
Pienuus voi olla suuruutta

“Hyvä yhteisö, 
paras henkilökunta"

"Yhteisöllinen 
meininki luokissa ja 
niiden välillä"

"Ryhmät pieniä ja opettajat 
helposti lähestyttäviä"

"Tarpeeksi pieni koulu, helppo 
puhua muille ja opettajille"

https://www.youtube.com/watch?v=FcAjpia9bZQ


Mitä on lukio-opiskelu?

• lukio-opinnoista saa laajan yleissivistyksen ja 
hyvät valmiudet korkeakouluopintoihin

• lukiossa opiskellaan syksystä 2021 alkaen 
opintojaksoja, joista kertyy opintopisteitä

• opintojen laajuus 150 opintopistettä
• pakollisista opintojaksoista kertyy 94 tai 102 

op, noin kolmasosa valinnaisista opinnoista
• väyläopinnot alueen korkeakouluihin

Korkeakoulu- ja 
työelämäyhteistyö



YO-tutkintoon sisältyy vähintään viisi koetta 

Kaikille pakollinen: 

Neljä koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä:
äidinkieli tai S2

reaali

toinen kotimainen kieli = ruotsi

matematiikka

vieras kieli

Vähintään yhden 
kokeista on oltava 
pitkän oppimäärän 
koe (MAA / ENA)



● Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
● Sääasema
● Seurantamittarit rakenteiden kosteuden ja 

lämpötilan seurantaan
● Rakennuksen katolla aurinkopaneelit 

○ aurinkovoimalan tuottoa pystytään seuraamaan ja käyttämään 
osana opetusta

○ koulu osana Kirkkokallion kiertotalousaluetta

Uusi koulu otettiin käyttöön 
keväällä 2021



Erityisosaamistamme perinteisen lukiokoulutuksen lisäksi

Ympäristö
- laajat ympäristökasvatuksen opinnot (tukee luonnontieteellisiä opintoja)

 
Yrittäjyys 
- pitkät perinteet yrittäjyysopinnoissa

Yhteisöllisyys 
- yhdessätekemisen kulttuuri

Yksilöllinen tuki
- pienet ryhmäkoot, henkilökohtainen tuki



Opettajat

- ope-esittelyt koulun kotisivulla
- yhteisiä opettajia Yhteislyseon kanssa

Opettajat yhdistävät opetuksessaan vanhaa ja 
uutta, niin menetelmissä, teknologiassa, kuin 
ulkoasussa

https://peda.net/id/132c836c8a5


- koulupäivät 8.30-14.30
- oppituntien pituus 60 min
- 4 - jaksojärjestelmä
- koulurakennus  otettu käyttöön 2021
- KOULU ON SUUNNITELTU OPPIMISTA VARTEN:

- suunnittelussa ollut mukana opettajia, oppilaita ja opiskelijoita
- uuden opetussuunnitelman vaatimukset
- ympäristökasvatus
- hyvinvointi 
- turvallisuus
- yhteistyö

- sisäänpääsyrajana keskiarvo 6.8, opiskelijoita 
lukioomme tulee myös sillä kympin keskiarvolla

- pieni yhteisö pystyy tukemaan kaikentasoisia opiskelijoita
- opiskelijoita useista kunnista ja valtioista

Opiskelu

"Kivat opettajat"

"Lämmin, anteeksiantava ja avoin ilmapiiri"

"Henkilökunnan ja muiden opiskelijoiden kanssa helppo tulla toimeen"

"Opettajat ovat kuin kavereita ja heidän kanssaan on helppo kommunikoida"



Opiskelijoiden 
oma tila, Katko



Hankkeet ja muut projektit

- suokansan sydänmailla
- innovatiiviset oppimisympäristöt

- ympäristökasvatus 2.1
- ilmasto- ja kestävyyskasvatus

- kestävästi lukiossa
- pihaprojekti 

- niityt, kedot, hyötykasvipuutarha, mehiläispesä, ympäristötaide
- maisemointihanke 

- paahdealueita Pesämäkeen
- Geopark Ranger -koulutus

https://docs.google.com/file/d/1iyKD_ZC30ns_f2n-AEVmbO5LR1N1Iou4/preview


Itämeriprojekti

- kierros Itämeren rantavaltioissa
- monipuoliset tutustumiskohteet

- kulttuuri, luonto, historia
- osana opintoja

- kansainvälisyysopinnot, ruotsin ja englannin opintoja 



Opiskelijakunta ja sen toiminta

- opiskelijakunnan hallitus ideoi ja toteuttaa useita tapahtumia ja hankintoja
- toimii opiskeluviihtyvyyden puolesta
- pienessä yhteisössä hyvät ja nopeat vaikuttamismahdollisuudet



Lukuvuoden kohokohtia



GEO-oppimiskeskus
- Palvelee ympäristökasvatuksessa laajaa 

käyttäjäkuntaa
- Alueen muut koulut, kansalliset ja kansainväliset leirikoulut
- Aivan tavalliset matkailijat

- Työllistymismahdollisuus lukionuorille
- Oppaina ja ohjaajina oppimiskeskuksessa

- Oppimiskeskuksen on tarkoitus olla käytössä 
syyslukukaudella 2023

- Virtual Sandbox
- Virtuaaliympäristö 

(metsätyypit)
- AR-kivikokoelma
- Geoparkpiste
- Eliökokoelmat
- Opetustila
- Biotaidenäyttely
- Tutkimuspiste



TERVETULOA!
Järjestämme mielellämme myös halukkaille tutustumispäivän Honkajoen 
lukioon, tammikuussa myös luvassa yleinen avoimet ovet -tilaisuus

- ota yhteys oppilaanohjaajaasi tai suoraan lukiomme henkilökuntaan rehtori 
Mariin tai opo Kaisaan


