
 

Pihtiputaan lukio on kokoluokassaan 
Suomen monipuolisin.   

  Tarjoamme korkeatasoisen opetuksen keskellä Suomea. 

Tule opiskelemaan meille, 

PIHTIPUTAALLE. 

PIHTIPUTAAN LUKIO 
—  parasta nuorille! 



Pihtiputaan lukiossa voi valita lukio-opetuksen lisäksi sellaisia 
kursseja, aineita ja erikoistumisvaihtoehtoja, joita suuretkaan lu-
kiot eivät pysty yksin tarjoamaan.  

Pihtiputaan lukio tarjoaa monipuolista ope-
tusta ja erikoistumismahdollisuuksia 

HIIHTO 

LENTOPALLO MUSIIKKI 

PARTIO JA JOHTAJA 

HEITTO 

YLEINEN 



Tule tutustumaan — tarvittaessa 
järjestämme sinulle henkilökohtaisen 
linjaesittelyn. 

Pihtiputaan lukio tarjoaa yleislinjan laajan kurssivalikoi-
man, korkeatasoisen opetuksen, uudet ja nykyaikaiset ti-
lat,  
pätevät opettajat sekä valtakunnallisesti vetovoimaiset 
linjapainotukset. 

Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

8.00 
- 
9.30 

Lukio-opinnot 

Linjaopinnot Linjaopinnot 

Lukio-opinnot 

Linjaopinnot 

  

9.50 

- 

14.03 

Lukio-opinnot Lukio-opinnot 

Lukio-opinnot 

 

14.11 

- 

15.05 Linjaopinnot 
Työviikko  
päättyy  
klo 15.05 

  
ILTAHARJOITTELU OHJATUSTI TAI OMAN OHJELMAN MUKAAN 

Näin linjaopiskelu on rakennettu osaksi koulupäivää: 
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   LENTOPALLOLINJA 

Työtapoina harjoittelu ryhmissä ja yksilöllisesti, tekemällä op-
piminen — yli 20 vuoden kokemuksella. 
 
Yksilöllinen valmennusotteemme takaa kehityksen ja parantaa 
mahdollisuuksia päästä opiskelemaan tai töihin liikunta-alalle.  

Lajiharjoittelua 

Fyysistä ja psyykkistä harjoittelua 

Fysioterapeutti mukana harjoituksissa. 

Mahdollisuus pelaamiseen eri sarjatasoilla — nuorten sar-
joista aina liigajoukkueeseen. 

Soita tai kirjoita ja kysy lisää: 
Tuire Koljonen,  lentopallolinjan päävalmentaja  p. 044 0940149  
tuire.koljonen@pihtipudas.fi 
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Tekniikkaharjoittelua  

Aerobisen peruskunnon kehittäminen  

Kehonhuolto 

Monipuolinen lajinomainen harjoittelu 

ja voimatasojen kehittäminen 

Urheilijan elämänhallintataidot 

Yksilöllinen lajivalmennuksemme takaa kehityksen ja parantaa 
mahdollisuuksia jatkaa opintoja liikunta-alalla. Hiihtolinjamme 
on toiminut yli 20 vuotta. 

Ohjelma on sovellettavissa erinomaisesti muihinkin kestävyys-
lajeihin, kuten  suunnistukseen tai juoksuun! 

Pihtiputaan lukio on 

valmennusyhteis-

työssä VuokattiSpor-

tin ja Pohti Ski-

Teamin kanssa.  

Yhteistyöllä takaam-

me laadukkaan  päi-

vittäisen työskente-

lyn hiihtolinjalle. 

HIIHTOLINJA 

Soita tai kirjoita ja kysy lisää:  
Miikka Kinnunen hiihtolinjan päävalmentaja   p. 0407144465  
miikka.kinnunen@pihtipudas.fi 



Lajitekniikka- ja  

voimaharjoitukset 

Taito- ja fysiikkaharjoittelua 

Yhteistyö lentopallolinjan kanssa 
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Meillä lentävät keihäs, kiekko ja kuula Kimmo Kinnusen johdolla. 
Lajivalmennuslinja tarjoaa opiskelijoille erikoistumismahdolli-
suuden keihäänheiton ja 
muidenkin heittolajien laji-
valmennukseen osana lukio-
opiskelua. 

HEITTOLAJIEN LINJA 

Tavoitteena on kokonaisval-
tainen urheilijana kehittymi-

nen ja  
hyvät elämänhallintataidot:  
urheilu, opiskelu, ihmissuh-

teet  

Soita tai kirjoita ja kysy lisää:  
Kimmo Kinnunen,  heittolinjan päävalmentaja   p.  0505988992  
kinnunenkimmo68@gmail.com 

http://keihas.kuvat.fi/kuvat/Keihaskarnevaalit-logo.tif


Itsensä johtaminen 

Johtaminen  

Yrittäjyys 

Viestintä 

Kansainvälinen seikkailu 

Tekemällä oppiminen 
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PARTIO- JA  JOHTAJALINJA 
Pihtiputaan lukion Partio- ja johtajalinja on Suomen ainoa partio-
linja. Linjalle voi hakea, vaikka ei olisi partiolainen. Linjaopintoihin 
kuuluu 32 opintopistettä, joilla opitaan johtajuutta, viestintää ja 
yrittäjyyttä partiotoiminnan ja tekemisen kautta. 

Partio- ja johtajalinja  

Soita tai kirjoita ja kysy lisää:    
Taina Asikainen,  partio- ja johtajalinjan johtaja  p.  040 714 4879  
taina.asikainen@pihtipudas.fi 
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MUSIIKKILINJA 

Esiintymis- ja ilmaisutaitoa 

Musiikin teoriaa ja käytäntöä 

Yksilöllistä instrumentti- ja  lauluohjausta 

Yhteissoittoa 

Tilausesiintymisiä 

Harjoittelemme ja kehitämme valmiuksia kevyen musiikin tuotta-
miseen sekä oman instrumentin soittotaitoa, laulua ja esiintymis-

tä.  Myös yksilöllistä harjoitusta, oh-
jausta ja opetusta. 

Soita tai kirjoita  ja kysy lisää:    

Elina Koljonen,  musiikkilinjan opettaja   p.  040 7670196 
elina.koljonen@pihtipudas.fi 



LUKIOSTA KÄYTÄNNÖN TAITAJIA  

Työelämä- ja yrittäjyyskurssit 

Pedanetin verkko-
opiskelukurssit 

Työssäoppimisjaksot   

Työssä menestymisen välineitä: 
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Työelämä- ja yrittäjyyskurssit haastavat opiskelijan pohtimaan 
omia vahvuuksiaan ja tavoitteitaan. Työvälineitä ovat itsenäises-
ti suoritettavat verkkokurssit, joihin liittyy työssäoppimista.  
 
Tavoitteenamme on parantaa lukion ja yrittäjien yhteistyötä ja  
selkeyttää nuorten uravalintoja.  

Soita tai kirjoita ja kysy lisää:    
Mirjami Kahelin, opinto-ohjaaja p. 0408600779 
mirjami.kahelin@pihtipudas.fi 



Ohjaamme nuoret yhdessä kotien kanssa tasapainoisen elämän 
hallintaan ja kannamme kasvatusvastuuta opiskelijoista myös 
heidän vapaa-aikanaan.  

 
 

Edullinen opiskelija-asunto = KYLLÄ 
Maksuton opetus = KYLLÄ 

Edullinen päivällinen = KYLLÄ 
Kotimatkatuki = KYLLÄ 

Pihtiputaan lukio — turvallinen valinta 



Valitse Pihtiputaan lukio  

ja toimi näin:  

Hae yhteishaun kautta ja lähetä meille ainevalintakortti.   
Olemme kesällä mukana myös jatkuvassa haussa. 
 
Tulosta ja täytä ainevalintakortti lukiomme kotisivuilta  
https://peda.net/pihtipudas/lukio 

 

   Kysy lisää : 

   Markku-reksi p. 044 4596873   

   markku.piippo@pihtipudas.fi 

 

   Mirjami-opo p.  040 8600779 

   mirjami.kahelin@pihtipudas.fi  



Löydät meidät myös:  

@pihtiputaanlukio 
@pihtiputaanlentopallolinja 

@pihtiputaanlukio 
@pihtiputaanlentopallolinja 
@partiolukio 
@pihtiputaanlukio_hiihtolinja 
@pilu_heittolinja 
@pihtiputaanmusiikkilinja 

Peda.net/pihtipudas/lukio 

Tule tutustumaan! 
Meillä on avoimien ovien päivä 

joka päivä! 

 @lentopallolinja 
@partiolukio  
@pihtiputaanmusiik
kilinja 


