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Miksi lukioon?

• Yleissivistystä, kielitaitoa

• Lisäaikaa miettiä tulevaisuutta

• Ylioppilastodistus ja lukion päättötodistus

• Hyvät valmiudet yo-kirjoituksiin ja jatko-

opintoihin



Tutori, miksi sinä päädyit Lohjan 

Yhteislyseon lukioon?



Mihin lukiosta?

• Yliopisto-opinnot

• Ammattikorkeakouluopinnot

• Ammatilliset opinnot (YO-linjat)

• Työelämä, ulkomaat yms.



Lukio-opinnot 3 vuotta

1.Vuosi 5 jaksoa

- 2.Jakso ”tiimijakso”

Pääasiassa pakollisia 
opintoja

2.Vuosi 5 jaksoa

- Pakollisia sekä 
syventäviä ja soveltavia 

kursseja

3.Vuosi 3 jaksoa

- loput kurssi (10-15)

- Penkkareiden 
jälkeen ”lukuloma” 

YO-kirjoituksiin 
valmistautumista



Lukio-opintojen 

kokonaisuus

• Vähintään 75 kurssia

- Jokaisessa jaksossa noin 5-7 kurssia

• Pakolliset kurssit, 47-51

• Syventävät kurssit, vähintään 10 

• Soveltavat kurssit

• Yo-kirjoituksiin luetaan vähintään pakolliset ja syventävät 
kurssit, sillä yo-kokeet pohjautuvat näihin kursseihin. 

• Lohjan Yhteislyseon lukiossa on laaja tarjonta, vaikka ns. linjoja 
ei olekaan.



Reaaliaineet

• Yksi pakollinen kurssi:

- GE, FY, KE, PS ja TE

• Kaksi pakollista:

- BI, US ja FI

 Kolme pakollista:

- HI ja YH



Pitkä vai lyhyt matikka?

• Yhteinen kurssi MAY1

• Pitkä matikka

- 10 pakollista, kolme syventävää + kuusi soveltavaa kurssia

• Lyhyt matikka

- kuusi pakollista, kaksi syventävää + kolme soveltavaa kurssia 

• Tasonvaihto mahdollista

• Jos sinua kiinnostaa esim. lääketieteellinen, insinööri-opinnot tai 
luonnontieteellinen, pitkä matematiikka on hyvä valinta. Yliopistoihin 
haettaessa pitkästä matematiikasta saa eniten pisteitä.



Laaja kurssivalikoima

 Kemia, yksi pakollinen, neljä syventävää ja kolme soveltavaa kurssia 

esim. kemian työkurssi

 Fysiikka, yksi pakollinen, kuusi syventävää ja neljä soveltavaa kurssia 

esim. tähtitiede

 Biologia, kaksi pakollista, kolme syventävää ja viisi soveltavaa kurssia 

esim. ympäristötieteiden kenttäkurssi

 Maantiede, yksi pakollinen, kolme syventävää ja kuusi soveltavaa kurssia 

esim. kartografia

 Tietotekniikka, yhdeksän kurssia 

esim. AT1 sähköinen ylioppilastutkinto tai ohjelmoinnin kurssit. 

 Lääketieteelliseen hakijoille MKU10, joka valmentaa pääsykokeisiin. 



Kieliopinnot



Kieliopinnot

• Äidinkieli ja kirjallisuus, kuusi pakollista, kolme syventävää, 
seitsemän soveltavaa kurssia kuten luova kirjoittaminen.

• A-kieli: yleensä englanti tai ruotsi. Saksa, ranska ja espanja 
mahdollisia. 

• B1-kieli: ruotsi

• B2-kieli (peruskoulussa alkanut)

• B3-kieli (lukiossa alkava)

- es, ra, sa, ve, italia ja latina

- Kielissä on mahdollista vaihtaa tasoa, myös ylöspäin!

- Ryhmät alkavat, jos kieliä valitsee riittävä määrä opiskelijoita. 



Lohjan Yhteislyseon lukiossa 

 Ranskan ja kuvaamataidon opiskelijat tekevät matkan Pariisiin.

 Italian ja latinan lukijat lähtevät Roomaan.

 Vuorovuosin matka ystävyyskouluun Gymnasium Uslariin (Saksa) 



Kielitaitoa lukiosta koska….

 Englanti on monissa korkea-asteen opinnoissa opiskelukieli

 Ruotsi on jo nyt työllistymisvaltti työmarkkinoilla

 Esim. lääkärin työssä käytetään latinaa, mm. anatomia ja taudit kuvataan 

latinaksi 

 Englanti on työkieli  isoissa kansainvälisissä yrityksissä myös Suomessa

 Saksan ja ranskan kielitaidon merkitys nousee Brexitin myötä EU:n virallisina 

kielinä. 

 Jos sinua kiinnostaa Suomen historia: ruotsi, venäjä ja latina ovat sinulle 

tärkeitä kieliä, koska vanhempi materiaali löytyy näillä kielillä.



Eri reaaliaineita kiinnostuksen mukaan

• Psykologia, yksi pakollinen, neljä syventävää ja kuusi soveltavaa 
esim. psykologian sovellusalueet

• Filosofia, kaksi pakollista, kaksi syventävää ja kahdeksan soveltavaa 
kurssi kuten moderni filosofia

• Uskonto, kaksi pakollista, neljä syventävää ja kuusi soveltavaa 
kurssia esim. muinaiset myytit, joka on taiteesta ja historiasta 
kiinnostuneille tärkeä.

• Historia, kolme pakollista, kolme syventävää ja viisi soveltavaa 
kurssia esim. antiikin historia

• Yhteiskuntaoppi, kolme pakollista, yksi syventävä ja yksi soveltava 
kurssi. Kansalaisen lakitiedon -kurssin suorittaminen on arkielämän 
kannalta suotavaa. Tunnet oikeutesi ja velvollisuutesi lain edessä 
kurssin jälkeen. 



• Liikunta (kaksi pakollista kurssia). Meillä on 

kaikkiaan tarjolla 15 liikunnan kurssia mm. 

liikunnan lukiodiplomi. 

Urheiluvalmennuksessa oleville lisäksi 1-10 

liikunnan henkilökohtaista kurssia



Vanhojen tanssit

 LT/LP8-kurssilla opettelet tanssimaan vanhojen tahtiin. Tämä on yksi 

lukiovuoden huipennuksista. 



Kuvaamataito ja musiikki

 Valittava yhteensä kolme kurssia pakollisista kursseista (2 toisesta ja 1 

toisesta oppiaineesta)

 Tarjolla 15 kuvaamataidon kurssia ja 16 musiikin kurssia

 Näiden lisäksi MU17-MU22 Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston opiskelijoille

 Lukiodiplomit

 Lohjan Yhteislyseon lukiossa on myös paljon muita taiteeseen ja kulttuurin 

liittyviä kursseja kuten teatteritaiteen lukiodiplomi, viisi taiteiden välistä 

kurssia ja kulttuuripassi. Meillä saat halutessasi erittäin laajan taideaineiden 

kurssimäärän => ” erikoislukio”



Opinto-ohjaus

 Kaksi pakollista kurssia; opo-tunnit ja ohjaus

 OP3: työelämäkurssi ja OP4: tutor-kurssi

 Ammatit työelämässä -vierailijoita esim. ekonomi, juristi, poliisi, DI

 Marraskuussa matka Studia-messuille

 Tammikuussa korkeakoulupäivät

Opo on lukiossa opiskelijaa varten 

– auttamassa ja tukemassa opintoja

ja tulevaisuutta suunniteltaessa



Kreivikunnan uutiset 
(soveltava AI13 kurssi) 

 Nykyisin digitaalinen julkaisu

 Mahdollisuus opetella toimitustyötä, taittoa, valokuvausta. Omien 

kiinnostusten mukaan voit kirjoittaa juttuja tai antaa panoksesi 

lehden lay-outiin, jos osaat käyttää hyvin taitto-ohjelmia.

 Erittäin hyvä kurssi niille, jotka haluavat opetella kirjoittamaan, ovat 

kiinnostuneita graafisesta suunnittelusta tai valokuvauksesta.

 Perinteenä Abikronikat



Tutori, millainen on sinun opintojen 

kokonaissuunnitelma?





Koeviikko

• Jokaisen jakson lopuksi koeviikko, silloin ei 
muuta opetusta

• Opettajat kertovat kurssin kokeen rakenteen

• Esseenvastaukset ovat laajempia kuin 
perusopetuksessa

• Koe kestää kolme tuntia

• Lukiolaiset pitävät koeviikosta: ”voi keskittyä 
vain kokeisiin”



Opiskelijakunta

 Jos sinua kiinnostaa opetella yhteiskunnallista 

vaikuttamista, opiskelijakunta on yksi tapa lähteä 

tälle tielle.

Opiskelijakunta  pyrkii parantamaan koulun 

viihtyvyyttä ja yhteishenkeä. 

 Järjestää perinteisiä tapahtumia kuten pääsiäisen 

munajahdin ja vapun munkki- ja simamyynnin.

Opiskelijakunnalla oma tila lukiolla



Opiskelijakunnan toimintaa; 

biljardipöytä, välituntikahvila…



Penkkarit ja muut vuoden tapahtumat

 Tooga-päivä, kun koulua on jäljellä sata päivää

 Lohjan lukion Kulttuuripäivä 





Abit välitunnilla 

abiaulassa…valmistuminen häämöttää



Lohjan Yhteislyseon lukiossa

• Läppäri! Voit lunastaa koululta koneen käyttöösi.

• Opetustiloja kahdessa kerroksessa

• Oppitunnit 80 min

• Hyppytunteja

• Ei pakollisia ulkovälitunteja

• Ruokatunnit 30 min

• Lukuvuodessa 5 jaksoa



Olemme sisäkenkäkoulu!



Miksi Lohjan Yhteislyseon lukioon?

• Laaja kurssitarjonta, voit rakentaa itsellesi 
vaikka ”erikoislukion”

• Pätevä henkilökunta

• Hyvät tulokset yo-kirjoituksissa

• Nyt toimivat terveet väistötilat, lukio palaa 
Pohjolanmäelle vuonna 2022

• Aktiivinen oppilaskuntatoiminta

• lähellä keskustaa, liikenneyhteydet toimivat

• Kestävä kehitys: keke-ryhmä



Opiskelu on lukiolaisen ammattitaitoa!



Lohjan Yhteislyseon lukion tutorit 

kiittävät!


