
Sotkamon 
lukio

YHTEISHAKU 2023

Millainen lukio on Sotkamon lukio?
Miten arki sujuu?
Miten nuoria tuetaan?

Sotkamon lukio:
Opiskelijoita n. 300, opettajia n. 20 ja  
valmentajia suunnilleen saman verran 
n. 70 eri kuntaa tai kaupunkia



Sotkamon lukion 
vahvuudet

Sotkamon lukio on turvallinen valinta, jossa ajatellaan jokaisen 

opiskelijan parasta.

Sotkamossa arki sujuu ja eläminen on hyvällä tavalla selkeää.

Lukio-opintoihin syventymisen vastapainoksi on tarjolla akti-

viteetteja, joissa korostuvat luonto ja liikunnallinen elämäntapa.

Osaavat opettajat ja valmentajat, pienen kunnan välittömyys ja 

useilta paikkakunnilta kotoisin olevat koulukaverit tekevät 

koulupäivistä antoisia ja mielenkiintoisia.

Oppia koko elämää varten

Kirjoita meillä tulevaisuutesi



SOTKAMON URHEILULUKIO  ON OSA 
VUOKATTI-RUKA URHEILUAKATEMIAA.

”Täällä saat harjoitella ja opiskella oman ikäluokkasi 
huippujen kanssa. ”



VALKOLAKKI JA YLIOPPILASTUTKINTO

AVAAVAT MONIPUOLISET JATKO-

OPISKELUMAHDOLLISUUDET

TAVOITTEET

● Hyvät työllistymismahdollisuudet tulevaisuudessa

● Yleinen jatko-opintokelpoisuus

● Hyvinvoiva nuori

OPINNOT

● Opinnot 150 opintopistettä

● Valinnaisia opintoja n. 60 op

● Valmennus max. 38 op

Suunnitelmia voi aina käydä muuttamassa oman opinto-
ohjaajan kanssa.



Miten opiskelu sujuu 
lukiossa?

NELJÄ OHJAUSRYHMÄÄ / VUOSIKURSSI

ENSIMMÄISENÄ VUONNA

→  TUTUSTUTAAN ERI AINEISIIN

→  OPISKELUTEKNIIKAT JA –VÄLINEET 
HALTUUN

Valinnaisuus lisääntyy opintojen edetessä.

Lukion omat moduulit  tarjoavat mielenkiintoisia 
vaihtoehtoja.



ERI AINEISIIN TUTUSTUMISTA 

→ YO-SUUNNITELMA

1. VUODEN KURSSIVALINNAT ON 

SUURELTA OSIN TEHTY ETUKÄTEEN. 

LUOKALLISUUS

OPISKELUSUUNNITELMA

● Pyrkimys: 

Ryhmänohjaaja opettaa omaa ryhmäänsä 1. jaksossa 

→ tutustuminen

● Opiskelijat suorittavat ensimmäisenä vuonna keskimäärin 

60 op riippumatta siitä, ovatko koulussa 3, 3½ vai 4 vuotta.

● Urheilijoilla myöhempien vuosien suunnitelmat ovat usein 

väljempiä.

Suunnitelmia voi aina käydä muuttamassa oman opinto-
ohjaajan kanssa.



Opiskelu 
poissaolojen aikana

JOUSTAVUUS

WILMAN 
OPISKELUSUUNNITELMALOMAKE 

“Lomake on tuonut ryhtiliikettä poissaolojen aikaiseen 
opiskeluun.”



Urheilupoissaolot

VALMENTAJAT VASTAAVAT 
URHEILUPOISSAOLOJEN 
MERKKAAMISESTA

EI LASKETA KURSSIEN 
POISSAOLOKERTYMÄÄN, 
MIKÄLI OPISKELIJA SUORITTAA HÄNELLE 
ANNETUT TEHTÄVÄT. 

“Opettajat joustavat hyvin ja tehtäviin on mahdollista 
saada lisäaikaa.”



Nuoren

tukijoukot 

ELÄMÄNHALLINTA ON TÄRKEÄ OSA 
OPISKELUA.

● Koti ja ystävät

● Opettajat

● Ryhmänohjaaja

● Opinto-ohjaaja

● Erityisopettaja

● Urheilijoilla lisäksi valmentaja ja asuntolanvalvoja

● Urheilupsykologi ja kaksoisura-asiantuntija

● Kanslisti ja rehtori

● Kuraattori

● Nuorisopsykologi

● Miekkari (psyk. sairaanhoitaja)

● Terveydenhoitaja

“Yhdessä olemme enemmän!”



Opinto-ohjaus

Anna Maria Honkala
Minna Mustonen

• Opiskelijat voivat halutessaan varata itselleen ohjausajan 

aina tarvittaessa. Myös opinto-ohjaaja voi kutsua opiskelijan 

luokseen.

• Opinto-ohjaajat haastattelevat opiskelijoita ainakin kerran 

vuodessa. 

• Ensimmäinen versio yo-kirjoitussuunnitelmasta tehdään 

ensimmäisenä vuonna.

Opinto-ohjaus on saanut huippupisteet lukion 
asiakastyytyväisyyskyselyissä.



Hankkeita

Lykky 31.5.2023 saakka (OPH, Erasmus KA1)

Think global-Act Local 31.8.2023 saakka (OPH, Erasmus KA2)

Koronajälkien korjausta lukiossa 31.7.2023 saakka (OPH)

Koronavaikutuksista eroon  31.7.2024 saakka (OPH)

Erasmus-akkreditointia haettu

Tavoite on mahdollistaa kaikille nuorille osallistuminen kv-
toimintaan.



Uusi lukio 2024 

www.sotkamonlukio.fi/uusi-lukio-2024

Uusi lukion ja kirjaston yhteinen rakennus on 
suunnitteluvaiheessa.



Miten haet lukioon?

Yhteishaku    

21.2. - 21.3.2023  

www.opintopolku.fi

VALINTAKRITEERIT

● Yleislinja

○ lukuaineiden keskiarvo 7,0

● Urheilulinja

○ lukuaineiden + liikuntanumeron keskiarvo 7,5 

○ pääsykoe min. 2,5  (max. 5) 

○ lajiliittopisteet min. 2,0 (max. 5).

Tieto yhteishaun tuloksista kesäkuussa.



Tule tutustumaan

Tenetin yläkoulu, Sotkamo

● 9. lk kaikki, marraskuu

● hakeneet, toukokuu

Yläkoululeirit, VRUA

● Akatemiatutustumiset yläkoululeiritysryhmissä

Muita tutustumisia järjestetään tarpeen mukaan

Ota rohkeasti yhteyttä opinto-ohjaajaan ja sovi oma 

tutustumisaika.



Eväät 
elämään

LISÄTIETOJA:

www.sotkamonlukio.fi

Sotkamon lukiosta saa laatueväät jatko-opintoihin 

ja urheilijan polulle.


