

https://peda.net/siikalatva/siikalatvan-lukio
 KOKONAAN MAKSUTON LUKIO

 YKSILÖLLINEN OPINTO-OHJAUS ja jatko-opintosuunnitelmien tekeminen

 YHTEISTYÖ lähilukioiden kanssa ja toiminta eLukio-verkostossa

 OPINTORETKI Eurooppaan 2. vuoden keväällä

Simon lukio, rehtori Sari Hekkanen-Olervo
040 661 8425 / 040 355 9572   sari.hekkanen-olervo@simo.fi

https://peda.net/simo/simon-lukio

 Opiskelijoille MAKSUTTOMAT OPPIKIRJAT 
kurssikirjakirjastosta

 Syksyn VAELLUSKURSSI 2. ja 3. v. opiske-
lijoille perjantaista sunnuntaihin, kohteina mm. 
Pallas-Yllästunturi, Kuusamo, Posio

 RYHMÄYTYMINEN kunnan kiinteistössä: 
makkaranpaistoa, eväitä...

Someron lukio, rehtori Merja Klemola
044 7791 260 / 050 3544 688 someron.lukio@somero.fi

www.somero.fi/kasvatus-ja-koulutus/lukio
 Uudisrakennus 2018, 200 € materiaalituki lukiotulokkaille

 Jokainen ZEMPPARI (lukiolainen) saa kaveriksi yläkoululaisen, jota auttaa läksyissä ym. Tulossa 
valtakunnalliseksi MLL-hankkeeksi.

 TET (Amazing business race, Duunivarjo)

 LUKIODIPLOMIT: draama, musiikki, kuvataide, liikunta –> Kakkoset järjestävät näytelmällisen 
karonkkajuhlan (1 krs),

Sodankylän lukio, rehtori Heidi Lakkala
0400 257 887 / 847  heidi.lakkala@sodankyla.fi   www.peda.net/veraja/sodankyla/koulut/lukio

 Taiteilijoiden pitämiä KUVATAIDE-ERIKOIS-
KURSSEJA, runsaasti liikunnan valinnaiskurs-
seja

 Ystävyyskoulu Itävallassa

 Viiden opiskelijan  kieliryhmät

 IPAD OPISKELIJOIDEN KÄYTTÖÖN

Austrian
exchange
students
dine by
log   fire

Grouping
together

Sonkajärven lukio, va. rehtori Merja Väisänen-Räty
040 675 0015 / 0400 768 623   merja.vaisanen-raty@sonkajarvi.fi   www.sonkajarvi.fi

 Soveltavana BIOLOGIAN tutkimus- ja har-
rastekurssi. Kunnalta opiskelija-avustuksena 
ykkösille KANNETTAVAT TIETOKONEET

 Salibandyakatemia yhteistyössä Iisalmen 
seudun urheiluakatemian kanssa

 Nelijaksojärjestelmä, EI KOEVIIKKOA

 WANHOJEN upeat JUHLAILLALLISET: tarjoi-
lijoineen (1. vlk), vanhemmat myös kutsuttuina.

Experimental course of biology
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Suomen kristillinen yhteiskoulu, rehtori Leif Hongisto
044 202 0557 / 050 438 2224   rehtori@toivonlinna.fi   www.skyk.fi

 Suomen ainoa KRISTILLINEN ERITYISLU-
KIO, toiminta osittain sisäoppilaitosmuotoisesti, 
josta johtuen ASUNTOLA- ja MONIMUOTO-
OPISKELUN tietotaitoa (osa opiskelee pääosin 
kotoa)

 Tiivis ja pitkä POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 
(kuva), aktiivista vaihto-oppilastoimintaa

Sulkavan lukio, rehtori Aki Virolainen
044 417 5371 / 5370 aki.virolainen@sulkava.fi   www.sulkavanlukio.fi

 Maksuton KOULUMATKA (yli 5 km) ja ILMAISET KANNETTAVAT tietokoneet kaikille

 YRITTÄJYYSKASVATUSTA yhteensä 9 kurssia integroituina mm. kieliin ja tapahtumien järjes-
tämiseen (Lumo Oy)

 LUKION OMA YRITYS. 1994 perustettu Sulkavan soutuun liittyvä Lumo Oy työllistää 15-30 
nuorta tarjoten kolme yrittäjyyskasvatuksen kurssia rahoittaen mm. leirikouluhankkeita.
Students’ Lumo Ltd assists in arrangements of a nationwide annual rowing competition

Students visiting 
Nordic choir festival 
in Denmark

 ETÄOPETUSTA muihin lukioihin 2005–

 Kansallis- ja luonnonpuisto-yhteistyö (Hossa, 
Kalevala, Kostamus), ulkom. opintoretkiä. Ruot-
sinkielinen Mustasaaren kumppanuuskoulu.

 Opiskelijoille OMAKSI kannettava tietokone, 
lisäksi iPadeja käytössä

 Ilmaisia ASUNTOPAIKKOJA lukiolaisille

Suomussalmen lukio, vs. rehtori Tuula Uusitalo
044 561 6631 / 044 571 0264  tuula.uusitalo@edu.suomussalmi.fi

www.suomussalmi.fi/lukio

Suonenjoen lukio, rehtori Tuula Jalkanen
044 758 1434 / 040 707 1343  tuula.jalkanen@suonenjoki.fi

https://peda.net/suonenjoki/suonenjoen-lukio

 ETÄOPETUS / Isoverstaan virtuaaliluokka

 ÄLYTAULUT ja kannettavat TIETOKONEET 
opiskelijoiden käytössä

 Kv. toimintaa: ERASMUS

Sv. Privatskolan i Uleåborg-gymn, rektor Sampo Backman
08 378 553 / 08 3112 852 / 044 5488 260   sampo.backman@eduouka.fi   www.spsu.fi

 PARTNER i IDROTTSAKADEMIN: fotboll, simning, ishockey

 INTERNATIONALLE STUDIEKONTAKTER till Frankrike och Tyskland

Neat
interior

Students
explore
ancient
rock
paintings

Sv. samskolan i Tammerfors gymn., rektor Ronny Holmqvist
050 432 7189 / 050 549 9449 rektor@samskolan.fi   www.samskolan.fi

 TekNatur-TÄVLINGAR inom naturvetenskapliga ämnen

 TRIVSEL och GOD ATMOSFÄR och goda kontakter till närsamhället

Sysmän Lukio, vt. rehtori Tuula Vuorinen
044 7134 541 / 568  tuula.vuorinen@sysma.fi   https://peda.net/sysma/syk

 2015 valmistunut uusi koulurakennus

 LÄHILUKIOYHTEISTYÖ, mm. etäopetus

 OPISKELUN TUKI: opiskelijoille kannettavat 
tietokoneet, funktiolaskimet sekä oppikirjatuki ja 
yksilöllinen ohjaus

 Ystävyyskoulu Saksassa, vierailut joka toinen 
vuosi. Vaihto-oppilastoimintaa.

Global connections

Taavetin lukio, rehtori Pekka Hyvärinen
040 712 3511 / 040 546 2354  pekka.hyvarinen@luumaki.fi  https://taavetinlukio.fi

 Opiskelijoille kannettava tietokone, laskinohjelma sekä tekninen tuki näihin

 Koulukuljetukset ilmaiseksi pitkämatkalaisille

 Kielivalikoima SA, RA VE, ES

Säkylän seudun lukio, rehtori Merja Heinäaho
02 832 8415 / 411 / 044 3043 876  merja.heinaaho@sakyla.fi  www.sakylanseudunlukio.fi

 Viihtyisä oppimisympäristö ja MEDIATEEKKI
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Tervolan lukio, rehtori Essi Varajärvi
040 129 3548 / 0400 755 094 essi.varajarvi@tervola.fi   https://peda.net/tervola/tervolan-lukio

 YKSILÖLLINEN OPINTO-OHJAUS

 EI KOEVIIKKOA: kokeet kaksoistunneilla, tarvittaessa joustavasti tunteja vaihtaen

Taivalkosken lukio, rehtori Pekka Turpeinen
040 8608 992 / 040 8259 601 pekka.turpeinen@taivalkoski.fi  peda.net/taivalkoski/lukio

 KOKONAAN MAKSUTON LUKIO

 AIKUISLUKION ops:n mukainen opetus Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkossa, www.eLukio.fi

 KANSAINVÄLISYYS: vuotuinen oppilasvaihto, Saksa Baiersbronn

 KOSKIMELONTAA kurssi vuodessa

 Sanataiteen opetus PÄÄTALOINSTIT. kautta 

 OPISKELIJA-ASUNTOLA

Teuvan lukio, ma. rehtori Päivi Viitanen
040 1201 512 / 522 paivi.viitanen@teuva.fi  www.teuvankoulut.fi/koulut/lukio.link

 LIIKUNTAlinja 5 kurssia: palloilua, fyysistä 
harjoittelua, lihashuoltoa

 Ilmaiset pakollisten kurssien oppikirjat

 Kuljetusten omavastuu 43 € / lukukausi

Free school books as
a fund donation

Tohmajärven lukio, rehtori Matias Valoaho
040 1054 132 / 154 matias.valoaho@tohmajarvi.fi  www.tohmajarvenlukio.fi

 ILMAISET OPPIKIRJAT sekä LUKIOLAISTEN ILMAINEN OPISKELU KANSALAISOPISTOSSA

 KAKSOISTUTKINTO (Kiteen lukio ja amm.op.)

Toholammin lukio, rehtori Jussi Peltokangas
040 1505 236 / 235 jussi.peltokangas@toholampi.fi  www.kase.fi/toholampi/lukio

 YSTÄVYYSKOULU Latviassa, vierailut vuorovuosin

Topeliusgymnasiet i Nykarleby, rektor Stefan Kula
06 7856 422 / 044 7219 078  stefan.kula@nykarleby.fi  www.topeliusgymnasiet.fi

Tuusniemen lukio, rehtori Janne Karttunen
040 4861 922 / 040 5721 867 janne.karttunen@tuusniemi.fi  www.tuusniemenlukio.fi

 Lukiodiplomiopintoja mm. LI ja KU

 Lukiossa uudistetut tilat 2016, opiskelijoille TIETOKONEET ja KYYDIT

 AI:ssa panostus journalismiin, projektitöinä juttuja paikallislehteen

 SPECIALLINJE i naturvetetenskaper, före-
tagskunskap och fostran till internationalism

 INNEBANDY

 KODKNÄCKAREN (genremedveten peda-
gogik)

 ViRum, nyutvecklad undervisningsplattform 
för både när- och distansundervisning

Clearly organized
web site

Turun Steiner-koulu, rehtori Marjo Lahti
02 273 4777 / 050 577 0204  marjo.lahti@turunsteinerkoulu.fi  http://turunsteinerkoulu.fi

 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ: painotuksena taideaineet ja kädetaidot

 NÄYTELMÄprojekti, ARKKITEHTUURIJAKSON päätteeksi kulttuurimatka Keski-Eurooppaan

 YHTENÄISKOULU esiopetuksesta ylioppilaaksi

Utajärven lukio, ma. rehtori Jari Kettukangas
050 4440 950 / 050 5673 335   jari.kettukangas@utajarvi.fi   www.utaj.fi/lukio

 KOKONAAN MAKSUTON LUKIO

 HARRASTEkursseja, tukiopetusta, yhteistyö 
autokoulun kanssa. Geopark-lukio.

 Joka vuosiluokalla kansainvälisyyshanke

 Monipuolinen MARKKINOINTI:
www.facebook.com/utajarvenlukio (kuva)

Active
marketing
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Utsjoen saamelaislukio, ma. rehtori Pasi Oikarinen
040 1810 296 / 044 231 4721   pasi.oikarinen@edu.utsjoki.fi   www.peda.net/veraja/utsjoki

 SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, arktinen alue 
ja luonto. Kaksois- ja kolmoistutkinto Saamelais-
alueen koulutuskeskuksen kanssa

 YHTEISTYÖ Sami musihkkaakademiijan 
kanssa.

 Ei koeviikkoa, tietokoneet opisk. käyttöön. 
ASUNTOLA. ”Koulutusta asuinpaikan mukaan”.

Vaalan lukio, rehtori Jarkko Niiranen
0400 855 948 / 944   jarkko.niiranen@vaala.fi   www.vaala.fi

 KOKONAAN MAKSUTON LUKIO

 OULUN YO:n kanssa mat. kursseja sekä tuki 
lukion koordinoimaan 3-vuotiseen Erasmus+ 
-hankkeeseen, aiheena ilmastonmuutos

 GEOPARK-lukio yhdessä Muhoksen ja Uta-
järven lukioiden kanssa (Unesco Rokua Geop.)

Geopark authorization

Hot air balloon
taking wing

Valkealan lukio, rehtori Juha Malinen
020 615 4581 / 3821  juha.malinen@kouvola.fi  https://peda.net/kouvola/kl/valkealan-lukio

 Yrittäjäjyyspainotus 8 krs

 UNESCO-koulu, koulukohtaisina maailmanperintökursseja sekä vieraat kielet ja kulttuurit

Vasa gymnasium, rektor Anne Levonen
040 3566 468 / 040 5666 301  anne.levonen@edu.vaasa.fi   www.vasagymnasium.fi

 FYKESTÖTEN: alla studerande kan satsa på 
fysik och kemi enligt egna förutsättningar,
MATTESTÖTEN: kortmatematikerna kan stu-
dera matematik på egen nivå med riktat stöd

 SAMARBETE med Idrottsakademi o. idrotts-
föreningar (bild): träna och studera samtidigt

 SAMARBETE PÅ DET PEDAG. PLANET och 
för attitydarbetet mellan två gymnasier

Vesannon yhtenäiskoulun lukio, rehtori Jaana Ruuskanen
040 714 3315 / 050 387 9966 jaana.ruuskanen@vesanto.fi   www.vesanto.fi/lukio

 VIDEONEUVOTTELU- ja virtuaaliluokkaope-
tusta (kuva) sekä aikuislukiotoimintaa

 TIETOKONEET kaikille, maksuttomat koulu-
matkat (yli 5 km) myös naapurikunnista

 MOOTTORIKURSSIT urheiluautojärj. kanssa

 LUONTOAIHEITA: eräretkeilyä, vesistön- ja 
maaperäntutk.kurssit Konneveden tutk.asemalla

Collaboration with local Sports Academy

Distance
learning

Vieremän lukio, rehtori Risto Tenhunen
0400 370 152 / 113 risto.tenhunen@vierema.fi   https://peda.net/vierema/vieremän-lukio

 Kirjat, tietokoneet ja kyydit lukion puolesta

 Nelijaksojärjestelmä. EI KOEVIIKKOA.

 Teknologia- ja innovaatioyhteistyö yritysten 
kanssa (mm. metsäkonevalmistaja Ponsse)

 Säännölliset opintomatkat ulkomaille (CERN, 
ERASMUS)

Technology   collaboration

Vantaan seudun steinerkoulu, rehtori Outi Rousu
09 8386 4810 / 040 5558 170  rehtorit@vantaansteinerkoulu.fi  www.vantaansteinerkoulu.fi

 PORTFOLIOMETODI opiskelun edistymisen arvioinnissa

 Ongelmien VERTAISSOVITTELU

Viitasaaren lukio, apulaisrehtori Marjaana Juntunen
044 7335 679 / 678  lukio@viitasaari.fi  https://peda.net/viitasaari/lukio

 SUOMEN PARAS KOULUKAMPUS: uimahalli, 
urheiluhalli, kuntosali, sisäurheiluhalli, elokuva-
teatteri, nuorisotalo, kirjasto

 MUSIIKKILINJA

PE at an adven-

ture park
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Virkby gymnasium, rektor Monica Lemberg
044 3695 492 / 044 3740 157   monica.lemberg@lohja.fi

https://peda.net/lohja/lukiokoulutus/virkby-gymnasium

 Samarbete genom NÄTKURSER vid 
nätgymnasiet i Västnyland o Åboland

 INTERNATIONELLA PROJEKT Munol, 
Vänskola Gymnasium Sylt

 GRÖN FLAGG (bild)

 ERASMUS+ projekt

Virolahden lukio, rehtori Auli Hyttinen
040 710 7343 / 050 3892 110  auli.hyttinen@virolahti.fi   www.virolahti.fi/lukio

 YHTEISTYÖ AMM. OPPILAIT. KANSSA: lukiokursseja luonnonvara-oppilait. opiskelijoille

 OPETTAJAYHTEISTYÖ OPISKELIJAKSIOTTOALUEEN PERUSKOULUJEN KANSSA

 LUKION ALUN “TYHJÄKÄYNNIN” MINIMOINTI: lukioon orientoiva jakso 9. vlk:n keväällä

Green Flag for
environmental
responsibility

Vimpelin lukio, rehtori Marko Timo
06 24126 453 / 450 / 044 4659 450   marko.timo@vimpeli.fi   https://peda.net/vimpeli/lukio

 TOISEN ASTEEN OPPILAITOSYHTEISTYÖ. 
Mahdollisuus suorittaa amm. ja yo-tutkinto

 KANSAINVÄLISYYS: vaihto-oppilaat käyvät 
todella koulua, lopulta kokonaan suomeksi

 EI KOEVIIKKOA

 PALLOILULINJA (pesä- ja koripallo)

Japanese – Finnish sports collaboration

Väinö Linnan lukio, rehtori Marko Nevalainen
040 3354 256 / 255  marko.nevalainen@edu.urjala.fi  www.vainolinnanlukio.fi

 UUSI KOULURAKENNUS 2017

 ILMAISET OPPIKIRJAT: Opiskelija voi lainata kaikki tekstikirjat lukiolta

 Laadukkaat LASKIMET LAINAKSI lukioajaksi sekä leasingilla selvästi markkinahintaa hal-
vempi TABLET-laite

Virtain lukio, apulaisrehtori Teemu Kontoniemi
03 485 1431 / 1430 / 044 289 3892  teemu.kontoniemi@virrat.fi  www.virtainlukio.fi

 MUSIIKKITEATTERIPAINOTUS

 JÄÄURHEILU: tuomarointi- ja seuratoimintakurssi valmennuksineen 

Ylistaron lukio, rehtori Kirsi Sippola
06 416 7100 / 0500 341 520  kirsi.sippola@seinajoki.fi  www.edu.seinajoki.fi/ylistaronlukio

 KIELIMATKOJA VUODESTA 1995: Pariisi (RA), Berliini (SA)

 VAELLUSKURSSI, yö Seitsemisen kans.puist.

 2. vuosiluokan järjestämät JUHLAPÄIVÄLLISET abeille vuodesta 1986: tarjoilu pöytiin, kynttilät, 
elävä musiikki, puheita ja kutsuvieraita

Ylitornion yhteiskoulun lukio, rehtori Sari Lantto
050 4092 621 / 040 7259 285   sari.lantto@yykl.fi   www.yykl.fi

 ILMAISET OPPIKIRJAT lähes kaikilla pakollisilla kursseilla, HENKILÖKOHTAINEN iPad käy-
tössä Applen majakkakouluna koko opintojen ajan (kuvassa vastaanottotarkastus)

 Mahdollisuus lainata KANNETTAVAA TIETOKONETTA yo-kirjoituksissa

 Laajat KANSAINVÄLISET verkostot, KIELIMATKOJA ja hankkeita vuosittain

 12 kurssia JÄÄKIEKKO-OPETUSTA
Checking newly arrived iPads
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Ähtärin lukio, rehtori Markku Juhola
040 653 0333 / 040 7250 241  markku.juhola@ahtari.fi   https://peda.net/ahtari/lukio

 KANSAINVÄLISYYS-, MATKAILU- JA TALOUSOSAAMINEN soveltavana kurssikokonaisuutena 
yhteistyössä Helsingin Haaga-Helia-amk:n kanssa

Vörå samgymnasium, rektor Mats Borgmästars
06 3821 782 / 781 / 050 383 9244  mats.borgmastars@edu.vora.fi

www.vora.fi/dagvard-och-utbildning/utbildning/vora-samgymnasium-idrottsgymnasium

 Gymnasiet består av en allmän GYMNASIELINJE och IDROTTSGYMNASIET. Totalt ca. 160 
studerande från 25 kommuner.

 Bland Finlands femton idrottsgymnasier med nationell specialstatus ger idrottsgymnasiet i Vörå 
undervisning på svenska. Gymnasiet har ca. 15 tränare i 4 huvudgrenar och en handfull sidogrenar.

 Gymnasiet är det enda i Finland som erbjuder studerande INTERNATSBOENDE, mental träning 
och kostrådgivning som en del av idrottarens vardag.

TRANSLATE
into English

https://translate.google.fi/?hl=fi
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