
Opiskelemaan lukioon!

Esittelydiat 2022-2023



Yleistä lukiokoulutuksesta

• Lukio on yleissivistävä koulutus 
jossa
– Opintojaksoissa yhdistetään eri 

oppiaineiden sisältöjä
– Suoritat yhteensä 150 

opintopistettä opintoja 
– Tähtäimessä on yo-kirjoitukset

• Oppivelvollisuus
– Maksuttomuus: kuljetukset, 

kannettava tietokone ja 
oppimateriaalit

• Valinnanvapaus ja vastuu 
lisääntyvät
– Suuntautuminen itseä kiinnostaviin 

oppiaineisiin -> jatko-opinnot





Opiskelu käytännössä



Periodit

• Lukuvuosi jakautuu 
viiteen periodiin
– Periodissa n. 6-7 

viikkoa opiskelua ja 
arviointipäiviä 

– Periodissa opiskelet 
n. 5 - 7 eri moduulia, 
10-14 opintopistettä

– Osa moduuleista on 
pakollisia, osa 
valinnaisia 



Oppimateriaalit

• Opiskelussa käytetään 
tietokonetta lähes 
jokaisella tunnilla. 

• Suurimmassa osassa 
aineista kirja on 
digitaalinen. 

• Ylioppilastutkintokin 
tehdään kokonaan 
tietokoneella.

Oppitunnit
• 1. tunti 8.15 – 9.30 

• 2. tunti 9.45 – 11.00

• Ruokailu 11.00 – 11.45

• 3. tunti 11.45 – 13.00

• 4. tunti 13.15 – 14.30

• 5. tunti 14.35 – 15.50



Yo-kirjoitukset



5 hyvää 
syytä
opiskella 
meillä 
Lilussa!



UUDET TILAT 
1/2023



Limingan lukion kehittämisen 
painopistealueet

Näistä kuulet/koet lisää tutustumispäivässä…



Olemme tiimilukio



Mitä tiimilukiotoiminta on?

• Ideana on osallistaa ja vastuullistaa 
opiskelijat lukion toiminnassa
– Toimintakulttuuri opiskelijalähtöiseksi
– Me-hengen luominen ja 

opiskelumotivaation parantuminen 

• Jokainen opiskelija on jonkin tiimin 
jäsen
– Tiimissä on sekä 1. että 2. vuoden 

opiskelijoita
– Tiimejä yhteensä 11 (esim. 

bisnestiimi, sometiimi, 
kansainvälisyystiimi, musiikkitiimi, 
kahvilatiimi, liikunta- ja hyvinvointiimi)

• Tapaamisia noin 2-3 krt/kk, isompia 
tiimiseminaareja 3/lukuvuosi



TIIMITOUHUJA!



Hottis-tapahtumat

• Noin viisi kertaa lukuvuodessa opiskelijakunta järjestää 
yhteisöllistä ohjelmaa.

• Aiempina vuosina ollutta: sähly- ja koristurnauksia, 
makkaranpaistoretki, valokuvasuunnistus, teatterimatka, 
pikkujoulut, naamiaiset, piknik 70-luvun teemalla, 
taidehottis, oman luokan hottis pelejä pelaten tai 
haasteisiin vastaten…



Kansainvälisyys: yhteistyö 
alicantelaisen IES Cabo de la 
Huertan kanssa, enkkulinjan 
Lontoonreissu



• Syksyllä 2021 
lukiossamme alkanut 
linja

• Valitaan 20 opiskelijaa

• Linjalle haetaan 
erikseen yhteishaussa

• Valinnat tehdään 
pääsykokeella, jolla 
varmistetaan 
äidinkielen osaaminen 
sekä valmius opiskella 
englannin kielellä 

Noin kolmasosa 
opinnoista opiskellaan 
englannin kielellä: 

- oppikirjat 
suomenkieliset, muu 
materiaali 
englanninkielistä

- kaksikielisen linjan 
opetus kokonaan 
englanniksi

Englannin- ja suomenkielinen 
koulutus

Paremmat 
valmiudet 

jatko-
opiskeluissa 
Suomessa ja 
ulkomailla



Palautetta kaksikielisestä 
opiskelusta



Lukiolaisen bisneskoulu

• Yrittäjyyteen, työelämään ja 
taloustaitoihin keskittyvä 
opintokokonaisuus (n. 20 op)
– myös robotiikkaa ja 

peliohjelmointia
• Kajaanin AMK, Oulun yliopisto

• Tukee 
– oma-aloitteisuutta
– vastuullisuutta 
– yrittäjämäistä asennetta

• Nuori yrittäjyys -opinnot
– Tiimi perustaa oikealla rahalla 

yrityksen
• Erillinen diplomi lukio-

opintojen päättyessä



• Limingan lukio on 
mukana STEAM -
hankkeessa

• opiskelijoille on tarjolla 
opintojaksoja STEAM -
kokonaisuudesta

• tavoitteena on 
rakentaa hankkeen 
puitteissa pysyvä 
minitiedepolku 
Limingan lukioon

STEAM -pedagogiikka 

Tarjolla olevat opintojaksot:     
-robotiikka 2 op
-pelisuunnittelu 2 op
-luova muotoilu 2 op
-ohjelmointi?



Miten tästä 
eteenpäin?



Tutustumismahdollisuudet:

Vanhempainilta 29.11.2022
Lukioesittelypäivä ti 24.1.2023
• KAIKKI lukiosta kiinnostuneet 
• Esittelypisteitä +  kahvipiste (opiskelijoille ja valvojille)
• Tarkempi aika (aamupv/iltapv) infotaan opojen kautta 

lähempänä ajankohtaa



Hakeminen:

• Haku yhteishaussa www.opintopolku.fi

• Pääsyvaatimuksena lukuaineiden keskiarvo 
vähintään 7,0

• Syksylle 2023 haettavissa 108 paikkaa joista 20 
kaksikielisellä linjalla 

• Seuraa meitä:
– Facebook: Limingan lukio

– Instagram
• virallinen @limingan_lukio

• opiskelijat@lilunopiskelijat

• tutorit @liluntutorit

http://www.haenyt.fi/
https://www.instagram.com/limingan_lukio/
https://www.instagram.com/lilunopiskelijat/
https://www.instagram.com/liluntutorit/


Tervetuloa Limingan lukioon!


