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Peruskoululainen syksyllä 2015

Lukio on paras vaihto- 
ehto, koska en tiedä 
mitä tekisin, ellen  
menisi lukioon."

“
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�Lukio-opinnot antavat SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN. 
Lukio-opiskelu YLEISSIVISTÄÄ ja kolmen 
vuoden aikana ehtii miettiä TULEVAISUUDEN 
SUUNNITELMIA.

�Lukio-opintojen aikana on mahdollista saada 
selville OMAT VAHVUUDET ja huomata, mikä 
ala kiinnostaa.

�Lukio on VÄYLÄ KORKEA-ASTEEN OPINTOIHIN 
ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

�Lukiokoulutus on VÄYLÄ AMMATTIIN.

�Lukio tarjoaa VAHVAN KIELITAIDON, jonka 
avulla selviää yhä kansainvälistyvämmässä 
maailmassa ja työelämässä.

�Lukiossa oppii uutta  ja saa UUSIA YSTÄVIÄ.

Miksi lukioon?
>>>>>>>>>>>>>>>>
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Kokkolan
suomalainen lukio
1.8.2016 toimintansa aloittava Kokkolan 

suomalainen lukio tarjoaa opiskelijoilleen 

nykyaikaisen oppimismaailman, hyvän 

ilmapiirin ja laadukasta opetusta. Laaja 

ja monipuolinen kurssitarjonta kaikissa 

oppiaineissa tarjoaa mahdollisuuden 

opintojen painottamiseen ja antaa hyvät 

tiedot ja taidot lukion jälkeiseen elämään. 

Lukio toimii KAHDESSA TOIMIPAIKASSA, 

Kiviniityn ja Kokkolan yhteislyseon toimi-

paikoissa. Kaikki lukion kurssit ovat yhteisiä 

kaikille lukiolaisille.
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KUVA: KESKIPOHJANMAA / JUKKA LEHOJÄRVI
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Kokkolan suomalainen lukio tarjoaa mah-

dollisuuden TIETOTEKNIIKAN OPINTOIHIN, 

TAIDE- JA URHEILUPAINOTUKSEEN JA KAN-

SAINVÄLISEEN TOIMINTAAN. Lukion päättö-

todistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen 

lisäksi Kokkolan suomalaisesta lukiosta 

voi saada TODISTUKSEN SUULLISEN KIELI-

TAIDON KOKEISTA ja taito- ja taideaineissa 

suoritetuista LUKIODIPLOMEISTA.

Yksi lukio  
– monta mahdollisuutta
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Tietotekniikkaa, 
taidetta, kulttuuria, 
urheilua ja kansain- 
välistä toimintaa.”

“
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Kansainvälisyyskasvatus on keskeinen osa 

lukiomme toimintaa. Vuosittain tehdään 

LEIRIKOULU- JA YSTÄVYYSKOULUMATKOJA, 

joskus jopa toisille mantereille. Ystävyyskou-

lujamme on muun muassa Kiinassa, Kenias-

sa, Saksassa ja Liettuassa. Myös aktiivinen 

kansainvälinen OPISKELIJAVAIHTO rikastut-

taa koulun arkea. 

Kansainvälisyys- 
kasvatus

>>>>>>>>
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LUVA
LUVA on suomenkielisen lukion suoritta-

miseen VALMENTAVA LUKUVUOSI MAA-

HANMUUTTAJILLE JA VIERASKIELISILLE 

NUORILLE. Lukion valmistavissa opinnoissa 

opiskellaan muun muassa suomea toisena 

kielenä, kieliä, matematiikkaa ja vapaavalin-

taisia lukiokursseja.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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“

Lari Hotakainen, hammaslääke- 
tieteen opiskelija, Oulu

Vankan teoriapohjan 
lisäksi lukio antoi 
loistavat kolme vuotta 
hienoja kokemuksia sekä 
elinikäisiä kavereita!”

O
len Lari Hotakainen, 23-vuo-

tias hammaslääketieteen 

opiskelija Oulusta. Valmistuin 

ylioppilaaksi Kokkolan lukiokoulu-

tuksesta vuonna 2011. Jatko-opiskelu-

paikka tärppäsi intin aikana toisella 

hakukerralla vuonna 2012.

Ennen lukiota en tiennyt, mitä ha-

luaisin isona tehdä. Lukiossa luin ai-

neita, jotka kiinnostivat, lähinnä juuri 

luonnontieteitä. Ennen kirjoituksia 

ajatukset lääketieteen opiskelusta 

alkoivat kiinnostaa. Nämä pohdinnat 

jalostuivat lopulta niin, että hain opis-

kelemaan hammaslääketiedettä tänne 

Ouluun. Opiskelen nyt neljättä vuotta 

ja tunnen olevani oikealla alalla!

Lukio antoi hyvät valmiudet pää-

sykokeeseen, joka perustuu lukion 

kemian, fysiikan, matematiikan ja 

biologian oppimäärään. Toki nämä 

tiedot ja taidot ovat tärkeitä myös 

opiskelussa ja työelämässä. Vankan 

teoriapohjan ja yleissivistyksen lisäk-

si lukio antoi loistavat kolme vuotta 

hienoja kokemuksia (kuten vanhojen 

tanssit, penkkarit  ja muut kinkerit) 

sekä elinikäisiä kavereita!

>>> LUKION JÄLKEEN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Lukio antoi hyvän yleis-
sivistyksen ja erinomaisen 
kielitaidon, josta on ollut paljon 
hyötyä maailmalla reissatessa.”

“

V
almistuin ylioppilaaksi 

lukiosta Kokkolassa. Lukion 

jälkeen lähdin opiskelemaan 

liikuntatieteitä Jyväskylään. Tarkem-

min liikuntahallintoa ja -suunnittelua. 

Myöhemmin vaihdoin pääainetta 

urheilu- ja liikuntapsykologiaan. Ny-

kyään vaikutan edelleen Jyväskylässä. 

Olen valmistunut ja saan urheilla 

työkseni. Olen tällä hetkellä ammatil-

tani pikajuoksija. Sen ohessa toimin 

psyykkisenä valmentajana Jyväskylän 

Taitoluisteluseurassa. 

Lukio loi vahvan pohjan korkea-

kouluopinnoille. Lisäksi lukio antoi 

minulle hyvän yleissivistyksen ja 

erinomaisen kielitaidon, josta on ollut 

paljon hyötyä maailmalla reissatessa.

Hanna-Maari Latvala 
pikajuoksija, psyykkinen valmentaja
Jyväskylä

ÄLKEEN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Lukiossa oli hyvä tekemisen 
meininki. Hyviin suorituksiin 
kannustettiin, mutta ei 
painostettu.”

K
okkolan lukiokoulutus antoi 

minulle erinomaisen hyvät 

lähtökohdat sekä jatko-opin-

toihin että työelämään. Lukiossa oli 

hyvä tekemisen meininki. Hyviin 

suorituksiin kannustettiin, mutta 

ei painostettu. Kauempaa kulkevan 

opiskelijan pidempi koulumatka, 

minun tapauksessani Lohtajalta 

Kokkolaan päivittäin, huomioitiin 

tarvittaessa opintojen järjestelyissä. 

Meillä opiskelija ja opettaja oppivat 

tuntemaan toisensa, ja opettajia 

todella kiinnosti, mitä mieltä me 

opiskelijat olimme asioista. Lukiossa 

opin opiskelemaan itselleni toimivil-

la tekniikoilla itsenäisesti, mistä on 

ollut korvaamaton apu nyt jatko-opin-

noissa. Työelämää ajatellen lukiosta 

tarttuivat mukaan ainakin kyky työs-

kennellä pitkäjänteisesti sekä hyvät 

vuorovaikutustaidot. 

Lukion jälkeen lähdin opiskelemaan 

oikeustiedettä Turun yliopiston oike-

ustieteelliseen tiedekuntaan, jonne 

pääsin sisään heti lukiosta valmistu-

miseni jälkeen. Olen nyt toisen vuoden 

opiskelija, joten opiskelu on edelleen 

päätyöni. Osallistun opintojen ohella 

aktiivisesti yliopiston ja ainejärjestöjen 

järjestämään toimintaan.  

Sini Toskala, oikeustieteiden opiskelija, Turku

>>> LUKION JÄLKEEN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ÄLKEEN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Kun jaksaa satsata 
opiskeluun, ei 
myöhemmin 
varmasti kadu.”

Elina Kärkimaa, diplomi-insinööri, Solar Power Expert, Espoo

K
irjoitin ylioppilaaksi Kokko-

lassa vuonna 2010. Jatkoin 

opintoja Espoossa Aalto-yli-

opistossa. Mielenkiintoni ympäröivää 

maailmaa ja luontoa kohtaan vei mi-

nut opiskelemaan teknillistä fysiikkaa 

ja matematiikkaa. Minua houkutteli 

haastava ja arvostettu koulutus, jossa 

vahva teoriapohja luo perustan loput-

toman erilaisiin työtehtäviin.

Pääsin tekemään diplomityötä 

Fortumille heti neljännen opiskelu-

vuoden jälkeen. Nyt olen työskennel-

lyt Fortumilla jo puolitoista vuotta 

vieläkin laajempien haasteiden paris-

sa. Huippumahtava tiimimme muun 

muassa kehittää suuren mittaluokan 

aurinkovoimaloita Intiassa. 

Voi kun sitä lukiossa ymmärtäisi, 

miten monipuolisiin työtehtäviin 

riittävän laaja-alaisen yliopistotut-

kinnon jälkeen voi hakeutua. Toisin 

sanoen itse voi vaikuttaa, millaista 

työtä tai millaisessa työpaikassa ha-

luaisi työskennellä. Oman yrityksen 

perustamiseenkin annetaan eväitä, ja 

potentiaalisia yrityskumppaneita on 

opiskelutovereiden myötä paljon. 

Lukio toimi minulle ponnahduslau-

tana, eikä lukiota opettajineen voi kuin 

kehua. Kun jaksaa satsata opiskeluun, 

ei myöhemmin varmasti kadu. Myös 

lukiokoulutuksessa minulle tärkeää 

oli laaja-alaisuus, joka toteuttaa loista-

vasti tätä erinomaista elämän ohje-

nuoraa: ”Try to learn something about 

everything and everything about 

something.” (Thomas Huxley)

ÄLKEEN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Voit hakea Kokkolan suomalaiseen lukioon 

yhteishaussa osoitteessa  

www.opintopolku.fi.

Yhteishakulomakkeen lisäksi täytä aine- 

valintakortti. Ainevalintakortin täyttämisen 

yhteydessä voit esittää toiveesi opintojesi 

ensisijaisesta toimipaikasta. Ainevalinta- 

kortti toimitetaan kumpaan tahansa Kokko-

lan suomalaisen lukion toimipaikkaan.

Kaikki lukion pakolliset ja valinnaiset opinnot 

järjestetään pääosin molemmissa toimipai-

koissa. Kaikilla Kokkolan suomalaisen lukion 

opiskelijoilla on yhtäläiset oikeudet osallistua 

molempien toimipaikkojen kursseille.

Hakeminen
Kokkolan suomalaiseen lukioon

>>>>>>>>>>>>>
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Voit hakea LUVA-koulutukseen opintopolun 

yhteishaussa osoitteessa 

www.opintopolku.fi. 

Koulutukseen haetaan samassa haussa kuin 

kymppiluokalle ja ammatilliseen peruskoulu-

tukseen valmentavaan koulutukseen. Tiedus-

teluissa voit kääntyä Kokkolan suomalaisen 

lukion henkilökunnan puoleen.

Hakeminen 
LUVA-koulutukseen

>>>>>>>>>>>>>

KOKKOLAN 
SUOMALAINEN 

LUKIO 

21



22



POSTIOSOITE
Kokkolan kaupunki
Kokkolan suomalainen lukio
PL 43 
67101 KOKKOLA
www.kokkola.fi/ksl
ksl@kokkola.fi

TOIMIPAIKAT
Kokkolan suomalainen lukio /
Kiviniityn toimipaikka
Kuusitie 3
67200 KOKKOLA

Kokkolan suomalainen lukio / 
Kokkolan yhteislyseon toimipaikka
Torikatu 41 a
67100 KOKKOLA

REHTORIT
Johtava rehtori 
Markku Anttila 044 576 7673
markku.anttila@kokkola.fi

Kiviniityn toimipaikka 
Ulla-Maija Latvala 044 780 9677
ulla-maija.latvala@kokkola.fi

Kokkolan yhteislyseon toimipaikka 
Raimo Lammi 044 780 9621
raimo.lammi@kokkola.fi

OPINTO-OHJAAJAT
Kiviniityn toimipaikka 
Eija Varis 044 780 9960
eija.varis@edu.kokkola.fi

Kokkolan yhteislyseon toimipaikka 
Marja Ranta-Nilkku 044 780 9630
marja.ranta-nilkku@edu.kokkola.fi

KOULUSIHTEERIT
Kiviniityn toimipaikka 
Johanna Elvkulla 040 806 5145
johanna.elvkulla@kokkola.fi

Kokkolan yhteislyseon toimipaikka
Anita Kauppinen 040 806 5158
anita.kauppinen@kokkola.fi
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