
Tikkurilan lukio
&Tikkurilan lukio IB 
world school

Tilussa arvostetaan yksilöllisyyttä, rakennetaan yhteisöllisyyttä ja 
kannustetaan oppimaan. Haluamme, että jokainen yhteisömme jäsen voi 
hyvin ja löytää omat voimavaransa. Tikkurilan lukioon olet tervetullut 
omana itsenäsi.

7.10.2022



Perustietoja Tilusta lv. 2022-2023

• Opiskelijoita noin 1 300
• Kansallisia lukioryhmiä 39 (sisältää kaksi 

pidentäjien ryhmää)

• IB world school ryhmiä 3

• Tiloissamme toimii myös yksi Tuva -
ryhmä

• Opettajia noin 80

• Oppitunnit
• Ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.30

• Viimeinen oppitunti päättyy klo 16.15



Koulurakennus

• Hyvät liikenneyhteydet
• Vuonna 2002 valmistunut koulurakennus 

• Avoin, valoisa ja monikulttuurinen 
oppimisympäristö

• Suuri auditorio, laboratorioita, oma 
kirjasto lukusaleineen ja kuntosali

• Taito- ja taideaineiden harrastajille hyvät 
puitteet ja välineet

Osoite: Valkoisenlähteentie 53, Vantaa

TIKKURILAN 
LUKIO



Laaja 
opintotarjonta

• Kielitarjonta
• A-kielet: englanti, espanja, saksa, ranska, ruotsi, venäjä

• B1-kieli: ruotsi

• B2-kielet: ranska, saksa

• B3: ranska, saksa, espanja, italia, latina, venäjä

• Suomi toisena kielenä -opinnot
• Suositellaan kaksikielisille opiskelijoille ja niille, joiden kotikieli 

on muu kuin suomi

• Lukiodiplomit, elokuva- ja viestintäopinnot, joka 
toinen vuosi musikaaliproduktio

Kuva: Heli Toivonen



Painotukset

• Painotukselle hakeminen edellyttää opiskelupaikan saamista 
keskiarvon perusteella lukion yleislinjalta

• Tikkurilan lukion yleislinjan yhteydessä olevat painotukset:
• liikuntapainotus
• musiikkipainotus
• elokuva- ja viestintäpainotus
• matematiikka- ja teknologiapainotus

• Opiskellaan 20 op painotuksen opintojaksoja lukion aikana

• Suoritetusta painotuksesta saa erillisen todistuksen lukion 
päättötodistuksen liitteeksi



Liikuntapainotus

• Hyvä vaihtoehto monipuolisesti liikunnasta 
kiinnostuneille

• Ei edistä suoraan omassa lajissa kehittymistä (ero 
urheilulukioihin)

• Antaa hyvän pohjan liikunnan jatko-opinnoille 
lukion jälkeen

• Valinnassa painotetaan koulumenestystä 
(9.luokan keskiarvo ja liikunnan päättöarvosana), 
harrastuneisuutta ja motivaatiota 



Musiikkipainotus

• Tavoitteena on taata opiskelijalle koko 
lukioajan tasaisesti jatkuva musiikin opiskelu 
sekä antaa mahdollisuus jatkaa aikaisempia 
koulun musiikkiopintoja, esim. yläkoulun 
musiikkiluokkaa 

• Opiskelija voi suuntautua bändisoittoon, 
orkesterisoittoon, lauluun, kuoroon tai 
musiikkiteknologiaan. On myös mahdollista 
valita yhdistelmiä näistä musiikin osa-alueista

• Hakumenettelyyn muutos keväällä 2023

Kuvat Heli Toivonen



Musiikkipainotuksen hakumenettely

● Kaikki musiikkipainotukseen hakevat täyttävät ja lähettävät hakukaavakkeen. 

Kaavakkeelle hakijat voivat lisätä näytevideon omasta 

musiikkiharrastuneisuudestaan

● Musiikkipainotuksen valintakriteereinä käytetään hakukaavaketta ja hakijan 

lukuaineiden painotettua keskiarvoa. Lukuaineiden keskiarvosta muodostuu 

puolet hakijan pistemäärästä ja hakukaavakkeesta puolet hakijan 

pistemäärästä

● Painotukseen valituilla opiskelijoilla lukuaineiden keskiarvon tulee olla 

vähintään 7,0

● Lisätietoja musiikkipainotukseen hakemisesta saa opettaja Erkki Ylimäeltä 

erkki.ylimak@eduvantaa.fi )

mailto:erkki.ylimak@eduvantaa.fi


Elokuva- ja viestintäpainotus

• Kehittää opiskelijan mediasivistystä ja -
osaamista

• Antaa valmiuksia viestinnän ja media-alan 
jatko-opintoihin ja harrastuksiin

• Valinnassa painotetaan peruskoulun 
päättötodistusta sekä hakijan 
hakulomakkeessa mainitsemia perusteluja

• Opiskelija voi suuntautua esim. kuvallisen 
ilmaisun, median, teatteri-ilmaisun tai 
elokuvan opintoihin



Matematiikka- ja teknologiapainotus

● Tavoitteena vahvistaa matemaattisen ajattelun taitoja sekä edistää 

sijoittumista jatko-opintoihin

● Sopii tieto- ja viestintätekniikasta sekä matemaattis-luonnontieteellisistä 

aineista kiinnostuneille

● Pakolliset opinnot koostuvat sekä matematiikan että tieto- ja 

viestintätekniikan opinnoista. Lisäksi opiskelijat valitsevat muita linjaan 

sisältyviä opintoja oman suunnitelmansa mukaisesti

● Opiskelijan 9. luokan matematiikan päättöarvosanan tulee olla vähintään 9. 



Hakeminen Tikkurilan lukion 
yleislinjalle

• Tikkurilan lukion yleislinjalle haetaan kevään toisen 
asteen yhteishaussa

• Painotuksiin ja linjoille haetaan opiskelupaikan vastaanottamisen 
yhteydessä kesällä

• Keväällä 2022 keskiarvoraja lukion yleislinjalle oli 8,08

• Aloituspaikkoja on 2023 syksyllä 386 yleislinjalle

HUOM! Ainevalintakortteja ei tarvitse toimittaa etukäteen. Ne täytetään opiskelupaikan 
vastaanottamisen yhteydessä kesällä.

HUOM! IB world school on yhteishaussa omana hakukohteenaan (esitellään tarkemmin myöhemmin)



Tikkurilan lukion IB 
world school



IB world school

• Englanninkielinen lukiotutkinto, joka valmistaa 
korkeakouluopintoihin joko Suomessa tai ulkomailla

• Lukion ensimmäinen vuosi IB-opintoihin valmistava pre-IB, joka 
noudattaa kansallista lukion opetussuunnitelmaa (sis. kaksi 
kurssia ruotsia sitä aiemmin opiskelleille)

•Pre-opetus enimmäkseen englanniksi, vieraita kieliä 
opiskellaan suomeksi

• IB-opinnoissa opiskellaan vain kuutta ainetta eri aineryhmistä

•Kaikista aineista tehdään loppukokeet (final exams)



Tikkurilan IB-aineet

1. A-kieli: suomi tai englanti (tai oma äidinkieli, jos IBO:n listalla)

2. B-kieli: suomi, englanti, ruotsi

3. Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Filosofia, historia, psykologia 

4. Luonnontieteelliset aineet
Biologia, fysiikka, kemia

5. Matematiikka
Analysis and approaches high level ja standard level
Applications and interpretation standard level

6. Kuvataide tai valinnaisaine ryhmistä 1-4

*suomi useimmissa tapauksissa pakollinen ainakin b-tasolla!



IB - miksi ja kenelle sopii?

• Kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tutkinto

• Jatko-opintokelpoisuus ja valmius opiskella korkeakoulussa ulkomailla ja 
Suomessa

• Opintojen aikana laadittavat extended essay, kirjoitelmat ja raportit antavat 
erinomaiset akateemiset valmiudet

• Englannin kielitaidon karttuminen suomenkieliselle opiskelijalle

• IB-lukio ei ole kielikoulu: jos haluaa opiskella useita eri kieliä, on 
suositeltavampaa hakeutua lukion yleislinjalle

• Ryhmissä yleensä noin kolmasosa suomenkielisiltä yläkouluilta, kolmasosa 
kansainvälisistä kouluista Suomessa ja kolmasosa ulkomailta



Hakeminen -
Tikkurilan lukion IB-linja

• IB-linja on oma hakukohde yhteishaussa

• 30 aloituspaikkaa

• Alin pistemäärä 2022 oli 12,09 (max. 15 - lukuaineiden ka 10 + pääsykoe 4 + 
lausuntolomake 1)

• Kotisivuiltamme tulostettava IB-lausuntolomake täytettävä ja toimitettava Tikkurilan 
lukioon 21.3.2023 klo 15.00 mennessä

• koulu toimittaa - hakijan ei ole tarkoitus nähdä tai tehdä arvioita itse

• Valintakoe 18.4.2023 klo 15-17 (kaikki hakijat testataan, erillistä valintakoekutsua ei 
lähetetä)
• Kokeessa testataan suomalaisen peruskoulun 9. luokan opetussuunnitelman mukainen matematiikka ja englanti. 

Kokeesta voi saada yhteensä neljä pistettä. Todistuspisteet (enintään 10) ja pääsykoepisteet (enintään 4) ja 
lausuntolomakkeesta saatava lisäpiste (1) lasketaan yhteen ilman painotuksia tai kertoimia niin, että 
maksimipistemäärä on 15. 



Tikkurilan lukion avoimet ovet ja
IB:n tutustumispäivä

• IB:n tutustumispäivät
• ti-ke 13.-14.12.22

• lisätietoja ja 
ilmoittautuminen 

essi.haataja@vantaa.fi

• Tikkurilan lukion avoimet 
ovet ja IB Open House 
• ma 23.1.2023

mailto:essi.haataja@eduvantaa.fi


Tikkurilan lukion opinto-ohjaajat

Essi Haataja (Yleislinja ja IB-ohjaus)

puh. 050 310 5032, essi.haataja@vantaa.fi

Iida Karvinen (Yleislinjan ohjaus)

puh. 040 658 3352, iida.karvinen@vantaa.fi

Pauliina Konu (Yleislinjan ohjaus)

puh. 040 612 3774, pauliina.konu@vantaa.fi

Olli Majaluoma(Yleislinjan ohjaus)

puh. 050 310 4797, olli.majaluoma@vantaa.fi

Nanna Oinonen (Yleislinjan ohjaus)

puh. 050 310 4992, nanna.oinonen@vantaa.fi

Saara Pietinen (Yleislinja ja IB-ohjaus, pre-IB koordinaattori)

puh. 050 310 4917, saara.pietinen@vantaa.fi

mailto:essi.haataja@vantaa.fi
mailto:iida.karvinen@vantaa.fi
mailto:pauliina.konu@vantaa.fi
mailto:olli.majaluoma@vantaa.fi
mailto:nanna.oinonen@vantaa.fi
mailto:saara.pietinen@vantaa.fi


Tilun nettisivut 
ja somekanavat

Tikkurilan lukion kotisivut

Blogi

Instagram @tikkurilanlukio

Youtube Tikkurilan lukio

Kuva: Heli Toivonen

https://tikkurilanlukio.vantaa.fi/fi
https://tikkurilanlukio.net/
https://www.instagram.com/tikkurilanlukio/?hl=fi
https://www.youtube.com/channel/UCzCqbARrqzJUBex5jTNyfnA


Tervetuloa Tilun 
avoimiin oviin 

ja IB Open House -
esittelyyn 

ma 23.1.2023


