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Lukiossa opiskelu
• luokaton

• kurssimuotoinen

• pakolliset ja valinnaiset
kurssit (yht. väh. 75)

• yleissivistävä

• 5-jaksojärjestelmä

• koeviikko

• sähköistyminen

• ylioppilaskirjoitukset 



Minkä lukion valitsen?
Turun klassillisen lukion?

• KAIKISSA LUKIOISSA ON PÄÄOSAKSI YHTEISET 
OPPISISÄLLÖT JA TAVOITE (ylioppilastutkinto 
säätelee toimintaa)

Turun klassillinen lukio
• vahva ja hyvä yleislukio
• arvokkaat perinteet
• sijainti
• remontoidut tilat
• moderni tekniikka



Linjat

Yleislinja –

Sivistystä ja kulttuuria 

eli äLLiä ja iLLiä

•

164 aloituspaikkaa takaa 
monipuolisen tarjonnan

• vahvistaa myös 
erityislinjaa

Erityislinja ja –

sivistystä ja Kulttuuria eli 

iLLiä ja äLLiä

•

60 aloituspaikkaa takaa 
linjan elinvoimaisuuden

• yleislinjan koko 
tarjonta käytössä



Turun klassillinen lukio 2018

• Opiskelijoita on yhteensä 653. 

• Uusia opiskelijoita otetaan 
yleislinjalle 164 ja iLLi-linjalle 60 
– ”ei ilmaisupakkoa”

• Ulkomailla on lisäksi 11 nuorta 
vaihto-oppilaina ja talossa on myös 
kolme ulkomaista vaihto-oppilasta.

• Talossa toimii myös Turun Iltalukio.

• Jokaiselle opiskelijalle löytyy lukollinen lokero.



Turun klassillisen lukion etuja (1/3)

• Kertauskurssit kaikissa ylioppilastutkintoon johtavissa 
aineissa

• kaupungin laajin lyhyiden kielten valikoima

latina, espanja, ranska, saksa, venäjä, vanha kreikka

• runsas kurssitarjonta matemaattisissa ja reaaliaineissa:

matematiikka pitkä 17 ja lyhyt 11, 

historia 11, 

psykologia 12  

• muutkin ovat tämän huomanneet – muista 
lukioista on tänä vuonna ilmoittauduttu meille 
suorittamaan yli 180 kurssia



Turun klassillisen lukion etuja (2/3)

• runsaasti taide- ja taitoaineita

• liikuntaa 12, 
kuvataidetta 8 kurssia 
hyvinvointi ja osallisuus –kurssikokonaisuus 
Stressinhallintaa, kehoa ja mieltä, aktiivista 
kansalaisuutta, liikennekasvatusta



Turun klassillisen lukion etuja (3/3)

• pätevät ja pidetyt opettajat

• opintomatkoja ja 
kansainvälistä yhteistyötä

-Rooma-kerho
- opintomatkoja ranskaan

• joustavuus

• erinomainen ilmapiiri

• viihtyvyyskyselyn tuloksia





Akateemisuus -
opiskelijoille valtakunnallisia ja alueellisia 

palkintoja ja stipendejä

• Vuonna 2017  teknologiateollisuudelta 4 * 1000 €
hyvästä matematiikan osaamisesta ja Länsivoima 
Oyj:lta 1 * 1000 € Fysiikan menestyksestä.

• erilaisia palkintoja vieraiden kielten 
kirjoituskilpailuissa ym.

• Sokrates – väittelykilpailun voitto



Wanhat ja uudet perinteet



Yhteistyökumppanit  -
Turun yliopisto ja Turun AMK

• Turun Yliopiston oppimisanalytiikan laitos –
matematiikka

• Fysiikan töitä AMK:n labrassa

• Turun yliopiston klassiset kielet



Lukio ja tietokone
• Lähes kaikki kokeet lukiossamme on jo nyt 

tehty tietokoneella

• mobiililaitteesta on tullut lukiossa kirjan ja 
taskulaskimen kaltainen apuväline 
koulutyössä

• ei korvaa kirjoja kokonaan



Matematiikan oppimisen uudet tuulet (1/2)

• Lukioteko-hankkeen myötä 
tietokoneavusteisuutta lisättiin MAY1-
ja MAB-kursseille yhteistyössä Turun 
yliopiston VILLE-tiimin kanssa

• VILLE on Turun yliopistossa kehitetty 
sähköinen oppimisympäristö 
tukemaan itsenäistä työskentelyä



Matematiikan oppimisen uudet tuulet (2/2)

• Tavoitteena kannustaa opiskelijoita luonnontieteiden 
opiskeluun sekä aikaisessa vaiheessa tunnistaa 
matematiikan oppimisvaikeudet ja antaa tukea.

• Olemme aivan Suomen kärkilukioita tietotekniikan 
käytössä matemaattisten aineiden oppimisessa



Ylioppilastutkinto ja tietokone

• Digitaalisuus on tullut asteittain eri 
oppiaineiden yo-kokeisiin

• ohje tietokoneen valintaan lukiomme www-
sivulla 



Ilmaisutaidon valtakunnallinen erityislinja

• oma esittelyilta huomenna

• pääsykoe ilman kutsua 18.4. 

• sisäänotto erityislinjalle 
on 60 opiskelijaa

• Ilmaisulla on omia tiloja

• teatterilla on oma studiotila, 
blackbox

• medialla on hienot välineet drone mukaan lukien

• runsaasti omia kursseja



Lukioon hakeminen

• Haku opintopolkuun viimeistään 13.3. klo 15.00 

Antakaa oikeus tietojen julkaisemiseen! 

• Opiskelijavalinnan tulokset 14.6.

• Kurssivalinnat tehdään maanantaina 18.6

• Turun lukioiden valintakaavakkeet: 
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/lukiokoulutus/opiskelu-
lukiossa

• Linkki myös lukiomme www-sivulta

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/lukiokoulutus/opiskelu-lukiossa


Turun klassillinen lukio verkossa

•Kotisivut:
http://www.turunklassillinenlukio.fi/

•Facebookissa:
https://www.facebook.com/turunklassillinenlukio

•Instagramissa
https://www.instagram.com/turunklassillinenlukio/

Verkkolehti

http://www.turunklassillinenlukio.fi/
https://www.facebook.com/turunklassillinenlukio
https://www.instagram.com/turunklassillinenlukio/


Kiitos!
Kysymyksiä?
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