Kurikan lukio
Tulevaisuuttasi varten

Pienen lukion yhteishenki
ja suuren lukion
mahdollisuudet
Sopivankokoinen lukio
Laadukas ja yksilöllinen opetus
•
•
•
•

Opettajien kanssa on helppo sopia asioista
Opetus on henkilökohtaista
• Opettajat tuntevat opiskelijat
• Oppimiseen saa helposti tukea
Opetus on modernia
Monipuolinen opintotarjonta

Lukion hauskat ja näyttävät perinteet
•

Wanhat, penkkarit, potkiaiset, Valkoisen
karhun päivä, teatteripäivä, erilaiset teemapäivät, ryhmäytymispäivät, puhetaitokilpailu, liikuntapäivät, hyvinvointiviikko,
munajahti...

Vahva opiskelijakunnan hallitus aito mahdollisuus vaikuttaa
•
•

Meillä kuunnellaan nuorten ääntä
Opkh:n kemut

Opiskelijahuolto lähellä ja läsnä
•

Haluamme edistää nuorten
hyvinvointia

Ei keskiarvorajaa

Opiskelijakunnan hallituksen
kautta voi vaikuttaa!

Suuri Kampus
Kampuksella
viihtyisää opiskella
•
•
•

Terveet ja rennot tilat
Paljon yhteisiä tapahtumia
Kahvila, josta saa
(terveellisiä) välipaloja

Vahvaa yhteistyötä
korkeakoulujen ja paikallisten
toimijoiden kanssa
Kätevät kulkuyhteydet

Joustavaa
opiskelua Kampuksella

Erilaisia oppimisympäristöjä

•

•

•

Kaksoistutkinto on näppärä
suorittaa Kampuksella
Ammatillisia opintoja myös
lukiolaisille

•

Kirjasto, auloja ja
monipuoliset opiskeluympäristöt
Kuntosali, kiipeilyseinä, tatami,
opiskelijoiden omat sali- ja
liikuntavuorot

Opiskelijoiden ajatuksia
Kurikan lukiosta
Täällä on suvaitsevaisuuden ilmapiiri,
olonsa tuntee turvalliseksi ja tervetulleeksi.

Opiskelu on sujuvaa ja yhteishenki on
kannustava! Opiskelijoista huolehditaan.

Täällä on hyvin kaikkea kivaa
välituntitekemistä, rento meininki.

Mukavat opettajat, paljon hyviä opintoja
ja mahtavat opiskelutilat.

Moderni, paljon tilaa, kaikki saavat olla juuri
omanlaisia, hyvää ruokaa ja monia vaihtoehtoja.

Yhteistä toimintaa, siistit tilat, ei liikaa
opiskelijoita, hyvät porkkanasämpylät.

Suunnista omia
polkuja Kurikan
lukiossa
Miksi tulit Kurikan
lukioon?

Mitä olet opiskellut
lukiossa?

Mitä aiot opiskella
lukion jälkeen?

Musiikista ja
kasvatustieteestä
kiinnostunut Ville
Halusin Kurikan lukioon, koska täällä
on paljon musiikin opintoja. Voin olla
mukana bändissä ja kuorossa sekä
harjoitella yksityisopetuksessa laulua
tai soittamaan erilaisilla
instrumenteilla.
Valitsin tietysti paljon musiikin opintoja, mutta myös psykologiaa, koska siitä on hyötyä kasvatustieteissä. Opiskelen myös pitkää matikkaa, koska se
sujuu ja ongelmanratkaisutaidoista on
aina hyötyä.
Haluaisin lukion jälkeen opiskelemaan
musiikinopettajaksi ja luokanopettajaksi.

Entiedävielämitähaluanisona Maria
Tulin Kurikan lukioon, koska en tiedä vielä mitä haluan opiskella lukion
jälkeen. Täällä voin opiskella monia eri
juttuja ja miettiä, mikä itseä kiinnostaa.
Katsoin ensin minkälaisia opinnot ovat
eri aineissa ja otin sitten valinnaiseksi
niitä opintoja, jotka alkoivat kiinnostamaan eniten. Valitsin myös paljon
liikuntaa ja kuvista, joista saa mukavaa vastapainoa teoreettisemmalle
opiskelulle.
Nyt ajattelen, että haen sellaiselle
alalle, jossa voin auttaa ihmisiä jollain
tavalla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta löytyy paljon hyviä vaihtoehtoja. Toisaalta myös ympäristö- ja
luonnonvara-ala kiinnostavat, koska
myös niiden kautta voi työllistyä
moniin ihmisiä ja ihmiskuntaa
laajemmin auttaviin tehtäviin.

Luonnontieteilijä Sofia

Yhteiskuntatieteilijä Lenni

Olen kiinnostunut matemaattisista
aineista ja luonnontieteistä. Tulin Kurikan lukioon, koska täällä pystyy hyvin
opiskelemaan juuri näitä opintoja.

Tulin Kurikan lukioon, koska täällä
pystyn kehittämään itseäni monipuolisesti ja saamaan valmiuksia yliopisto-opintoihin. Täällä voin olla mukana
myös opiskelijakunnan toiminnassa ja
järjestämässä erilaisia tapahtumia.

Opintoni koostuvat pitkästä matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja biologiasta. Näistä tulee paljon opintopisteitä, mutta aikaa jää myös historiaan,
josta olen kiinnostunut.
Alun perin ajattelin opiskelevani
lääkäriksi, koska en oikein osannut
ajatella muita vaihtoehtoja. Tällä hetkellä mietin enemmänkin biotieteitä.
Toisaalta myös fysikaaliset tieteet ja
diplomi-insinööripuolelta teknillinen
fysiikka kiinnostavat jatko-opintoina.
Opiskelemani aineet antavat mahdollisuuksia tosi monille aloille.

Opiskelen mahdollisimman paljon
yhteiskuntaoppia. Olen huomannut
että etenkin äidinkielessä opin paljon
viestintään ja vaikuttamiseen liittyviä taitoja. Osaan myös suhtautua eri
kanavien kautta saatavaan tietoon
kriittisemmin ja pystyn löytämään
helpommin ydinasiat. Myös talousmatematiikan ja sijoittamisen opinnot
ovat hyödyllisiä.
Tavoitteenani on tehdä aikanaan sellaista työtä, että voin vaikuttaa asioihin. Media-ala, politiikka ja johtaminen
ovat ainakin kiinnostavia suuntia.

Kahden tutkinnon
opiskelija Iida
Halusin opiskella itselleni heti ammatin ja lisäksi opiskella lukiossa kieliä ja
muita aineita, jotka auttaisivat minua
työssä ja jatko-opinnoissa. Kurikan
Kampuksella on helppo yhdistää ammatti- ja lukio-opinnot, koska kaikki
opiskelu tapahtuu saman katon alla.
Opiskelen pääasiassa lähihoitajan
ammattiin liittyviä opintoja. Lukiossa
opiskelen viittä ainetta, jotka kirjoitan
ylioppilaskirjoituksissa. Ne ovat äidinkieli, englanti, ruotsi ja reaaliaineista
terveystieto ja psykologia, koska ne
tukevat hyvin lähihoitajaopintojani.
Minua kiinnostaa opiskella ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalaa kaksoistutkinnon jälkeen. Toimintaterapeutin työ olisi monipuolista,
toisaalta myös geronomia ja
fysioterapiakin kiinnostavat.

Kurikan lukiosta
valmistuneiden
opiskelutarinoita

Sonja Ahola (valmistui 2016)
Lukiossa tiesin haluavani Tampereelle
opiskelemaan teknistä alaa, mutta
tulevaisuudensuunnitelmani ei ollut
selvä. Vietin välivuoden tekemällä
erilaisia töitä, esimerkiksi opettajansijaisuuksia. Sitten löysin melko uuden
alan, tietojohtamisen. Alan opinnot
eivät kirkastuneet aivan heti, eikä
minulla ollut tietotekniikasta aiempaa
kokemusta. Se kuitenkin kuulosti juuri
siltä mitä kaipasin: hyvä työllistyminen, hyvä palkkataso, tulevaisuuden
ala ja helposti muotoiltavissa oleva
opintokokonaisuus.
Lukio antoi minulle eväät erityisesti
yliopisto-opinnoille, mutta myös aikaa
miettiä, millaisista asioista pidän ja
minkä parissa haluan tulevaisuudessa työskennellä. Pääsin oman alan
tehtäviin jo kahden opiskeluvuoden
jälkeen. Siirryin ennen viimeistä vuotta
globaalisti toimivan tuotantoyrityksen tietohallintotiimiin ja teen siellä
diplomityöni. Olen kiinnostunut myös
liiketoimintatiedon raportoinnista ja
data-analytiikasta, joiden parissa saan
myös työskennellä.

Tulevaisuudessa voisin työskennellä
esimerkiksi liiketoimintatiedon raportoinnin konsulttina eli data-analytiikan
parissa tai tietohallintojohtajana. Tietojohtamisen opinnot kuitenkin mahdollistavat paljon erilaisia urapolkuja,
joten en välttämättä vielä tiedä, mitä
tulevaisuudessa työkseni teen.

Minni Pitkämö (valmistui 2021)
En opintojeni aikana tiennyt, mitä valmistumiseni jälkeen tapahtuisi. Suunnitelmia ja vaihtoehtoja oli monia ja
niitä tuli koko ajan lisää. Lopulta päätin kuitenkin, että opiskelu saisi jäädä
ainakin toistaiseksi, kun kaksoistutkinto oli loppuun taputeltu. Pääsin hyvin
nopeasti valmistumiseni jälkeen töihin
vanhalle työharjoittelupaikalleni, jossa
toimin tällä hetkellä graafisena suunnittelijana ja valokuvaajana. Tavoitteissa olisi myös perustaa oma yritys ensi
vuonna.
Lukiosta jäi käteen paljon hyödyllistä
yleistietoa ja kaksoitutkinnon ansiosta
löysin oman alani. Kaksoistutkinnon
suorittaminen antoi minulle myös
mahdollisuuden valita työelämän ja
koulun väliltä, sekä mahdollisuuden
työllistyä oman alani ammattiin heti
koulujen päätyttyä.
Tulevaisuus on tällä hetkellä vähän
mysteeri. Jossain vaiheessa haluan
itselleni korkeakoulututkinnon, mutta
en ole vielä varma, mikä se voisi olla.
Tahtoisin myös työskennellä tämän-

hetkisellä työpaikallani niin pitkään
kuin se on mahdollista ja perustaa
sivutoimisen yrityksen valokuvaajana,
mutta elän tällä hetkellä päivä kerrallaan, enkä tahdo miettiä tulevaa
työuraani liian pitkälle.

Tuomas Haapala (valmistui
2017)

Kaapo Havuluoto (valmistui
2019)

Opiskelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa auto- ja työkonetekniikan
insinööriksi. Sain opiskelupaikan heti
lukion jälkeen, mutta pidin välivuoden, jonka aikana kävin armeijan ja
tein töitä kerätäkseni säästöjä opiskeluja varten.

Opiskelen toista vuotta Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Oikeustieteellinen oli itselleni
selkeä valinta ja pääsin sinne heti
abikeväänä todistusvalinnan kautta.
Ennen yliopiston aloittamista kävin
kuitenkin armeijan.

Insinööriopinnoissa tulee vastaan
runsaasti matematiikkaa ja fysiikkaa.
Opiskelin lukiossa pitkän matematiikan ja se on helpottanut myöhemmin
opiskeluja. Vaikka opiskelu lukiossa
välillä turhautti ja mielessä pyöri,
että mihin tätäkin tarvitsee, niin nyt
ammattikorkeakoulussa on monesti
saanut huokaista helpotuksesta kun
jaksoi silloin lukiossa opiskella. On
tarvinnut vain muistella vanhoja hyvin
opittuja asioita.

Lukion hyöty elämässäni on ollut valtava, sainhan sen avulla unelmoimani
opiskelupaikan, mutta myös sieltä
saatu yleissivistys ja hyvät ystävät
ovat olleet tärkeitä elämässäni. Lukion antama yleissivistys luo lisäksi
pohjaa korkeakouluopinnoille, sillä
vähäinenkin substanssitieto liittyen eri
aloihin helpottaa uuden oppimista.

Ammattikorkeakoulun jälkeen tähtäimenäni on työskennellä raskaan
kaluston tai työkoneiden parissa koulutusta vastaavissa työtehtävissä.

Selkeää tulevaisuuden suunnitelmaa
minulla ei vielä ole, sekä julkisen että
yksityisen puolen urat vaikuttavat
mielenkiintoisilta. Yksi oikeustieteellisen koulutuksen eduista on sen
yleisluonteisuus ja laaja-alaisuus, jonka vuoksi on mahdollista tehdä hyvin
monenlaisia töitä elämänsä aikana.

Janika Markkila (valmistui
2017)
Aloitin tradenomi-opinnot Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa johdon
assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa, josta valmistuin kesällä
2021. Lukioaikana vaihtoehtoina oli
kaikkea meteorologiasta fysioterapiaan, enkä todellakaan tiennyt, mikä
minusta tulee isona.
Ennen hakua näin Haaga-Helian mainoksen ja innostuin tästä koulutuksesta. Ensi yrittämällä paikka jäi parin
pisteen päähän, mutta syksyn haussa
pääsin heittämällä sisään.
Koska en suunnitellut opiskelevani
tradenomiksi, valintoihini ei kuulunut
lukiossa yhteiskuntaoppia tai muuta
liiketaloutta tukevaa. Opiskelin kaikkea kiinnostavaa ja hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen. Lukiosta saamani
yleissivistys ja vahva pohja kielissä
auttoivat paljon opinnoissani. Lisäksi
opin paljon myös opiskelijakunnan
hallituksen jäsenenä, kun pääsin
mukaan tekemään päätöksiä, järjestä-

mään erilaisia tempauksia ja
ottamaan vastuuta toiminnasta.
Tein harjoittelun tasavallan presidentin kansliassa ja siellä syttyi palo
työskennellä julkishallinnossa. Valmistuttuani pääsin töihin Vantaan
kaupungille kuntademokratian tiimiin
palvelusihteeriksi. Saan seurata aitiopaikalta kuntajohtamista, työskennellä luottamushenkilöiden ja kaupungin
johdon tukena sekä järjestää vaaleja
ja erilaisia tapahtumia.

Joustavaa opiskelua myös
ammattiin tähtääville
Kurikan lukio ja Sedu Kurikan 10 ammattialaa ovat kaikki saman katon alla
Kurikan Kampuksella. Sedun opiskelijan on helppo siirtyä lukion tunneille
opiskelemaan valitsemiaan lukioaineita joko kaksoistutkintolaisena tai
aineopiskelijana.
Kaksoistutkintolainen opiskelee oman
ammattialansa rinnalla lukiossa viittä
ainetta, jotka kirjoitetaan ylioppilastutkinossa. Kaksoistutkintoa opiskeleva nuori valmistuu ammattiin ja
ylioppilaaksi. Näin hänellä on vahva
osaaminen omassa ammatissaan,
yleissivistävää osaamista ja hyvät
opiskelu- ja ajattelutaidot sekä kyky
kehittää itseään niin jatko-opinnoissa
kuin työelämässä.
Aineopiskelija voi opiskella lukiossa
yhtä tai useampaa valitsemaansa
ainetta ja laajentaa siten osaamistaan.

Aineopiskelu ei kuitenkaan tähtää ylioppilastutkintoon. Opinnot luetaan
hyväksi ammatilliseen tutkintoon.
Myös lukion opiskelijalla on mahdollisuus valita Sedun tarjoamia opintoja
ja liittää ne opiskelusuunnitelmaansa.
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