
SUOMEN POHJOISIN LUKIO

Utsjoen ainutlaatuiset olo-
suhteet
Lukio sijaitsee koulukeskuksessa Uts-
joen kirkonkylällä, jonne on Ivalosta 
matkaa 160 km. Samassa rakennuk-
sessa toimivat sekä suomen- että saa-
menkielinen päiväkoti ja peruskoulu. 
Kylä sijaitsee Tenonlaaksossa Norjan 
rajan tuntumassa upeiden tunturimai-
semien keskellä. Subarktinen luonto, 
talven kaamos, revontulet ja kesän yö-

tön yö ovat kokemisen arvoinen elämys. Lukio tekee yh-
teistyötä Utsjoella toimivien Turun yliopiston Kevon tut-
kimusaseman ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa. 
Yhteistyötä tehdään myös yli rajan Norjaan ja muualle 
maailmaan. Lukiolla on kansainvälisiä projekteja ja pal-
jon vieraita eri puolilta maailmaa.

Saamelaiskulttuuri elää vahvana Utsjoella. Kieltä kuulee 
päivittäin, ja lisäksi kylässä on monipuolista saamen-
kielistä kulttuuritoimintaa. Saamelaisalueen koulutus-
keskus järjestää Utsjoella saamelaiseen perinteeseen 
liittyviä kursseja, kuten musiikin ja saamen käsityön 
kursseja, joita hyväksytään myös lukion soveltaviksi 
kursseiksi . Lukion kanssa samassa pihapiirissä toimii 
Sámi musihkka akademiija.

Asu kätevästi opiskelija-asunnossa
Lukiolainen voi majoittua ilmaiseksi opiskelija-asuntoi-
hin, jotka sijaitsevat koulun vieressä. Viimeistään luku-
vuodeksi 2020–2021 valmistuvat aivan uudet soluasun-
not. Asuminen on itsenäistä, ja asukas sitoutuu nou-
dat  ta  maan  sääntöjä. Erillisiä valvojia ei ole. Saame lais-
lukiossa toimii oppilaskunta, joka tekee esityksiä koulua 
koskevista asioista ja osallistuu lukiosta tiedottamiseen 
sosiaalisessa mediassa.

SUOMA DAVIMUS LOGAHAT

Utsjoella on jo vuodesta 1977 toimi-
nut Suomen pohjoisin lukio, Utsjoen 
saamelaislukio. Utsjoen saamelais-
lukiossa voi suorittaa normaalin lu-
kion oppimäärän. Kaikkien kurssien 
opetusta annetaan suomen kielellä, 
mutta opiskelijalla on mahdollisuus 
opiskella myös saamen kieltä ja joita-
kin kursseja saameksi. Saamen kie-
lestä voi suorittaa ylioppilaskokeen 
joko äidinkielen tai ly hyen vieraan 
kielen oppimäärän mukaan.

Lukio pyrkii mahdollisimman laajaan kurssitarjontaan. 
Omaa valikoimaa täydennetään tarpeen mukaan otta-
malla vastaan etäopetusta muualta. Kurssitarjottimeen 
on hiljattain liitetty uusia saamelaisuuden ja pohjoisuu-
den teemojen ympärille rakennettuja kursseja, jotka 
yhdessä saamen kielen kurssien kanssa tarjoavat kat-
tavasti pohjoisuutta käsittelevän opetuskokonaisuu den. 
Kaksois- tai kolmois tutkinnon suorittamismahdollisuus 
on yhteis työs sä Inarissa sijaitsevan Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen kanssa (SOG/SAKK). 
 
Pienet ryhmäkoot, yksilöllinen opetus ja pätevät opettajat 
ovat näkyneet muun muassa ylioppilaskirjoitusten hyvinä 
tuloksina ja sijoittumisessa jatko-opintoihin. Myös lukio-
opinnot keskeyttäneille tai muille aikuisopiskelijoille Uts-
joen saamelaislukio on pystynyt tarjoamaan yksilöllisen 
suunnitelman ja joustavia ratkaisuja. Opetus on ilmais-
ta, samoin ruokailu ja asuminen opiskelija-asunnoissa. 
Lukiolaiset saavat kannettavat tietokoneet käyttöönsä ja 
heille maksetaan oppikirjat. 

Utsjoen saamelaislukio • Ohcejogá samelogahat



SUOMEN POHJOISIN LUKIO
Tervetuloa opiskelemaan Utsjoen saamelaislukioon!

SUOMA DAVIMUS LOGAHAT
Elämä on muutakin kuin opiskelua
Utsjoella on kaikkina vuodenaikoina hyvät mahdollisuu-
det harrastaa liikuntaa ja retkeilyä. Koulukeskuksessa 
sijaitsevat uimahalli, kuntosali ja liikuntasali. Erityisesti 
salibandy on suosittu laji. Lukiolaiset saavat maksutta 
käyttöönsä kuntosalin avaimen, mikä mahdollistaa itse-
näisen harjoittelun milloin vain. Koulun takana on 2,5 km 
pituinen valaistu latu (kesäaikaan pururata) ja tunturiin 
vievän merkityn reitin lähtöpiste. Lähellä on myös urhei-
lukenttä ja jääkiekkokaukalo. Moottorikelkkailu on suo-
sittu talviharrastus Utsjoella. 

Nuorten vapaa-ajan toimintaa, illanviettoja ja retkiä jär-
jestävät sekä Utsjoen kunnan nuorisotoimi, Utsjoen seu-
rakunta että erilaiset yhdistykset. Myös lukiolaiset ovat 
tervetulleita osallistumaan niihin. Koulukeskuksen ti-
loissa toimii myös kirjasto. Davvenásti- elokuva teat  te ri 
esittää elokuvia Áilegas talolla. Koululla pidetään erilaisia 
kulttuuritilaisuuksia, kuten konsertteja, taidetapahtumia 
sekä saamenkielisen Beaivváš-teatterin ja Lapin alue-
teatterin esityksiä. Lukiolaiset voivat osallistua Utsjoen 
kansalaisopiston kursseille opiskelijahintaan.

Opiskelijaksi Saamelaislukioon 
Lukioon voi hakea yhteishaun aikana keväällä. Peruutus-
paikkoja kannattaa kysellä vielä koulun alettuakin. 
Kysymyksiin vastaavat mielellään
• rehtori Hanna Helander puh. 040 1810296
• lukion opinnonohjaaja, apul. rehtori Tarja Halonen  

puh. 040 504 4547
• vt. sivistysjohtaja Salme Tarkiainen puh. 040 744 7630
Utsjoen saamelaislukio, Utsjoentie 48a, 99980 Utsjoki. 
etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi, www.utsjoki.fi

Kurssitarjotin, profiloitumis kurssit 
Utsjoen saamelaislukiossa voi suorittaa lukion normaa-
liin oppimäärään kuuluvien valtakunnallisten pakollisten 
ja syventävien kurssien lisäksi soveltavia kursseja. 
Lukion normaali oppimäärä löytyy osoitteesta: 
opintopolku.fi/wp/lukio-2/opinnot-lukiossa/

SAAMELAISLUKION SOVELTAVAT KURSSIT
ÄIDINKIELI, SUOMI 
• Kirjallisuuden teemakurssi AI10
• Luova kirjoittaminen AI11
• Ilmaisutaito AI12
ÄIDINKIELI, SAAME 
• Tiivistelmäkurssi SMA9
ENGLANNIN KIELI 
• Tiivistelmäkurssi ENa9
• Käännöskurssi ENa10

PSYKOLOGIA
• Ihmissuhdetaidot PS6
BIOLOGIA 
• Erätaidot ja ammunta BI6
• Subarktinen ekologia BI7

MAANTIEDE
• Pohjoinen ulottuvuus GE5
KUVATAIDE
• Pohjoinen valokuvaus KU5
• Talvitaide KU6

SAAMELAISMUSIIKKI, Sámi musihkkaakademiija, SAKK
• Moderni saamelaismusiikki soittaen, laulaen ja 

joikaten  1-2
• Säveltapailu ja teoria
• Kitara ja basso
TEEMAOPINNOT Syventäviä kursseja
• TO1 Monitieteinen ajattelu; Saamelainen kulttuuri
• TO2 Tutkiva työskentely teknologialla; Utsjokinen 

luonto
• TO3 Osaaminen arjessa; Saamelainen musiikki
Teemaopinnot kiertävällä 3-vuotissyklillä, jokainen osallistuu kerran.

TIETO- JA VIESTINTÄTAIDOT
• Digiagentti 1
• Digiagentti 2

SAAMELAINEN KULTTUURI
• Saamelainen kulttuuri / Sámi kultuvra Giellagas
• Saamelainen historia / Sámi historjá, Giellagas
• Saamelainen ruokaperinne, SAKK
• Saamelaiset käsityöt / Sámi duodji, SAKK
Tapahtumissa käymällä voi suorittaa myös saamenkulttuuripassin.

• Utsjoki-kurssi YH5
• Ruija-kurssi HI8
OPINNONOHJAUS
Työelämään tutustuminen.

AUTOKOULU
Hyväksytään suoritettuna lukion kurssiksi.

Utsjoen saamelaislukio


