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Mitä peruskoulun jälkeen?
Peruskoulun jälkeen valittavanasi on monia vaihtoehtoja ja väyliä työelämään – päätös on sinun. Lukio ja ammatillinen koulutus ovat toisen asteen koulutusvaihtoehtoja, jotka antavat molemmat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Ammattiin kiitos!

Ammatillinen koulutus antaa laaja-alaiset valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin. Opiskelussa
keskeistä on tekemällä oppiminen.
Turun ammatti-instituutti kouluttaa vuosittain tuhansia ammattilaisia. Valittavana on yli 20 eri
tutkintoa ja useita eri opintopolkuja. Turun ammatti-instituutissa voit myös opiskella kaksoistutkinnon, yhdistää huippu-urheilun ammatillisiin opintoihin tai valita kansainvälisyyteen ja yrittäjyyteen tähtääviä opintoja.
Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA-koulutusta tarjotaan nuorille, jotka tarvitsevat
apua ammatinvalintaan tai lisävalmiuksia opintoihin. Tarjolla on myös erinomaisia koulutusvaihtoehtoja ylioppilaille.

Ylioppilaslakki kiikarissa

Lukio-opinnot antavat laajan yleissivistyksen ja erinomaisen pohjan korkeakouluopintoihin.
Opetus painottuu lukuaineisiin. Lukion oppimäärän suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen. Yo-todistuksen opiskelija saa, kun on hän suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon
sekä lukion oppimäärän.
Turkulaisissa lukioissa kirjoitetaan ylioppilaaksi huipputuloksin. Lähes kaikilla Turun lukioilla on
opetusministeriön myöntämä erityistehtävä. Näitä ovat ilmaisu, ICT, urheilu, musiikki ja luonnontiede. Lisäksi Turussa toimii merilinja.
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Kevään yhteishaku 20.2.–13.3.2018
Nettihakemus pitää tallentaa (www.opintopolku.fi) viimeistään 13.3.2018 klo 15.00. Paperihakemusten on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 13.3.2018 klo 15.00.

yhteishaku
20.2.-13.3.2018

Hakeminen askel askeleelta
1. Tee hakemuksesi ajoissa. Kevään yhteishaun hakuaika on 20.2.–13.3.2018 klo 15.00. Hakulomake löytyy
Opintopolun etusivulta (opintopolku.fi).
2. Lue tarkasti nettihakulomakkeen täyttöohjeet.
3. Merkitse hakusi toiveidesi mukaisessa järjestyksessä.
Voit hakea viiteen eri koulutukseen, sekä lukioihin että
ammatillisiin oppilaitoksiin.

Yhteishaku
Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tehdään netissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa voi esittää viisi hakutoivetta, jotka voivat olla joko
ammatillisia oppilaitoksia tai lukioita.
Peruskoululainen voi hakea opiskelupaikkaa ensimmäisen
kerran yhdeksännen luokan keväällä. Toisen asteen (lukio/
ylioppilastutkinto/ammatillinen perustutkinto) tutkinnon suorittaneet eivät voi hakea ammatilliseen koulutukseen peruskoulun päättötodistuksella.
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Gemensam ansökan
Till andra stadiets utbildning söker du via nätet, www.studieinfo.fi. Du kan ange till och med fem ansökningsönskemål
i din ansökan.
En grundskolelev kan ansöka om studieplats första gången
när han/hon går ut nionde årskursen på våren. En ungdom
som redan har en examen från gymnasium eller grundläggande yrkesutbildning, en andra stadiets examen, har inte
rätt att på nytt söka till grundläggande yrkesutbildning med
sitt grundskolbetyg.

7. Tarkista järjestetäänkö hakemaasi koulutukseen valintakoe ja onko se maksullinen. Kokeisiin valituille lähetetään erillinen kutsu.
Lukioiden valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.
Tarkemmat tiedot lukioiden valintakokeista ja valintaperusteista löytyvät lukioiden esittelysivuilta.
8. Varmista opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottaminen on varmistettava valintakirjeessä mainittuun
määräaikaan mennessä, tai menetät sen. Kevään
yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 14.6.2018.
Oppilaitokset ilmoittavat valituille kirjeitse.
9. Jos ei opiskelupaikka tärpännyt, ota selvää lisähaussa olevista vapaista opiskelupaikoista. Löydät vapaat
paikat Opintopolusta kesällä. Haku kymppiluokille,
VALMAaan tai lukioon valmistavaan koulutukseen on
22.5.–24.7.2018.

4. Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa, noudata
saamiasi ohjeita. Lue lisää harkintaan perustuvasta
hausta www.turkuai.fi/harkintaan-perustuva-valinta
Muista lähettää hakemus ja liitteet 13.3.2018 mennessä.
5. Tarkista lopuksi huolellisesti täyttämäsi kohdat. Ole
tarkkana täyttäessäsi henkilö- ja osoitetietosi. HUOM!
ilmoita äidinkielesi oikein.
6. Lukioon hakevat täyttävät myös ainevalinta- ja opintosuunnitelmakortin. Ainevalintakortti toimitetaan siihen
lukioon, johon oppilas ensisijassa hakee
(www.turku.fi/lukiot).

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi
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Kerttulin urheilulukio

Kerttulin urheilulukio on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Lajivalmennusta järjestetään 12 eri lajissa. Lajeissa, joissa ei
järjestetä lajivalmennusta, urheilija voi harjoitella yleisvalmennuksen harjoitusryhmässä tai seuran ja lajiliiton kanssa
tehtävän erillisen valmennussopimuksen turvin. Urheilulukiolainen voi suorittaa 12–20 urheiluvalmennuksen kurssia. Urheilulukioon hakevan tulee toimittaa lukion ainevalintakortin
lisäksi urheilijatietolomake toisen asteen yhteishaun 2018
päättymiseen mennessä osoitteeseen: Kerttulin urheilulukio,
Kaarinankatu 3, 20500 TURKU.
Infotilaisuus 23.1.2018 klo 18.30 Kerttulin urheilulukion tiloissa.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus Turun ammatti-instituutissa

Urheilijakoulutus
Urheilijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja samalla jatkaa lajinsa täysipainoista harjoittelua Turun Seudun Urheiluakatemian valmennusryhmissä. Urheiluakatemian toisella asteella muodostavat Kerttulin lukion urheilulukio, Turun
ammatti-instituutti ja Katedralskolan i Åbo. Koulutukseen
valitaan vuosittain ikäluokassaan kansallisesti lahjakkaita urheilijoita. Valintakriteereinä ovat lajiliittojen pisteytys, todistusarvosanat sekä erikseen pidettävät laji- ja ominaisuustestit.
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Idrottsutbildning
Skolan erbjuder möjlighet till yrkesgrundexamen för idrottare. Idrottare kan samtidigt studera och idrotta i idrottsakademins träningsgrupper. På andra stadiet hör Katedralskolan i
Åbo, Åbo yrkesinstitut och Kerttulin urheilulukio till Idrottsakademin. Till utbildningen väljs årligen nationellt sett begåvade ungdomar från olika idrottsgrenar. Urvalet sker på basen
av poäng som grenförbunden/-idrottstränaren ger, skolbetygen och eventuella urvalstestresultat.

Urheilija voi hakeutua mille tahansa Turun ammatti-instituutin (TAI) tarjoamista koulutusaloista. Urheilijakoulutus on
avoinna kaikkien lajien urheilijoille. Valmennusajat sijoittuvat
aamupäivän tunneille 2–4 kertaa viikossa. Urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaun yhteydessä
haettavan alan lisäksi lähettämällä yhteishaun kopio ja urheilijatietolomake toisen asteen yhteishaun 2018 päättymiseen
mennessä osoitteeseen: Turun Seudun Urheiluakatemia,
Kerttulin urheilulukio, Kaarinankatu 3, 20500 TURKU.

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi

Yrkesutbildning för idrottare

En idrottare kan söka till alla utbildningar som skolan erbjuder. Träningen är förlagd till morgonen/förmiddagen 2–4 ggr/
vecka. Till idrottsutbildningen söker man via Gemensam ansökan så att du söker både till en yrkesutbildningslinje SAMT
till idrottsutbildning. Skicka en kopia av din ansökningsblankett och din idrottsansökan före utgången av ansökningtiden för gemensam ansökan för utbildningar på andra stadiet
2018. Ansökningarna ska skickas till adressen Idrottsakademin i Åbo, Kerttulin urheilulukio, Karinsgatan 3, 20500 ÅBO.

Laji- ja ominaisuustestit
•
•

•

järjestetään torstaina 5.4.2018.
Jokaisen hakijan on osallistuttava testiin. Testi voi olla
joko laji- tai ominaisuustesti. Lisätietoa ja tarkemmat ajat
ja paikat löydät Kerttulin lukion, TAIn sekä urheiluakatemian verkkosivuilta.
Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua.

Lisätietoja:
Mika Korpela, huippu-urheilukoordinaattori
puh. 050 432 3592, mika.korpela@turku.fi
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Tulevaisuutena ammatti
Turun ammatti-instituutissa oppiminen on toiminnallista, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kannustavaa. Ammatin saaminen motivoi instituutin opiskelijoita.

Turun Åbo
ammatti-instituutti yrkesinstitut

”Parasta opiskelussa on ollut joustavuus. Olen päässyt laajennettuun työssäoppimiseen jo 2. luokalla. Myös työnantaja
arvostaa tätä mahdollisuutta.”
- Julius, putkiasentajaopiskelija
”Olen opiskellut kahta tutkintoa ja se tulee helpottamaan tulevaisuudessa ammattikorkeakouluopiskelua. Tulevien opintojen aikana ammattilaisen on helppo saada kesätöitä.”
- Juho, rakennusalan opiskelija
”Lähihoitajan työ on monipuolista ja kiinnostavaa. Siinä oppii
paljon uutta ihmisistä. Koulutuksen aikana opimme myös tuntemaan itsemme paremmin. Jo kouluaikana olemme voineet
tehdä alan töitä. Meille on tärkeää, että saa ammatin, joka
työllistää hyvin”.
- Salle, Elli ja Mirka, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita

kuja. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja käyttöön
otetaan uusi koulutussopimusmalli. Yksilölliset opintopolut
ja tiiviimpi yhteistyö työelämän kanssa lisäävät koulutuksen
vaikuttavuutta ja vahvistavat opiskelijoiden työllistymistä.
Lue lisää: www.turkuai.fi/reformi.

Ammatilliset opinnot
Ammatilliset opinnot antavat hyvät valmiudet työelämään
sekä jatko-opiskeluoikeuden korkeakouluun. Opintoihin sisältyy paljon opiskelua työpaikoilla ja osaaminen osoitetaan näytöillä käytännön työtilanteissa. Opinnoissa kannattaa varautua
kustannuksiin, joita saattaa tulla opiskelumateriaaleista sekä
useilla aloilla työvälineistä ja -vaatteista.

Tutkinnon osat

Ammatillinen perustutkinto (180 osp) rakentuu koulussa tapahtuvasta lähiopetuksesta, opiskelusta työpaikalla ja itsenäisestä opiskelusta. Tutkinto koostuu ammatillisista (145
osp) ja yhteisistä (35 osp) tutkinnon osista.

Koulutussopimus ja näytöt

Ammatillinen koulutus muutoksessa
facebook.com/turkuai
instagram.com/taiturku
twitter.com/TAITurku
#TAITurku

Ammatillinen koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan.
Reformin tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy
vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja
tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Sekä nuorille että jo työelämässä oleville aikuisille rakennetaan yksilöllisiä opintopolwww.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi

Oppimisesta työpaikalla tehdään koulutussopimus. Koulutussopimusjaksoja on useampia ja yhteensä niistä koostuu
vähintään puolen vuoden mittainen kokonaisuus. Uuden oppimisen ohella saat työelämäkontakteja, tilaisuuden näyttää
osaamistasi ja markkinoida itseäsi työnantajalle.
Näytöt ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä
suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia aitoja työtilanteita.
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suunnata opintonsa huippu-urheilijan poluksi.

Opintopolut

Kansainvälisyys

Aktiivipolku on sinua varten, jos haluat vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan ja olla mukana luomassa positiivista ilmapiiriä
koulutaloosi.
Yrittäjyys

Kaksoistutkintopolku tarkoittaa, että voit suorittaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon.
Urheilija

Ammatillinen
huippuosaaja

Opintojesi aikana voit
valita eri opintopolkuja.

Aktiivi

Kaksoistutkinto
Työelämä
painotteinen

Ammatti-instituutin opiskelija voi suunnata opintojaan opiskeluaikana häntä erityisesti kiinnostaviin tutkinnon osiin.
Näistä muodostuu opiskelijan yksilöllinen opintopolku.
Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat ovat:
• huippuosaajana toimiminen (15 osaamispistettä)
• työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osaamispistettä)
• yritystoiminnan suunnittelu (15 osaamispistettä)
• yrityksessä toimiminen (15 osaamispistettä).

Valitse urheilijapolku, jos sinun tavoitteesi on urheilu-ura ja
haluat yhdistää siihen ammatilliset opinnot.
Yrittäjyyspolun myötä saat käytännön kokemusta yrittäjyydestä ja voit arvioida omia mahdollisuuksiasi toimia yrittäjänä.
Kansainvälisyyspolussa voit hakeutua opiskelemaan ulkomaille ollessasi täysi-ikäinen.
Työelämäpainotteinen polku sopii erityisesti sinulle, joka opit
parhaiten tekemällä.
Ammatillisen huippuosaajan polulla perehdytään oman alan
ammattitaitokilpailuihin ja niiden kilpailutehtäviin. Kilpailuihin
valmentautuminen tapahtuu ammatillisten opintojen yhteydessä.

Valintaperusteet

Kaksi tutkintoa

PK-pohjalta hakeva saa pisteitä:
• perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna 6 pistettä
• tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista,
kuten VALMA tai kymppiluokka 6 pistettä
• yleisestä koulumenestyksestä 1–16 pistettä
• painotettavista arvosanoista 1–8 pistettä
• työkokemuksesta 1–3 pistettä
• ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä
• mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0–10 pistettä

Ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto

Lisäksi voit tarkistaa jatkuvan haun valintaperiaatteet koulun
kotisivuilta.

Yrkesgrundexamen + studentexamen

Joillakin aloilla on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijoiksi hakeville. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja muihin rajoituksiin ammatti-instituutin nettisivuilla www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset.

Kahden tutkinnon suorittaja opiskelee ammatillisten aineiden ohella lukio-opintoja vähintään neljässä aineessa. Lukio-opintoja tarjotaan koulutusalakohtaisesti seuraavissa
aineissa: äidinkieli, matematiikka, reaaliaine (fysiikka, psykologia), ruotsi ja englanti. Opetus tapahtuu päivisin omassa
koulutalossa, lääkealalla iltalukiossa. Lisää lukioaineita voi
opiskella Turun iltalukiossa, joka myös vastaa ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Lukioaineita haluavien valinta tehdään päättötodistuksen ja mahdollisten haastattelujen perusteella.

En kombistuderande läser vid sidan av sina yrkesstudier
gymnasiekurser i minst fyra ämnen. Vi rekommenderar följande: modersmål (obligatoriskt), finska, engelska, kort matematik. Studierna sker i huvudsak i den egna skolan. Under
det andra och tredje året är studierna i en period (period
3 eller 4, 8 skolveckor) förlagda till enbart ett gymnasium.
Vi samarbetar i första hand med Katedralskolan i Åbo och
Pargas svenska gymnasium.

Näiden lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa lukion
opintoja tarkoituksenaan kirjoittaa ylioppilaaksi ammatillisen tutkinnon lisäksi. Tavoitteellisesti urheileva opiskelija voi
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Koulutalot ja tutkinnot

opinto-ohjaaja Merja Berg, p.044 907 3041

Lemminkäisenkadun koulutalo,

• Ravintola- ja catering-ala: kokki, tarjoilija
• Matkailuala: matkailuvirkailija, vastaanottovirkailija

Aninkaisten
koulutalo,
Aninkaistenkatu 7

opinto-ohjaaja Sari Barck, p. 044 907 3770
• Elintarvikeala: elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori
• Hius- ja kauneudenhoitoala: parturi-kampaaja
• Ravintola- ja catering-ala: kokki, tarjoilija
• Tekstiili- ja muotiala: ompelija

Logistiikan
koulutuskeskus,
Kuormakatu 17

opinto-ohjaaja Emma Nylund, p. 044 907 3716

Lemminkäisenkatu 18

opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, p. 040 634 1999
• Logistiikka-ala: autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, varastonhoitaja
(Huom! pääsykoe 7.–9.5.2018)

• Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala: kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja

opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, p. 050 564 1608
• Tieto- ja viestintätekniikka: datanomi			
• Tieto- ja tietoliikennetekniikka: elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja
• Media-ala ja kuvallinen ilmaisu
opinto-ohjaaja Maarit Vahti, p. 044 907 3982
• Laboratorioala: laborantti
• Sähkö- ja automaatioala : automaatioasentaja, sähköasentaja

Juhannuskukkulan
koulutalo,
Kukkulakuja 3

opinto-ohjaaja Heli Kemi, p. 044 907 3152
• Rakennusala: talonrakentaja, maanrakennuskoneenkuljettaja
• Talotekniikka: putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja, lämmityslaiteasentaja
• Puuteollisuus: puuseppä
opinto-ohjaaja Pekka Rannikko, p. 044 907 3981
• Kone- ja tuotantotekniikka: koneistaja, levyseppä-hitsaaja, kunnossapitoasentaja

Kellonsoittajankatu 9-11
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opinto-ohjaaja Ulrika Gullqvist, p. 044 907 3021
• Liiketoiminta: merkonomi YO
• Informations- och kommunikationsteknik: datanom
• Affärsverksamhet: merkonom			

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi

Hamppukatu 2

opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, p. 040 634 1999
• Autoala: ajoneuvoasentaja, raskasajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja
(Huom! pääsykoe 7.–9.5.2018)		

opinto-ohjaaja Hanna Arola, p. 040 710 4051
• Liiketoiminta: merkonomi

Kellonsoittajankadun koulutalo,

Peltolan koulutalo,

opinto-ohjaaja Sari Hyvärinen, p. 044 907 3040

Uudenmaantien
koulutalo
Uudenmaantie 43

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi

• Lääkeala: lääketeknikko
opinto-ohjaaja Merja Manner, p. 044 907 3101
• Sosiaali- ja terveysala: lähihoitaja

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
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Pääsykokeet

7.-9.5.2018.
Studera
till merkonom
och avlägg student
examen vid sidan om
studierna!

Autoalan perustutkinto (PK)

ajoneuvoasentaja, raskasajoneuvoasentaja,
autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja
Mitä?

Ajoneuvoasentajan työ on mekaanisia korjauksia, huoltotöitä sekä autojen elektronisiin ja sähköisiin järjestelmiin liittyviä vianmäärityksiä ja korjauksia. Opinnoissa keskitytään myös sähkö- ja hybridiautojen perustekniikkaan
sekä suoritetaan sähköturvallisuuskoulutus. Raskasajoneuvoasentajan
opinnot keskittyvät hyötyajoneuvojen sekä työkoneiden huoltamiseen ja
korjaamiseen. Työpaikkoja ovat eri alojen korjaamot. Autokorinkorjaajaa
työllistävät mm. kolarivaurioiden korjaukset, korimuutokset ja entisöinnit,
lisäksi voi hankkia myös automaalauksen perusosaamistaitoja. Pienkonekorjaaja osaa huoltaa ja korjata yleisimmät pienkoneet.

Kenelle?

merkonom

elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori
Mitä?

Elintarviketeknologia kattaa laajan alueen elintarviketeollisuudessa kuten
ruoka- ja lihavalmiste-, säilyke-, makeis- ja juomateollisuudessa sekä kaupassa. Työtehtävät vaativat käsityötä tai pitkälle automatisoitujen prosessien valvontaa, esim. elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus-, varastointi- ja
myyntitehtävissä. Leipuri-kondiittorille tulevat tutuiksi teollinen leipomotuotanto sekä ruokaleipä-, kahvileipä-, leipomoeines- ja konditoriaprosessit.

Vad?

Arbetsfältet är brett. Merkonomens arbetsuppgifter är väldigt varierande,
t.ex. inom kundbetjäning, försäljning och marknadsföring finns det framtida
jobb. Väljer du som inriktning ekonomi- och kontorsservice jobbar du kanske med redovisning, bokföring, fakturering och löneräkning. Under inlärningen i arbetet -perioderna skapar du dina första viktiga arbetslivskontakter.

För vem?
Kenelle?

Sinulle, joka pidät käytännönläheisestä ja hygieenisestä työskentelystä etkä
pelkää isojakaan koneita ja laitteita. Myös erilaisiin työaikoihin sopeutuminen
on eduksi alalle tulevalle.

Bra grundutbildning för dig som vill studera praktiskt och som vill komma ut
arbetslivet med ett yrke redan som ung.

Studierna

Grundexamen i Informations- och
kommunikationsteknik (GR, ST)
datanom

Vad?

Som datanom jobbar du med mångsidiga arbetsuppgifter inom bl.a. desktop, IT-administration, nätverk eller programmering. Exempel på jobb är
datastödpersoner, -utbildare, -planerare, -konsulter, programmerare samt
försäljare inom databranschen. Inom datanomutbildningen samarbetar vi
även med Åbo Akademi, dvs. du har under studietiden möjlighet att avlägga
grundläggande informationsbehandlingskurser.

För vem?

Bra grundutbildning för dig som vill studera praktiskt och som vill komma ut
i arbetslivet med ett yrke redan som ung.

Studierna

Ensimmäisen vuoden opinnot ovat kaikille samat, keväällä valitaan osaamisala.

Ensimmäisenä vuotena opiskellaan leipomo-, liha ja elintarvikealan perusosaamista. Keväällä valitaan osaamisala. Opiskelun aikana suoritetaan hygieniapassi, työturvallisuuskortti sekä ensiavun peruskurssi.

Under studietiden betonas vikten av samarbete och att arbeta i projekt.
Under första studieåret meddelas kombiintresset. Första året läser du i
huvudsak allmänna företagsekonomiska grundstudier och gemensamma
ämnen Andra studieåret väljs inriktning; kundbetjäning och försäljning eller
ekonomiservice.

Missä?

Missä?

Var?

Klockringaregatans skolhus, Klockringaregatan 9-11

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

Klockringaregatans skolhus, Klockringaregatan 9-11

Kysy lisää

Fråga mer

Kaikille kädentaitajille, jotka ovat ajoneuvoista kiinnostuneita.

Opinnoista

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, p. 040 634 1999
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Grundexamen i affärsverksamhet (GR, ST)

Elintarvikealan perustutkinto (PK)

Opinnoista

Under första studieåret meddelas kombiintresset. Första årets studier är
allmänna IT grundstudier och gemensamma ämnen, andra året påbörjas
inriktningsstudierna; programmering.

Var?

Fråga mer

studiehandledare Ulrika Gullqvist, p. 044 907 3021

studiehandledare Ulrika Gullqvist, p. 044 907 3021

opinto-ohjaaja Sari Barck, p. 044 907 3770
www.turkuai.fi

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi
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Juhannuskukkulan

koulukokeilu
ti 12.12.2017

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (PK)
parturi-kampaaja
Mitä?

koneistaja, levyseppä-hitsaaja, asentaja
Mitä?

Koneistaja valmistaa koneiden ja laitteiden osia käyttäen manuaalisia ja
CNC-ohjattuja työstökoneita. Piirtämisessä ja CNC-koneiden ohjelmoinnissa on apuna CAD/CAM-ohjelma. Levyseppä-hitsaaja valmistaa metallirakenteita ja liittää niitä toisiinsa eri hitsausmenetelmillä. Koulutuksessa
käytetään CAD-ohjelmia, tutustutaan CNC-koneisiin ja robottihitsaukseen.
Asentaja työskentelee koneiden tai automatisoitujen järjestelmien asennus-, korjaus- ja huoltotehtävissä.

Kenelle?

Kenelle?

Opinnoista

Kädentaitojen osaajille, jotka ovat kiinnostuneita koneista, laitteista, roboteista, suunnittelusta ja 3D-mallintamisesta sekä teknologia-aloista.

Mitä?

Laborantti tekee kemiallisia, fysikaalisia, mikrobiologisia ja geeniteknisiä
analyysejä. Laborantteja tarvitaan mm. elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuuden laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä, talousvesivalvonnassa, ympäristönsuojelun ja energiantuottamisen aloilla sekä tutkimustyössä.
Työssä käytetään erilaisia mittalaitteita ja tietotekniikkaa.

Kenelle?

Laborantin työ sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kemiasta ja olet huolellinen,
vastuullinen sekä tarkka. Työturvallisuuden ja työhygienian takia laborantin
työasu on yleisimmin valkoiset housut ja takki.

Opinnoista

Yrittäjyysopintoja on sisällytetty ammatillisiin tutkinnon osiin 20 osaamispistettä. Lisäksi voi osallistua erilaisiin yrittäjyyden opinto-ohjelmiin.

Missä?

Missä?

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Kysy lisää

Kysy lisää

Liiketoiminnan perustutkinto (PK, YO)
merkonomi
Mitä?

Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) tarjoaa monipuolisia uravaihtoehtoja ja -mahdollisuuksia sekä kaupan että yritysmaailman eri aloilta. Saatat
löytää oman työpaikkasi myös pankki- ja vakuutusaloilta.

Kenelle?

Sopii sinulle, joka haluat jatkaa opintojasi pääasiassa teoriapohjalla, ja olet
kiinnostunut liike-elämän toimintatavoista, kielistä, asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen opiskelusta sekä tietotekniikan monipuolisesta hyödyntämisestä.

Opinnoista

Käytännönläheiset laboranttiopinnot antavat hyvän pohjan työelämään sijoittumiselle sekä jatko-opintoihin luonnontieteiden alalla. Laboranttiopintojen ohella on myös mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto.

Ensimmäisenä vuotena opiskellaan liiketaloudessa tarvittavia käsitteitä ja
perustaitoja, mm. tietotekniikkaa, asiakaspalvelu- ja viestintätaitoja. Keväällä valitaan osaamisala, joka on joko talous- ja toimistopalveluita tai asiakaspalvelua ja myyntiä. Yo-pohjaiset opinnot kestävät 1,5 vuotta aiemmista
opinnoista ja työkokemuksesta riippuen!

Missä?

Missä?

Kysy lisää

Kysy lisää

Opinnoista

Ensimmäisenä vuotena opiskellaan alan perusosaamista: hitsausta, koneistusta ja automaation perusteita. Keväällä valitaan kiinnostava osaamisala. 2.
ja 3. vuonna opiskellaan valittua osaamisalaa niin koulussa kuin työpaikoilla.

opinto-ohjaaja Sari Barck, p. 044 907 3770

Laboratorioalan perustutkinto (PK)
laborantti

Parturi-kampaaja on kädentaitojen moniosaaja, jolta edellytetään omaehtoisuutta, yrittäjäasennetta, markkinoinnin perusteiden hallintaa ja hyviä
vuorovaikutustaitoja. Parturi-kampaajan tehtäviin kuuluu hiusten ja hiuspohjan hoitamista, hiusten leikkaamista ja partakäsittelyjä, kampauksia ja
ehostusta, hiusten värjäämistä ja permanenttikäsittelyjä. Lisäksi hänellä on
alan yrittäjyydessä vaadittavaa osaamista ja kykyä huomioida asiakkaan
yksilölliset tarpeet.

Alan vaatimuksia ovat sosiaalisuus, halu tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa. Pahat käsi-ihottumat, hankala astma tai migreeni, paha selkävika sekä
värinäön puutteellisuus saattavat vaikeuttaa opiskelua ja alalla työskentelyä.
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (PK, YO)

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

opinto-ohjaaja Maarit Vahti, p. 044 907 3982

Kellonsoittajankadun koulutalo, Kellonsoittajankatu 9-11

opinto-ohjaaja Hanna Arola, p. 040 710 4051

opinto-ohjaaja Pekka Rannikko, p. 044 907 3981
www.turkuai.fi

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi
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Pääsykokeet

7.-9.5.2018.

Liikunnanohjauksen perustutkinto (PK)
liikuntaneuvoja
Mitä?

Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa valmiuksia monipuolisiin liikunta-alan
työtehtäviin sekä hakukelpoisuuden korkeakouluihin

Kenelle?

Opiskelu ja myös liikuntaneuvojan työ on hyvin käytännönläheistä.

Opinnoista

Opiskelija pääsee koulutuksen aikana kehittämään ammattitaitoaan liikunnanohjauksessa, liikuntaneuvonnassa, liikuntapalvelujen tuottamisessa ja
tapahtumien järjestämisessä.

Missä?

Suomen Urheiluopisto
Urheiluopistontie 400, Vierumäki
Huom! Paikkakunnaksi tulee laittaa haussa Turku.

Kysy lisää

Ulla Stenberg, p. 010 5777 041, opintotoimisto@vierumaki.fi

Logistiikan perustutkinto (PK)

autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ja varastonhoitaja
Mitä?

Autonkuljettajan vaatimuksia ovat ajotaito sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot. BC-ajokortin lisäksi opiskelun edistymisen mukaan on mahdollisuus suorittaa ajoneuvoyhdistelmäkortti CE. Linja-autonkuljettajan
opinnot valitsevat suorittavat siihen kuuluvan kortin D tai D1. Varastonhoitajat/jakeluautonkuljettajat suorittavat C-kortin ja opiskelevat tavarantuntemusta, koneiden ja tavaroiden käsittelytaitoja tietotekniikan hallintaa.
Kaikki koulutukset sisältävät lakisääteisen ammattipätevyyskoulutuksen.

Kenelle?

Ihmisten ja tavaroiden kuljettamisesta kiinnostuneille palveluhenkisille nuorille.
Insuliinidiabetes sekä epilepsia saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä. Katso tarkemmat opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset:
www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset.

Missä?

Tutustumispäivä
YO 12.12.2017
ja
PK 13.12.2017

Lääkealan perustutkinto (PK, YO)
lääketeknikko
Mitä?

Lääketeknikko hallitsee lääkehuollon toimintapalveluja toimistotyössä, taloustoiminnoissa, materiaalihallinnassa, lääkelogistiikassa ja tietotekniikassa. Hän avustaa asiakaspalvelussa. Lääkkeiden valmistuksessa ammatillinen osaaminen on tuotteen valmistusta sekä koneiden, laitteiden ja tilojen
asianmukaista, ympäristöystävällistä ja turvallista hallintaa.

Kenelle?

Lääkealalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä kykyä tulla
toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Katso tarkemmat opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset: www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset.

Missä?

Uudenmaantien koulutalo, Uudenmaantie 43

Kysy lisää

Logistiikan koulutuskeskus, Kuormakatu 17

opinto-ohjaaja Sari Hyvärinen, p. 044 907 3040

Valmistu
kansainväliselle
matkailualalle
nopeasti

Matkailualan perustutkinto (PK, YO)
matkailuvirkailija, vastaanottovirkailija
Mitä?

Matkailualan perustutkinnon suorittanut työskentelee neuvonta- ja myyntitehtävissä sekä hotellin vastaanoton ja myyntipalvelun tehtävissä. Työpaikkoja voivat olla esim. loma- ja matkailukeskukset, museot, muut matkailukohteet, matkatoimistot, matkailuorganisaatiot, kuljetusyritykset sekä
majoituspalveluyritykset ja hotellit.

Kenelle?

Alalla edellytetään monipuolista kielitaitoa, hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja organisointikykyä sekä eri kulttuurien tuntemusta.

Opinnoista

Opintoihin sisältyy asiakaspalvelua, myyntiä ja neuvontaa, sekä matkailualan tehtäviä ja majoituspalveluja.

Missä?

Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Vesa Valkonen, p. 040 634 1999

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Merja Berg, p.044 907 3041

18

www.turkuai.fi
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Juhannuskukkulan

koulukokeilu
to 12.12.17
MITÄ TÄHÄN???

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun
perustutkinto (PK)
Mitä?

Työtehtävät voivat olla luovia ja vaativia tai pitkälle automatisoitujen prosessien kuntoonlaittoa ja valvontaa esim. audiovisuaalisen viestinnän, julkaisuja painotuotannon tehtäviä. Työpaikkoja ovat yritysten viestintä- ja markkinointiosastot, mainostoimistot, digipainot ja muut painotalot.

Kenelle?

Olet luova, idearikas, omaat kädentaitoja ja virheettömän värinäkökyvyn.
Pidät tietokoneella työskentelystä, ja sen lisäksi olet kiinnostunut teknisten
koneiden ja laitteiden toiminnasta ja käyttämisestä. Olet motivoitunut opiskeluun, päämäärätietoinen ja valmis kantamaan vastuuta.

Opinnoista

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala on nopeasti kehittyvä ja haasteellinen palveluala, joka tarjoaa vaihtelevia työympäristöjä ja- tehtäviä. Työtehtäviin voi
kuulua mm. ylläpito- ja perussiivoustöiden ja ateriapalvelujen lisäksi esim.
asiakkaiden avustamistehtäviä, tekstiilien ja vaatteiden huoltoa ja toimisto-ja
kokouspalveluja. Tavoitteena on työ- ja asuinympäristöjen sekä muiden tilojen viihtyisyys, terveellisyys ja turvallisuus.

Kenelle?

Reippaille, sosiaalisille, työtä pelkäämättömille nuorille, jotka haluavat päästä nopeasti eteenpäin. Hyvät mahdollisuudet mm. perustaa oma yritys tai
jatko-opintoihin.

Missä?

Missä?

opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, p. 050 564 1608

puuseppä

Mitä?

Opinnoista

Kysy lisää

Puuteollisuuden perustutkinto (PK, YO)

kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja

Julkaisutuotannossa opetellaan painettujen ja sähköisten julkaisujen ulkoasun toteutusta ja suunnittelua. Opit käyttämään alan julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia. Tutustut myös pelien toteuttamiseen ja 3D-tulostuksen
suunnitteluun. Myös painotuotannon opinnot on mahdollista suorittaa.

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinto (PK, YO)

Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan alan perusosaamista ja keväällä valitaan osaamisala. Opiskelun aikana suoritetaan hygieniapassi. Osan
opinnoista voi suorittaa työpaikoilla.

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

Mitä?

Puualalla pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaslähtöisiä työkohteita. Työtehtävät ovat vaihtelevia, eri puulajit ja- pintakäsittelytekniikat tarjoavat lähes rajattomasti mahdollisuuksia. Myös keittiösaneeraukset ja muut
sisustusratkaisut vaativat usein puusepän taitavia käsiä. Puusepät valmistavat erilaisia huonekaluja, ovia, ikkunoita ja kalusteita eri tiloihin.

Alalla työskentelevä seuraa kansainvälisiä trendejä ja tuntee sekä kotimaisten että kansainvälisten asiakkaiden tarpeet. Palveluala on asiakaslähtöistä.
Alan työpaikkoja voivat olla ravintolat, kahvilat, päiväkotien ja koulujen keittiöt, vanhainkotien ja sairaaloiden suurkeittiöt sekä juhla- ja pitopalveluyritykset.

Kenelle?

Kenelle?

Olet tarkka, huolellinen kädentaitaja, jolla on myös taiteellista silmää. Pölyallergia saattaa haitata alalla työskentelyä.

Ala soveltuu sinulle, jolla on hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja organisointitaidot. Myös myyntihenkisyys ja kielitaito ovat tulevassa työssäsi eduksi.

Opinnoista

Opinnoista

Opiskelun aikana tehdään aluksi harjoitustöitä, kokemuksen lisääntyessä
asiakastöitä ja myös itselle voi esim. huonekaluja valmistaa. Peruasioiden,
koneiden käytön ja turvallisuusasioiden opettelun jälkeen on mahdollista
suunnata opintoja oman kiinnostuksen mukaan.

Missä?

Perustutkinnon osaamisaloja ovat kokki ja tarjoilija. Valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintoihin sisältyy paljon erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa käytännön työtä.

Missä?

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Aninkaisten ja Lemminkäisenkadun koulutalo, Aninkaistenkatu 7
Lemminkäisenkadun koulutalo, Lemminkäisenkatu 18

Kysy lisää

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Emma Nylund, p. 044 907 3716
www.turkuai.fi

kokki, tarjoilija

Mitä

opinto-ohjaaja Heli Kemi, p. 044 907 3152

Kysy lisää

Ravintola- ja catering-alan
perustutkinto (PK+YO)

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi

opinto-ohjaaja Sari Barck, p. 044 907 3770 (Aninkaistenkatu)
opinto-ohjaaja Merja Berg, p.044 907 3041 (Lemminkäisenkatu)
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Koulukokeilupäivät
PK
14.12, 15.12
ja 18.12.

Rakennusalan perustutkinto (PK, YO)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (PK, YO)

talonrakentaja, maarakennuskoneenkuljettaja

lähihoitaja

Mitä?

Mitä?

Alalla rakennetaan jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike,- teollisuus ja
hallintorakennuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä. Rakennusala on
monipuolista ja töitä on hyvin tarjolla.

Lähihoitotyö on erilaisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja
ylläpitoa, elämänhallinnan lisäämistä, sairaanhoitoa ja huolenpitoa, kasvatusta ja kuntoutusta.

Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi: päiväkodeissa, lastensuojelutyössä, kotihoidossa, vanhainkodeissa, erikoissairaanhoidossa, kuntoutumisyksiköissä, toiminta- ja työkeskuksissa tai päivystyspolikliinisessa hoitotyössä.

Kenelle?

Kenelle?

OpinnoistaOpinnsta

Olet kiinnostunut tekemään töitä käsilläsi, ulkona, sisällä ja vaihtelevissa
rakennuskohteissa. Maarakennuskoneenkuljettajalla tulee olla ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset. Katso tarkemmat opiskelijan
terveydentilaa koskevat vaatimukset: www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset.

Opinnoista

Talonrakentajana opit hallitsemaan erilaiset rakennusalan työmenetelmät,
osaat käyttää työvälineitä turvallisesti ja tunnet käyttämäsi rakennusmateriaalit. Maarakennuskoneenkuljettajan tutkinnossa on mahdollisuus valita
tutkinnon osat, joissa suoritetaan perustason ammattipätevyys ja tarvittavat
ajo-kortit (BC-ajokortti).

Missä?

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Heli Kemi, p. 044 907 3152
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www.turkuai.fi

Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä
kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla seuraavat sairaudet:
•
psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai
vaikea toimintakykyä laskeva masennus
•
fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat
sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä
•
veriteitse tarttuva sairaus
•
päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
Opiskelijaksi valitulta voidaan tarvittaessa pyytää lääkärintodistus terveydentilasta. Koulutuksen järjestäjällä on määrätyissä tilanteissa oikeus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa
työskentelyä.
Katso tarkemmat opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset:
www.turkuai.fi/hakijalle/vaatimukset.

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi

Lähihoitaja työskentelee esim. päiväkodeissa, lastensuojelutyössä, kotihoidossa, vanhainkodeissa, erikoissairaanhoidossa, kuntoutumisyksiköissä,
toiminta- ja työkeskuksissa ja päivystyspolikliinisessa hoitotyössä.

Missä?

Uudenmaantien koulutalo, Uudenmaantie 43

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Merja Manner, p. 044 907 3101
HUOM! Ensihoito ei ole yhteishaussa vaan sinne hakeudutaan jatkuvan
haun kautta. Koulutustarjonta päivitetään Turun ammatti-instituutin nettisivuille.
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Sinulle

Juhannuskukkulan

Juhannuskukkulan

muodista
ja trendeistä
kiinnostunut!

koulukokeilu

koulukokeilu
to 14.12.17

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (PK)
automaatioasentaja, sähköasentaja
Mitä?

Automaatioasentaja työskentelee asennus- ja kunnossapitotehtävissä teollisuudessa ja erilaisissa kiinteistöissä. Kappaletavara- ja prosessiautomaation lisäksi työmahdollisuuksia tarjoaa kiinteistöautomaatio. Sähköasentajia
työllistävät sähköasennusliikkeiden lisäksi energialaitokset ja muu teollisuus.
Alalla on hyvät palkat ja työnsaantimahdollisuudet.

Kenelle?

Täsmällisille ja huolellisille henkilöille, jotka ovat valmiita elinikäiseen oppimiseen. Sähkökytkennöissä tarvitaan varmaa värinäköä.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (PK+ YO)

putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja,
lämmityslaiteasentaja

ompelija
Mitä?

Mitä?

LVI-töillä eli lämpö-, vesi- sekä ilmanvaihtotöillä on tarkoitus parantaa rakennusten toimivuutta ja pidentää kiinteistöjen elinkaarta. LVI-ammattilaiset
työskentelevät rakennustuotannossa sekä saneeraus-, korjaus- ja huoltotöissä. Alan työtehtävissä olet mukana tulevaisuuden energiaratkaisuissa.

Kenelle?

Kaikille monipuolisesta ja työllistävästä alasta kiinnostuneille.

Opinnoista

Kahtena ensimmäisenä vuotena opiskellaan monipuolisesti sähköalaa.
Opintoihin kuuluvat sähkötyöturvallisuus-, työturvallisuus- ja tulityökortit.
Kaksoistutkintolaisilla on mahdollisuus valita pitkä matematiikka. Kolmantena vuonna opiskellaan suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Yksi kolmasosa
tutkinnon suorittaneista hakeutuu jatko-opintoihin.

Missä?

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Maarit Vahti, p. 044 907 3982

Ompelija hallitsee sekä teollisen että ateljeetyyppisen vaatteiden suunnittelun ja valmistuksen erilaisista materiaaleista. Hän tuntee materiaalit, seuraa
jatkuvasti muotia ja trendejä sekä osaa soveltaa tietoa työssään. Opintoihin
kuuluu naisten ja lasten vaatteiden suunnittelua, kaavoitusta, valmistusta ja
viimeistelyä. Koulutukseen sisältyy myös myyntipalvelu- ja yrittäjyysopintoja
sekä erilaisten projektien suunnittelua ja toteutuksia.

Kenelle?

Putkiasentaja huolehtii rakennusten vesijohtojen, viemäreiden ja lämmönjakojärjestelmien asennus-, mittaus- ja säätötöistä. Lämmityslaiteasentaja asentaa lisäksi kiinteistön lämmöntuotantoon käytettävän polttolaitteiston. Opintoihin kuuluu erilaisten lämmitysjärjestelmien soveltuvuus ja niiden
keskinäiset yhdistämismahdollisuudet. Ilmanvaihtoasentajan töitä on
ilmanvaihtokanavien asennukset, ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt sekä
ohutlevytyöt. Valinnat eri osaamisaloihin tehdään ykkösvuoden syksyllä.

Opinnoista
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Talotekniikan perustutkinto (PK, YO)

Sinulle, joka olet luova ja rakastat kankaita sekä kaipaat kauneutta ympärillesi. Myös tekninen osaaminen ja tarkkuus ovat sinulle luontevia asioita
kuten myös halu palvella asiakkaita.

Opinnoista

to 14.12.17

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (PK)
elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja
Mitä?

ICT-asentaja työskentelee mobiililiikenteen, tietokoneiden, palvelimien
ja tietoliikennelaitteiden käytönopastus-, huolto-, asennus-, ylläpito- ja
asiakaspalvelutehtävissä. Elektroniikka-asentaja asentaa ja huoltaa
kodin ja yritysten valvonta-, TV-, antenni-, äänentoisto- sekä kuulutusjärjestelmiä.

Kenelle?

Tieto- ja tietoliikennealan työ sopii palveluhenkiselle ja ATK-, ICT-, TV- sekä
valvontajärjestelmistä kiinnostuneelle. Haluat työskennellä yhdessä muiden
ammattialojen työntekijöiden kanssa.

Opinnoista

Opintojen aikana pääset tekemään ammattilaisten koneilla ja laitteilla töitä
sekä sinulla on myös mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä. Osan työssäoppimisesta voi suorittaa myös ulkomailla.

Tieto- ja tietoliikennealan perusopetussisältöjä ovat sähkötekniikka, elektroniikka, tietoliikennetekniikka, käyttö- ja palvelinjärjestelmät, kaapelointi
sekä ohjelmoinnin perusteet. Koulutuksessa on myös mahdollista suorittaa
sähköasentajan opinnot ja pätevöityä työelämässä myös tähän ammattiin.

Missä?

Missä?

Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7

Missä?

Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2

Kysy lisää

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Sari Barck, p. 044 907 3770

opinto-ohjaaja Heli Kemi, p. 044 907 3152
www.turkuai.fi

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulankuja 3

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, p. 050 564 1608
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Juhannuskukkulan

koulukokeilu

Mikä musta tulee isona?

VALMA-koulutus

to 14.12.17

Kuulostaako tutulta?
• et tiedä vielä mille alalle haluaisit
• suomen kielesi ei riitä ammatillisiin opintoihin
• teet mielummin käsilläsi kuin luet teoriaa
• olet keskeyttänyt lukion tai ammattikoulun
• et päässyt haluamaasi koulutukseen
Jos vastasit yhteen tai useampaan kohtaan kyllä, VALMAkoulutus on sinua varten!

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (PK)
datanomi

Valma koulutus tarjoaa:
• runsaasti tutustumista eri aloihin ja koulutusmuotoihin,
kuten oppisopimuskoulutukseen
• opinto-ohjausta ja ammatillisia opintoja
• mahdollisuuden oppia lisää matematiikkaa, englantia,
suomea ym.
• maittavan kouluruuan
• hetken hengähdyspaikan ennen ammatillisia opintoja
• mahdollisuuden saada uusia ystäviä
• 6 hyödyllistä lisäpistettä tulevaan lisähakuun!

Mitä?

Datanomin koulutuksessa on yhdistetty kaupallinen ja tietotekninen osaaminen. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on vankka
tietotekninen osaaminen ja valmiudet osallistua hankintaprosessiin. Hän
osaa asentaa ja käyttää tieto- ja viestintäteknisiä työvälineitä ja tietojärjestelmiä sekä ylläpitää sisältöjä tietoverkossa. Hän kykenee toimimaan alan
edustajana organisaation tietojärjestelmien kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Kenelle?

Tietokoneista ja ohjelmoinnista kiinnostuneille, jotka haluavat paitsi käyttää
ohjelmia myös tehdä uusia sovelluksia.

Valma kestää noin lukuvuoden. Otamme syksyn mittaan
myös uusia opiskelijoita. Järjestetään Aninkaistenkadun
koulutalossa. Kielitaitovaatimus maahanmuuttajille A2.2.

Opinnoista

Menestyminen opinnoissa vaatii kiinnostusta ohjelmointiin sekä tarkkuutta
ja kiinnostusta englannin kieleen. Opintoihin kuuluu monipuolisesti multimedian perusteita sekä nykyaikaisten sähköisten palveluiden toteuttamista.

Haku 22.5.–24.7.2018 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Missä?

Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3

Lisätiedot:
www.turkuai.fi
opinto-ohjaaja Emma Nylund, puh. 044 907 37

Kysy lisää

opinto-ohjaaja Hanna-Leena Leimu, p. 050 564 1608
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Turun Gymnasierna
lukiot i Åbo

YO-lakki huipputuloksin
Lukio-opinnot antavat vankan yleissivistyksen, joka luo hyvän pohjan korkeakouluopintoihin. Lukiossa voi suorittaa
ylioppilastutkinnon lisäksi lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Turussa lukion voi suorittaa englannin kielellä Turun
kansainvälisessä koulussa tai joustavasti Turun iltalukiossa.
Opiskelija voi valita kursseja kaikista Turun lukioista. Kaikilla
turkulaisilla lukioilla on paljon myös kansainvälistä toimintaa.

Erityislinjat

Valtakunnallisia lukioiden erityislinjoja Turussa ovat Kerttulin
lukion urheilulinja ja ICT-linja, Turun klassillisen lukion ilmaisulinja, Puolalanmäen lukion musiikkilinja, Turun Suomalaisen
Yhteiskoulun luonnontiedelinja, Turun Normaalikoulun IB-linja ja Turun Steinerkoulun lukio. Edellä mainituissa lukioissa
opiskelijat voivat poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Lisäksi Turussa toimii Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion
merilinja.

Tulosten julkistaminen

Lukioon valitut saavat tiedon valinnasta kirjeitse. Valittujen
nimet ovat nähtävillä myös kouluilla. Ilmoittaudu henkilökohtaisesti kirjeessä mainittuna päivänä lukioon. Jos et pääse
perustellusta syystä ilmoittautumaan kyseisenä päivänä, ota
hyvissä ajoin yhteyttä lukion kansliaan

Opiskelu lukiossa
Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa, mutta suurin osa opiskelijoista käy lukion kolmessa vuodessa. Lukuvuosi on jaettu
viiteen jaksoon. Yhden jakson aikana opiskellaan yleensä
5–7 kurssia. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon. Lukiot laativat jokaista lukuvuotta varten kurssitarjottimen, josta opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa kuuluvat kurssit.
Uusi lukiolainen tekee ensimmäisen lukiovuotensa lukujärjestyksen samalla, kun hän kesäkuussa ilmoittautuu lukion
opiskelijaksi. Lukion opinto-ohjaajat ja tutoropiskelijat auttavat kurssivalintojen tekemisessä. Eri lukioiden opetussuunnitelmissa on painotettu eri oppiaineita, jolloin näissä aineissa tarjottavien syventävien tai soveltavien kurssien määrä
on tavanomaista suurempi. Suomi toisena kielenä, muiden
uskontojen ja joidenkin kielien opetus on keskitetty tiettyihin
lukioihin.

Opetuksen tuntijako

Lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot jakaantuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Lisäksi lukioissa on tarjolla koulukohtaisia
kursseja. Opiskelija suorittaa vähintään 47–52 pakollista
kurssia ja 10 valtakunnallista syventävää kurssia.

Ylioppilastutkinto

Lukio tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ylioppilastutkinnossa on osallistuttava vähintään neljään kokeeseen,
joista kaikille yhteinen pakollinen on äidinkieli tai suomi
toisena kielenä. Sen lisäksi on valittava kolme koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiik-

www.facebook.com/turunlukiot
#Turunlukiot
www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi
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ka tai reaali. Yhden kokeista on oltava pitkän oppimäärän mukainen koe. Pakollisten aineiden lisäksi tutkintoon
voi sisällyttää ylimääräisiä kokeita. Tarkempia tietoja saat
www.ylioppilastutkinto.fi.

Verkkokurssit ja etärengas

Opiskelija voi suorittaa lukiokursseja myös verkko-opetuksessa, jota on Turussa tarjolla etärenkaan (maksuton) ja iltalukion (maksullinen) kurssitarjonnassa. Turun seudun etärengasta organisoi Turun iltalukio.

Valintaperusteet
Lukioon valitaan opiskelijat valtakunnallisen yhteishaun perusteella lukuaineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä (poikkeuksina erityislinjat). Mikäli useammalla hakijalla on
sama keskiarvo, valinnan ratkaisee 1. hakutoivejärjestys ja
2. keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen
lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat.

Tutorit
Tutorit ohjaavat uusia lukiolaisia koulun tavoille ja tutustuttavat uuteen oppimisympäristöön. Tutorit myös järjestävät
jokaisessa Turun lukiossa ohjelmaa ensimmäisen vuoden
lukio-opiskelijoille eli ykkösille. Lukion aloittaville pidetään
esimerkiksi ryhmäytymispäivä, jonka tarkoituksena on tutustua uusiin kavereihin. Kaikki tutorit ovat saaneet tehtäväänsä
koulutuksen ja he opastavat lukio-opintojen alkuun.
Tutoreilta voi kysyä neuvoa esimerkiksi:
• kurssivalintojen tekemisestä
• lukujärjestyksistä
• koulun käytänteistä
• koulun tapahtumista

Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan
sattumanvaraisessa järjestyksessä eli arvotaan. Eri lukioiden
alimmat keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain lukioihin pyrkivien määrästä riippuen. Turussa lukioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,30.
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Lukion osoite

Erityislinja

Katedralskolan i Åbo,
Gamla Stortorget
Kerttulin lukio,
Kaarinankatu 3

ICT, urheilu

musiikki

Turun iltalukio,
Eskelinkatu 4

B1

Lukiodiplomit

Opiskelupaikat

Opinto-ohjaaja

B2

B3

TYB, FRB

TYB, FRB

bildkonst

92

Inka Halkivaha, t. 040 138 5299

ENA, RUA

RUB

SAB

SAB, EAB

liikunta, media, valtakunnallinen
puheviestinnän päättökoe,
kuvataide

82 yleis
70 urheilu
28 ICT

Anne Lukka, p. 044 907 2339
Mia Wikström, p. 044 907 4418

ENA, RUA

RUB

SAB, RAB

SAB, RAB, EAB

kuvataide, liikunta, tanssi,
musiikki, valtakunnallinen
puheviestinnän päättökoe

234

Heidi Autero, p. 044 907 4404
Mari Salminen, p. 044 907 4412

ENA,
RUA,
SAA,
RAA, VEA

RUB

SAB, RAB

SAB, EAB, VEB,
RAB

kuvataide, musiikki, valtakunnallinen puheviestinnän
päättökoe

103 yleis
52 musiikki

Eija Pakola, p. 044 907 4497
Anna Harmaa p. 040 6613920

ENA

RUB

Pääsykoe

Esittelyillat
15.1.2018 klo 18.30

Urheilulinjan laji- ja ominaisuustestit
5.4.2018 2017, klo 8-15 Testeihin ei
lähetetä erillistä kutsua. Lisätietoja: www.
kerttulinlukio.fi

urheilulukio 23.1.2018 klo 18.30,
yleislukio ja ICT-lukio 24.1.2018
klo 18.30
18.1.2018 klo 18.30

Musiikkilinjan pääsykoe 7.-8.5.2018
(Torninkatu 4)
Ilmoittautuminen valintakokeeseen
p. 040 569 2835

SAB, RAB, IAB,
EAB, VEB, KII, JAP

Anna-Mari Kiili, p. 050 432 3699
Jukka Valtanen, p. +358 50 5660932
jukka.valtanen@utu.fi

20 April 2018 at 10 a.m. to 12:30 p.m

yleislukio 16.1.2018 klo 18.30
musiikkilinja 17.1.2018 klo 18.30

Turku international school,
Annikanpolku 9

IB

ENA

FIB

SAB, RAB

SAB, RAB

Turun klassillinen lukio,
Eskelinkatu 4

ilmaisu

ENA, RUA

RUB

SAB, RAB,
LA

LAB, RAB, SAB,
EAB, VEB, KR

kuvataide, media, musiikki,
tanssi, teatteri, liikunta, valtakunnallinen puheviestinnän
päättökoe

164 yleis
60 ilmaisu

Marianne Laulumaa, p. 044 907 2345
Nina Östdahl, p. 044 907 4405

Ilmaisulinjan pääsykoe ke 18.4.2018, klo
13.15-16.15. Ilmoittautuminen alkaa klo
12.30

yleislukio 22.1.2018 klo 18.30
ilmailulinja 23.1.2018 klo18.30

Turun normaalikoulun lukio,
Annikanpolku 9

IB

ENA,
RUA,
SAA, RAA

RUB

SAB, RAB,
VEB

SAB, RAB, VEB,
EAB

liikunta, kuvataide, musiikki,
valtakunnallinen puheviestinnän
päättökoe

54
30 IB

Jukka Valtanen, p. 050 5660932

IB-linjan pääsykoe 20.4.2018 klo 10–12.30
Lisätietoja: www.tnk.utu.fi

17.1.2018 klo 18.30

ENA, SAA

RUB
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Heikki Isotalo, p. 02 273 4775,
heikki.isotalo@turunsteinerkoulu.fi

16.1.2018 klo 18.30

ENA, RUA

RUB

150 yleis
50 luonnontiede
30 meri

Virpi Lieri, p. 044 9074402
Julian Lindberg, p. 044 907 4493
Seija Simola, p. 044 907 4403
Tiina Vapamaa. p. 040 4829173

15.1.2018 klo 18.30

Turun Steiner-koulun lukio,
Mestarinkatu 2
Turun Suomalaisen
Yhteiskoulun lukio,
Kauppiaskatu 17

32

A1
FINA, FIM,
ENA

Luostarivuoren Lyseon lukio
Luostarinkatu 13

Puolalanmäen lukio,
Aurakatu 11

Kielivalinnat

luonnontiede,
meri

EAB, RAB
SAB, RAB

SAB, RAB, EAB,
IAB

kuvataide, käsityö, liikunta,
musiikki, valtakunnallinen
puheviestinnän päättökoe

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi
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Katedralskolan i Åbo
Särdrag

Katedralskolan i Åbo är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. För att
framgångsrikt klara av studierna behövs goda kunskaper i svenska, ett positivt förhållningssätt till lärandet samt ett genuint intresse för gymnasiestudier.
Katedralskolan verkar i nyrenoverade utrymmen intill Gamla Stortorget och
kan erbjuda moderna, attraktiva och mångsidiga studiemiljöer, som inspirerar och motiverar såväl de studerande som personalen. Genom målinriktat
arbete, delaktighet, reflektioner och ömsesidig respekt skapar vi förutsättningar för var och en att växa som individ och därmed fördjupa sin kompetens utgående från tidigare kunskaper och erfarenheter.

Kursutbud

Utöver de kurser som ingår i de nationella grunderna för gymnasiets
läroplan erbjuder Katedralskolan även repetitionskurser i de flesta skrivämnen, fördjupade kurser i bl.a. bildkonst samt en ämnesövergripande kurs i
konststudier. De korta avstånden och det gemensamma positionsschemat
ger också möjlighet att avlägga kurser vid andra gymnasier i Åbo eller vid
Åbo yrkesinstitut. Dessutom kan de studerande avlägga studier på distans.
Katedralskolan samarbetar med Åboregionens idrottsakademi och kan erbjuda svenskspråkiga elitidrottare möjlighet att kombinera idrott och studier.
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www.turku.fi/lukiokoulutus

Kerttulin lukio
Studerandena får räkna idrottsutövandet till godo och har möjlighet att delta
i morgonträningar, läger och tävlingar under läsåret.

För vem?

Studierna riktar sig till alla dem som månar om att få en mångsidig gymnasieutbildning på svenska och som önskar bygga en bra grund för fortsatta
studier. Idrottslinjen riktar sig till elitidrottare, som har antagits till Åboregionens idrottsakademi.

Gymnasiediplom

I Katedralskolan kan du avlägga gymnasiediplomet i bildkonst. Övriga
gymnasiediplom avläggs vid de finskspråkiga gymnasierna.

Var?

Gamla Stortorget 1, 20500 Åbo

Bekanta dig närmare

http://info.edu.turku.fi/katedral/ och katedralskolan@turku.fi

Erityispiirteet

Kerttulin lukion rakennus on täysin remontoitu vuonna 2013. Lukio sijaitsee ihanteellisella paikalla Turun Tuomiokirkon ja Kupittaan urheilupuiston
välisellä alueella. Yleislinjan opiskelijat voivat halutessaan osallistua myös
erityislinjojen kursseille, mikäli tilaa on. Kerttulin lukiossa opiskellaan tiedon
lisäksi taitoja, jolloin opiskelun arjessa korostuvat teknologian hyödyntäminen, kansainvälisyys (opintomatkoja vuosittain) ja kriittinen ajattelu. Osa
oppitunneista voidaan tallentaa myös verkkoon, jolloin opiskelija voi kerrata
oppituntien opetusta verkkotallenteiden avulla ja näin saavuttaa parempia
oppimistuloksia. Kerttulin lukiossa on kolme aivan uudenlaista laboratoriotilaa biologian, fysiikan ja kemian kokeelliseen opiskeluun.

Kurssitarjonta

Kurssitarjonnan selkeänä painopisteenä ovat ylioppilaskirjoitukset. Kurssitarjonnassa kiinnitetään huomiota myös jatko-opintoihin sijoittumiseen
tarjoamalla yliopistoon valmistavia kursseja. Tarjolla oli yliopistoon ja korkeakouluihin valmentavia kursseja seuraavasti: kauppatiede, lääketiede,
oikeustiede, kasvatustiede, psykologian yliopisto-opinnot, diplomi-insinöörikoulutus.

Kenelle?

Kerttulin lukio tarjoaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin historiallisesti arvokkaassa, hienossa koulurakennuksessa.

Lukiodiplomi

Kerttulin lukiossa voi suorittaa liikunnan, puheviestinnän ja median lukiodiplomit.

Missä?

Kaarinankatu 3, 20500 Turku

Tutustu tarkemmin

www.kerttulinlukio.fi ja kerttulin.lukio@turku.fi

Ota yhteyttä

Rehtori Tapio Laine, tapio.laine@turku.fi, p. 044 9072 349

Ta kontakt

Rektor Marianne Pärnänen, marianne.parnanen@turku.fi, p. 040 171 3889

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi
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Opi

oivaltamaan
olennainen!

Kerttulin ICT-lukio
Erityispiirteet

Erityispiirteet

Kurssitarjonta

Kurssitarjonta

ICT-lukion opiskelija saa jättää pois opinto-ohjelmastaan kahdeksan valtakunnallista pakollista kurssia, suorittaessaan kaksitoista syventävää kurssia
informaatioteknologian ja digitaalisen viestinnän oppiaineista.

Ohjelmoinnin, tietoliikennetekniikan ja digitaalinen median lisäksi ICT-alasta
kiinnostunut voi valita kursseja mm. Linuxin, pelisuunnittelun, multimedian
tai 3D-tulostuksen parista.
ICT-lukio tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja ICT-alan yritysten kanssa.
Osalla ICT-lukiolaisista on mahdollisuus suorittaa lukion aikana IT-alan opintoja Turun yliopistossa ja jatkaa siellä lukion jälkeen ilman pääsykokeita. Lukio tarjoaa myös Ciscon Networking Academy -koulutusohjelman, jonka
opinnot luetaan hyväksi useissa alan korkeakouluissa. Opintojen vastapainoksi järjestetään mm. LAN-tapahtumia ja opintoretkiä.

Hakeminen ja valintaperusteet

Yhteishaussa päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvossa painotetaan äidinkielen, englannin ja matematiikan arvosanoja kahdella.
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Kerttulin urheilulukio on Turun Seudun Urheiluakatemiaa koordinoiva oppilaitos. Urheilulukio mahdollistaa yhtäaikaisesti menestykselliset lukio-opinnot ja huippu-urheiluun tähtäävän harjoittelun.

Urheilulukiolaisen opinto-ohjelmaan kuuluu urheiluvalmennusta vähintään
12 kurssia. Urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen tueksi oppilaitos tarjoaa urheilijan opintojen ohjausta sekä ensimmäisenä opiskeluvuotena suoritettavan valmennusopin kurssin.

Kenelle?

Urheilulukio on tavoitteellisesti harjoitteleville motivoituneille nuorille. Urheilulukio on avoin kaikkien lajien urheilijoille.

Hakeminen ja valintaperusteet

Urheilulukioon haetaan yhteishaussa. Valintapisteet muodostuvat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta painotettuna liikunnan
numerolla (enintään 10), lajiliiton pisteistä (enintään 6) ja soveltuvuuspisteistä (enintään 4). Yhteispisteet (20) ovat valinnan perusteena.

Luostarivuoren Lyseon lukio
Erityispiirteet

Luostarivuoren Lyseon lukio sijaitsee keskustassa puiston laidalla Samppalinnanmäellä. Olemme Turun ainoa yleislukio ja kurssitarjontamme mahdollistaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen. Haluamme luoda innostavan
ja kannustavan ympäristön, jossa opiskelijat voivat keskittyä olennaiseen.
Luostarivuoren Lyseossa vaalimme lukion perinteitä nykyaikaa tai opiskelijoiden tulevaisuutta unohtamatta. Opiskelijat osallistuvat moniin yhteisiin tapahtumiin ja juhliin, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tällaisia tapahtumia ovat
erimerkiksi ykkösten yöleiri, musiikkiproduktiot sekä penkkareiden perinteinen kielojuhla, jossa abiturientit jättävät arvokkaasti jäähyväiset opettajilleen
ja nuoremmille opiskelijoille.

Kurssitarjonta

Luostarivuoren Lyseossa on yo-kirjoitusaineissa paljon lukiokohtaisia kursseja, joilla syvennetään peruskurssien asioiden osaamista. Lisäksi järjestämme vuosittain useamman eri oppiaineen integroivia kursseja, joilla
opiskelija oppii laajentamaan näkökulmiaan ja soveltamaan usean aineen
tietoja. Kuvataiteen ja yrittäjyyden kurssit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden toteuttaa itseään eri tavoin. Vaihto-opiskelijoiden, erilaisten kilpailujen ja
opintomatkojen myötä kansainvälisyys on näkyvä osa lukiomme toimintaa.
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Kenelle?

Luostarivuoren Lyseo sopii kaikille niille, jotka arvostavat laajaa yleissivistystä
ja joille on tärkeää saada hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Lukion alkaessa
sinun ei tarvitse vielä tietää omaa alaasi, koska meillä pääset tutustumaan
laajasti eri oppiaineisiin ja me autamme sinua löytämään omat vahvuutesi.

Lukiodiplomi

Luostarivuoren Lyseossa voi suorittaa kuvataiteen, liikunnan, tanssin ja
musiikin lukiodiplomit sekä pu-heviestinnän valtakunnallisen päättökokeen.

Missä?

Luostarinkatu 13, 20700 Turku

Tutustu tarkemmin

www.luostarivuorenlyseo.fi ja luostarivuorenlyseon.lukio@turku.fi

Ota yhteyttä

Rehtori Johanna Levola-Lyytinen, johanna.levola-lyytinen@turku.fi,
p. 044 907 4406
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KieliA,
matematiikkaa ja
kansainvalisyyttä!

Puolalanmäen lukio
Erityispiirteet

Puolalanmäen lukiossa korostuvat monipuolinen kielten opetus, kansainvälisyys, vireä musiikkitoiminta, matemaattis-luonnontieteellinen ja humanistinen yleissivistys sekä ympäristöstä ja lähimmäisestä huolehtiminen.
Vuosittain opiskelijamme tekevät opintomatkoja ja vierailuja eurooppalaisiin
yhteistyökouluihimme.
Opiskelijoiden oma aktiivisuus yhdessä monipuolisen ja motivoivan opetuksen kanssa tarjoaa hyvän pohjan oppimiselle ja menestykselle ylioppilaskirjoituksissa. Kunnioitamme perinteitä, elämme tässä ajassa ja tähtäämme
tulevaisuuteen.

Kurssitarjonta

Lukiossa on Turun laajin vieraiden kielten tarjonta: pitkinä eli A-kielinä lukiossa voi opiskella englannin ja ruotsin lisäksi saksaa, ranskaa ja venäjää, ja lyhyinä kielinä espanjaa, venäjää, saksaa ja ranskaa. Kielten opetuksessa painotetaan kulttuurien tuntemusta, keskinäistä vuorovaikutusta ja arvostusta.
Monessa kielessä opetusta antaa myös ko. kieltä äidinkielenään puhuva
natiiviopettaja. Matematiikan ja luonnontieteiden opetus on maan huippua.
Tietyt musiikkilukion kurssit ovat mahdollisia myös lukion yleislinjalaiselle.
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Puolalanmäen lukion musiikkilinja
Kenelle?

Puolalanmäki sopii kaikille kielistä, kansainvälisyydestä ja luonnontieteistä
kiinnostuneille opiskelijoille. Olemme sopivan kokoinen lukio, jossa yksilöllinen oppiminen on keskiössä. Täällä tapaat samanhenkisiä opiskelijoita.

Lukiodiplomit

Puolalanmäen lukiossa voi suorittaa kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomin
sekä puheviestintätaitojen päättökokeen. Lisäksi saksan ja ranskan kielissä
opiskelija voi tehdä kansainvälisen virallisen kielitutkinnon.

Missä?

Aurakatu 11, 20100 Turku

Tutustu tarkemmin

https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/

Ota yhteyttä

Erityispiirteet

Tarjoamme monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia musiikin parissa. Vahvuuksiamme ovat kuorotoiminta sekä suuret musiikkiprojektit, mm. Valon
Aika. Lukiossamme toimii yli 50 soittajan sinfoniaorkesteri ja kansanmusiikkiryhmiä. Bänditoiminta on myös vilkasta. Musiikkilinja vahvistaa lukion kansainvälisyyttä. Kuorot ja orkesteri käyvät säännöllisesti ulkomailla ja meillä
vierailee useita esiintyjäryhmiä.

Hakeminen ja valintaperusteet

Musiikkilinjalle valitaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon (max.
10 pistettä) ja pakollisessa valintakokeessa annettavien musiikkipisteiden
(max. 10 pistettä) perusteella. Musiikkipisteitä on saatava vähintään kolme.
Musiikinopettajan lausunto ja musiikin todistukset toimitettava viimeistään
27.4.2018 mennessä lukion kansliaan. Hakija ilmoittautuu valintakokeeseen koulusihteerille p. 040 569 2835 ja varaa ajan. Valintakokeet pidetään
7.–8.5.2018 osoitteessa Torninkatu 4 (käynti sisäpihalta).

Rehtori Jouko Kauppinen, jouko.kauppinen@turku.fi, p. 050 432 3644

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi
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Valinnanvaraa

Laajassa
kielivalikoimasta

Turun klassillinen lukio ilmaisulinja

Turun klassillinen lukio
Erityispiirteet

Turun klassillisessa lukiossa kielitarjonta on erittäin laaja. Perinteisten kielien
(englanti, ruotsi) lisäksi lukiossamme voit opiskella lyhyinä kielinä ranskaa,
saksaa, espanjaa, venäjää, latinaa ja vanhaa kreikkaa. Kansainvälisyys
näkyy lukiossa mm. Roomakerhon tilaisuuksissa, kielten opintomatkoina,
fysiikan leirikouluna Cernissä, Svenska klubbenin toimintana sekä erillisen
ranskan kielen DELF-tutkinnon suorittamisena. Turun klassillisessa lukiossa
korostetaan myös tekniikan ja eurooppalaisen kulttuurin opiskelua tulevaisuuden kansainvälisiä työpaikkoja ajatellen.
Laajat hyvinvointiopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden löytää ja
kehittää omaa erityisosaamistaan sekä suunnata opintojaan oman kiinnostuksensa ja esimerkiksi jatko-opiskeluun liittyvien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvinvointiopinnot sisältävät mm. yritysvierailuja, teematapahtumia,
TET-päivän sekä Tapahtumatuotannon kurssin, jolla toteutetaan suosittu
Kauhugalleria lapsille sekä osallistutaan Nenäpäivä-keräykseen erilaisilla
tempauksilla.

Kurssitarjonta

Lukio tarjoaa käytännössä kaikissa oppiaineissa lukiokohtaisia kursseja,
erityisesti yhteiskunnallisissa aineissa (historia, yhteiskuntaoppi), matematiikassa ja liikunnassa tarjottava kurssimäärä ylittää reilusti valtakunnallisen
tason. Lähes jokaisessa yo-tutkinnon aineessa lukio tarjoaa ainakin yhden
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yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoihin valmentavan lukiokohtaisen kurssin.

Kenelle?

Vahva yhteishenki synnyttää hyvinvointia, joka näkyy hyvinä oppimistuloksina ja lukiossa viihtymisenä. Tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista kansainvälisiä, monipuolisesti hyviin jatko-opintoihin pääseviä ja niissä menestyviä
ylioppilaita.

Lukiodiplomi

Turun klassillisessa lukiossa voi suorittaa teatteritaiteen, median, kuvataiteen, tanssin, musiikin ja liikunnan lukiodiplomin sekä äidinkielen puheviestinnän päättökokeen.

Erityispiirteet

Ilmaisulinjan opiskelija, joka suorittaa 12 ilmaisun kurssia, voi jättää pois
opinto-ohjelmastaan 8 valtakunnallista pakollista kurssia.

Kurssitarjonta

Teatteri-ilmaisussa voi opiskella mm. teatterihistoriaa, performanssia, näyttelijän- ja ohjaajantyötä, dramaturgiaa, improvisaatiota ja tanssia sekä mediailmaisussa mm. journalistiikkaa, valokuvausta, median maailmaa, luovaa
kirjoittamista ja lyhytelokuvaa sekä kuvankäsittelyä, uutis- ja toimitustyötä
ja markkinointia Turun AMK:ssa. Vuosittain on tarjolla n. 30 teatteri- ja mediailmaisun kurssia.

Kenelle?
Missä?

Eskelinkatu 4, 20100 Turku

Tutustu tarkemmin

www.turunklassillinenlukio.fi ja klassillinen.lukio@turku.fi

Ota yhteyttä

Rehtori Kai Heino, kai.heino@turku.fi, p. 050 432 3612

IIlmaisulinja antaa monipuoliset kehitysmahdollisuudet opiskelijan omille ilmaisu- ja viestintätaidoille. Tärkeitä ovat taiteen avulla kasvaminen, oman
osaamisensa näyttäminen, itsenäisten työskentelytapojen kehittäminen ja
taiteellisten valintojen tekeminen.

Hakeminen ja valintaperusteet

Ilmaisulinjalle haetaan yhteishaussa. Kaikille hakijoille pidetään avoin pääsykoe ke 18.4.2018 klo 13.15–16.15. Ilmoittautuminen alkaa klo 12.30. Katso
ajankohtaiset pääsykoeohjeet lukion kotisivuilta.
www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi
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Valkolakki
yksilöllisin ratkaisuin!

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK)
Erityispiirteet

TSYKin kiinteistö on vastaremontoitu; meillä opiskellaan moderneissa oppimisympäristöissä perinteitä kunnioittavassa miljöössä. Lukio sijaitsee
linja-autoaseman kupeessa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Oppiaineiden
välinen yhteistyö on kiinteää ja yhteistyötä tehdään paljon myös yritysten,
korkeakoulujen ja erilaisten järjestöjen kanssa. Opiskelijamme osallistuvat
vuosittain moniin kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, joissa on menestytty hyvin. Lukuvuosittain tehdään opintomatkoja ulkomaille. Tavoitteenamme on ohjata opiskelijat työnteon ja elinikäisen oppimisen arvostamiseen
sekä vastuullisuuteen.

Kurssitarjonta

TSYKissä on monipuolinen ja laaja kurssitarjonta. Yleislinjan opiskelijat voivat osallistua erityislinjojen kursseille, mikäli niissä on tilaa. Äidinkielessä on
mahdollista osallistua puheviestinnän päättökokeeseen ja vieraissa kielissä
suullisen kielitaidon kokeeseen.
Kuvataiteessa on valittavissa 15 kurssia, joissa tutustutaan laajasti kuvallisen ilmaisun eri muotoihin, mm. arkkitehtuuri, muotoilu ja design, pukusuunnittelu ja lavastus, elokuva ja video sekä ympäristötaidetta saaristossa.
Opinnot antavat hyvät valmiudet taide- ja kulttuurialojen jatko-opintoihin.
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Tarjolla on myös kulttuurikurssi, jonka saa käymällä näyttelyissä, teatterissa,
elokuvissa ja muissa kulttuuritapahtumissa.

Lukiodiplomi

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa voi suorittaa kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin lukiodiplomit.

Missä?

Kauppiaskatu 17, 20100 Turku

Tutustu tarkemmin
www.tsyk.fi
tsyk.lukio@turku.fi

Ota yhteyttä

Rehtori Riikka Lindroos, riikka.lindroos@turku.fi, p. 050 432 3671

TSYKin luonnontiedelinja
Erityispiirteet

Luonnontiedelinjan opiskelija saa jättää pois 8 valtakunnallista pakollista
kurssia suorittaessaan vähintään 12 syventävää luonnontiedelinjan kurssia.
Koulukohtaisilla kursseilla syvennytään luonnontieteisiin ja tehdään kokeellisia töitä yhteistyössä korkeakoulujen sekä alueen yritysten kanssa.

Kurssitarjonta

Luonnontieteen syventäviä kursseja on lähes 60 esim. astrofysiikka, kaupunkimaantiede, ympäristökemia ja meribiologia. Työkurssit ovat osa luonnontieteiden opiskelua. Oppiainerajat ylittävillä kursseilla voi opiskella geofysiikkaa, biokemiaa ja luonnontieteiden matematiikkaa.

Kenelle?

Linja luo hyvät valmiudet jatko-opintoihin matemaattis-luonnontieteellisissä
aineissa, lääketieteellisessä tiedekunnassa ja teknillisissä korkeakouluissa.

Hakeminen ja valintaperusteet

Linjalle haetaan yhteishaussa. Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvossa
painotetaan matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen arvosanoja kahdella.
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TSYKin merilinja
Erityispiirteet

TSYKin merilinjalla on käytössä oma koululaiva, Lokki. Merellä liikkumisen
taitoja voi harjoitella koululaivapurjehduksella. Opiskelija valitsee linjan kurssitarjonnasta vähintään 12 kurssia, joista kaksi on pakollista.

Kurssitarjonta

Merilinjan kurssitarjonnassa painottuvat matemaattisluonnontieteelliset aineet, meriympäristö ja -tutkimus, Itämeri, merenkulku ja yrittäjyys. Valittavana on myös merilinjalle suunnattuja kielten kursseja.

Kenelle?

Merilinja on hyvä valinta kaikille merestä ja merialasta kiinnostuneille. Merilinja luo hyvät valmiudet jatko-opintoihin merialan ja -tutkimuksen parissa.

Hakeminen ja valintaperusteet

Merilinjalle haetaan yhteishaussa. Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvossa painotetaan äidinkielen, A1-kielen ja matematiikan arvosanaa kahdella.
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Maailman

arvostetuin
kansainvälinen
lukiotutkinto!

Turun normaalikoulun lukio

Turun iltalukio
Aikuislukion lähes kaikki kurssit ja lyhyet kielet voi suorittaa verkossa (suurin poikkeus pitkä matematiikka). Tutkinnon suorittaminen on maksutonta, mutta aineopiskelu maksaa 50 euroa, jos suorittaa yhden kurssin, 2–5
kurssia maksaa yhteensä 100 euroa ja 6 tai enemmän yhteensä 150 euroa.
Aineopiskelijaksi voi ilmoittautua kansliassamme tai verkkosivujemme kautta www.turuniltalukio.fi. Päivälukiolainen, joka suorittaa kursseja iltalukiossa,
on aineopiskelija.

Kurssitarjonta

Kesä- ja elokuun kurssitarjonta on runsas. Elokuun kurssit ovat lähinnä
abeille suunnattuja kertauskursseja. Kurssin hinta vahvistetaan lukuvuoden aikana. Kursseille ilmoittaudutaan verkkosivujemme kautta huhtikuusta
2018 alkaen.

Kenelle?
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vuosittain noin 50 kurssia. Reaaliaineissa voi käyttää hyväkseen myös Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden verkkokurssitarjontaa www.lse.fi.

Missä?

Erityispiirteet

Turun normaalikoulun lukio on yliopiston koulu, joka panostaa korkeatasoiseen opetukseen. Digitaalisuus on arkipäivää ja Norssi mahdollistaa opiskelijoilleen opiskelun yksilöllisen ohjauksen. Kansainvälistä ilmapiiriä täydentää
runsas opintomatkojen tarjonta ulkomaille.

Eskelinkatu 4, 20100 Turku

Tutustu tarkemmin
www.turuniltalukio.fi

Ota yhteyttä

Rehtori Esko Heikkonen, esko.heikkonen@turku.fi, p. 044 907 2037

Kurssitarjonta

Luonnontieteissä korostuu kokeellisuus ja yhteistyökurssit korkeakoulujen
kanssa. Kaupallisista aineista tai johtamisesta kiinnostuneet voivat valita
yrittäjyysopintoja Business Management- tarjonnasta.

Kenelle?

Mahdollistaa opiskelijoilleen laajan ja monipuolisen yleissivistyksen sekä
erinomaisen jatko-opintokelpoisuuden tiede- ja ammattikorkeakouluihin.

Missä?

Iltalukioon on mahdollista tulla aineopiskelijana kuka tahansa. Varsinaiseksi
opiskelijaksi voi tulla erityisestä syystä alle 18-vuotiaana.

Annikanpolku 9, 20610 Turku

Etärengas

www.tnk.utu.fi

Tutustu tarkemmin

Etäopetusrenkaassa www.etarengas.fi ovat mukana kaikki Turun lukiot,
Turun ammatti-instituutti ja ympäristökuntien lukioita. Etärenkaan kautta
opiskelijat saavat lisää kursseja joustavasti ja maksutta. Etärengas tarjoaa

Ota yhteyttä

www.turku.fi/lukiokoulutus
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Rehtori Marjut Kleemola, marklee@utu.fi, p. 040 554 0645

IB-linja
Erityispiirteet

IB-lukio antaa erinomaiset lähtökohdat yliopisto-opinnoille niin kotimaassa
kuin ulkomailla. Opetuskieli on englanti. Osa IB-linjalaisista suorittaa sekä
suomenkielisen että englanninkielisen tutkinnon.
Ensimmäisenä vuonna opiskellaan noin 30 kurssia, opitaan riittävä kielitaito ja tarvittavat työmuodot. Sen jälkeen jokainen keskittyy itselle tärkeisiin
oppiaineisiin. Oppiaineiden lisäksi opiskelijat tekevät tutkielman itseään kiinnostavasta aiheesta, opiskelevat tiedon teoriaa ja osallistuvat CAS-toimintaan.

Kurssitarjonta

Opiskelijat valitsevat ohjelmaansa minimissään kuusi oppiainetta, joita he
opiskelevat joko laajan tai suppeamman tason mukaan. Oppiaineet valitaan
luonnontieteen, yhteiskuntatieteiden, äidinkielen, vieraiden kielten ja matematiikan koreista. Luonnontieteissä tehdään paljon kokeellisia töitä. Kieliaineissa erityispiirteenä on suullisen kielitaidon korostuminen.

Hakeminen ja valintaperusteet

IB-linjalle haetaan yhteishaussa. Keskiarvossa painotetaan matematiikan, englannin ja äidinkielen arvosanat kahdella. Kaikille avoin pääsykoe on 20.4.2018 klo 10.00–12.30. Katso tarkemmin koulun kotisivuilta:
www.tnk.utu.fi.
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Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?
Ideoita urasuunnitteluun

Jos et ole onnistunut saamaan koulutuspaikkaa, kannattaa tiedustella vapaita opiskelupaikkoja oppilaitoksista:
•
Turun ammatti-instituutissa opintotoimistoista,
vaihde puh. (02) 330 000, www.turkuai.fi
•
Turun lukioiden rehtoreilta, www.turku.fi/lukiot
•
oppilaitokset ilmoittavat vapaat opiskelupaikat myös osoitteessa
www.opintopolku.fi

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus,
VALMA

Turku International School
Turku International School (TIS) was founded to meet the educational needs
of an increasing international community in the Turku region. At upper secondary level TIS implements the IB Diploma Programme, which is preceded by a pre-Diploma year. The IB Diploma Programme offers an academically challenging, well-balanced curriculum consisting of six (or seven)
subjects, the extended essay, a theory of knowledge course and a CAS
programme. IB Diploma is recognized and highly respected by universities
in all parts of the world.

Apply

Admissions form is available at the school website, www.tis.utu.fi. Completed applications should be submitted to principal Vesa Valkila by March 16,
2018. Entrance exam will be held on 20 April 2018 at 10 a.m. to 12:30 p.m.

Where?

Erityispiirteet

Turun Steiner-koulun lukio on steinerpedagogiikkaa toteuttava erityislukio,
jossa opiskellaan tavallisten lukiokurssien lisäksi taide- ja taitoainepainotteisia erityiskursseja. Steiner-lukiossa painotetaan yleissivistyksen merkitystä
sekä teoreettisten tietojen ja käytännön taitojen yhteensovittamista. Opiskelu on sosiaalista, tutkivaa ja luovaa tekemällä oppimista. Erityiskurssien
projektit, kuten esim. näytelmä, taiteellisesta, teoreettisesta tai käytännöllisestä aiheesta tehty päättötyöesitys ja kulttuurimatka Eurooppaan tukevat
sosiaalisten taitojen kehittymistä. Oppikirjojen ohella käytetään sähköisiä
opiskeluympäristöjä ja opitaan hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa ja
verkko-opiskelua monipuolisesti. Kouluruoka valmistetaan lähiruoka-aineista koulun omassa keittiössä.

Hakeminen ja valintaperusteet

Annikanpolku 9, 20610 Turku

Lukioon haetaan yhteishaussa. Hakijoilta ei edellytetä taiteellista erityislahjakkuutta ja hakea voi mistä tahansa peruskoulusta.

Further information

Missä?

www.tis.utu.fi

Mestarinkatu 2, 20810 Turku

Contact us

Tutustu tarkemmin

Rehtori Vesa Valkila, vesa.valkila@utu.fi; p. 0400 523 093
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Turun Steiner-koulun lukio

www.turku.fi/lukiokoulutus

turunsteinerkoulu.fi/ ja www.facebook.com/TurunSteinerKoulu

Ammatillisista opinnoista kiinnostuneille, lisätietoa www.turkuai.fi/valma.
Turun ammatti-instituutti
Tiedustelut: opinto-ohjaaja Emma Nylund,
p. 044 907 3716
emma.nylund@turku.fi
Haku: www.opintopolku.fi

NuortenTurku on kaikille alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettu tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarjoava palvelupiste. Pisteessä voivat asioida myös
nuorten vanhemmat, muut nuorten kanssa työskentelevät sekä alan opiskelijat.
Asiakaspalvelunumero 040 183 3562,
nuortenturku@turku.fi, www.nuortenturku.fi
KOHO-toiminta on tarkoitettu turkulaisille alle 30-vuotiaille työttömille nuorille. Se tarjoaa urasuunnitteluapua sekä myös laajempaa elämänhallinnan
tukea. KOHO palvelee ajan varauksella puh. 044 907 4770.
www.turku.fi/koho
Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste
p. (02) 2623 126, nuortenturku@turku.fi
www.pointti.info/turku
Vamos Turku tarjoaa matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmävalmennusta
12–19-vuotiaille turkulaisille nuorille. Ryhmävalmennus on kohdennettu
16–19-vuotiaille nuorille, jotka eivät käy säännöllisesti koulua tai ovat ilman
opiskelupaikkaa.
Yllä olevat löydät osoitteesta: Yliopistonkatu 25A 4.krs (Yliopiston Apteekin
talo).

Lukiostartti

Lukiosta kiinnostuneille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa vailla oleville.
Lukiostartissa kerrataan peruskoulun ydinaineita ja samalla opiskellaan lukiokursseja. Lukiostartissa on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja. Lukiostartti kestää puolesta vuodesta vuoteen. Keväällä voi osallistua
toisen asteen yhteishakuun tai jatkaa opiskelua iltalukiossa.
Lukiostarttiin ilmoittaudutaan elokuussa opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiilille,
anna-mari.kiili@turku.fi tai Riikkamarja Autio (vieraskieliset nuoret),
riikkamarja.autio@turku.fi, p. 040 483 0936.
Mukaan tulee ottaa peruskoulun päättötodistus. Lukiostartissa suoritetut
lukiokurssit kelpaavat suorituksiksi muissa lukioissa.
Turun Ohjaamo on matalan kynnyksen piste Turun ydinkeskustassa, jossa
on tarjolla nuorille muun muassa työllistymis- ja kuntoutuspalveluja, sekä
tieto- ja neuvontapalveluja. Ohjaamon palvelunumero 040 724 5440.

www.opintopolku.fi | www.studieinfo.fi
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