Yläkoulun päättäjä,
hae yhteishaussa

Ota yhteyttä
pirkanmaalaisissa
kampanjoissa
maakuntakoordinaattori
Matti Pulkkiseen,
050 597 9303 tai
matti.pulkkinen
@pirkanmaanlehtitalo.fi

yrittäjyyslukioon

Ylöjärvelle

Hae Ylöjärven lukioon Yrittäjyyslinjalle!
Ole nyt valppaana helmi-maaliskuussa.
Saat ainutlaatuisen tilaisuuden opiskella
yrittäjyyttä muun lukio-opiskelun yhteydessä.
Ylöjärven lukiolla on superkannukset nuorten
yrittäjyystaitojen kartuttamisessa.
Yrittäjyyslinjalle haetaan yhteishaun yhteydessä, Yrittäjyyslinja on oma hakukohteensa.
Hakuun liittyy myös ennakkotehtävä.
Vuoden 2019 yhteishaku on 19.2.-12.3.
Yrittäjyyslinjalle valitaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon ja ennakkotehtävästä saatujen pisteiden perusteella. Ennakkotehtävästä
voi saada 0 – 10 pistettä. Ennakkotehtävästä
on kuitenkin saatava vähintään 4 pistettä, jotta
voi tulla valituksi.

Tervetuloa

yleislinjallemme
tai yrittäjyyslinjallemme!
Lukiomme on tunnettu monipuolisten ja
innovatiivisten opetusmenetelmien käyttämisestä. Tiimijakso kuuluu jokaisen opiskelijan
kokemuksiin lukiossamme. Tiimijaksolla opitaan tiimityöskentelytaitoja, rikotaan oppiainerajoja ja päästään käyttämään luovuutta
sekä ylittämään esteitä yhdessä.
Ylöjärven lukion tilat ja digitaalinen edelläkävijyys tukevat opiskelua erityisen hyvin.
Laajennamme mahdollisuuksia toimimalla
lisäksi kansainvälisesti. Kehitysrohkeus on
osa koulumme toimintakulttuuria.
Ylöjärven lukion yrittäjyyslinja tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden opiskella yrittäjyyttä,
mikä luo rajattomat mahdollisuudet opiskelijan tulevaisuuden urapolulle. On tärkeää,
että opiskelijalla on vapaus kokeilla ja löytää
onnistumisten ja epäonnistumisten kautta
omat vahvuutensa.

Tervetuloa
tutustumaan

Ylöjärven lukioon
Ylöjärven lukio toimii Ylöjärvellä, vuonna
2012 valmistuneessa Koulutuskeskus Valossa. Koulumme nykyaikaiset ja viihtyisät tilat
mahdollistavat monipuoliset ja tehokkaat
opiskelutavat.
Mikäli haluat vielä tutustua kouluun
paikan päällä, voit sopia joustavasti
vierailuajankohdan opinto-ohjaajiltamme:
Minna Sirén
puh. 050 5542 838
minna.siren(at)ylojarvi.fi
Sami Pihlavirta
puh. 0400 770 095
sami.pihlavirta(at)ylojarvi.fi
Lukiomme tarjoaa laadukasta opetusta
monipuolisin opetusmenetelmin. Olemme
edelläkävijöitä tiimioppimisen ja tietotekniikan hyödyntämisessä lukio-opinnoissa.
Kansainvälisyystoimintamme on vilkasta ja
koulumme Yrittäjyyslinja tuo ainutlaatuista
lisämaustetta lukio-opintoihin. Olemme toinen Suomen kahdesta yrittäjyyslukiosta, ja
tämän erityisen koulutustehtävän mukainen
toinen Yrittäjyyslinja alkaa elokuussa 2019.
Toisista välittäminen, huolenpito ja yhdessä
tekeminen ovat meille tärkeitä ja juuri ne
tekevät oppimisympäristöstämme valoisan.
Mitä paremmin koulussa viihdyt, sitä paremmin jaksat opiskella!

Ennakkotehtävällä arvioidaan opiskelijan soveltuvuutta sekä valmiutta yrittäjyysopintoihin.
Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löydät
Ylöjärven lukion nettisivuilta (www.ylojarvenlukio.fi) Hakijalle-osiosta.
Yrittäjyyslinjalle otetaan korkeintaan
40 opiskelijaa vuosittain, ja keskiarvoraja
on vähintään 7,4.

Kiinnostuithan meistä?
Jos Sinulla on kysyttävää,
ota reippaasti yhteyttä meihin:
Kaisa Remula,
yrittäjyyslinjan koordinaattori, 044 486 0789
Miia Bergman,
apulaisrehtori, 050 554 2848
Jenni Kiiskinen
044 486 0791
Raisa Rautionmaa
044 486 0790
Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Ylöjärveläiset Ronja Raittinen ja Tiitus Tuuli opiskelevat Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalla. Heidän mielestään yrittäjyyden erikoislukio tarjoaa hyvät eväät elämään.
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Ronja Raittyrittäjyyslinjan
arvostavatläheisyyttä
käytännön

”Teemme kovasti töitä,
mutta koulupäivät
ovat vaihtelevia”
■ Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalaiset Ronja Raittinen, 16, ja
Tiitus Tuuli, 16, suosittelevat
maamme toista yrittäjyyden
erikoislukiota jatko-opintopaikaksi kaikille niille yläkoulunsa
päättäville, jotka ovat valmiita
paiskimaan ahkerasti töitä ja
arvostavat käytännönläheistä
opiskelukulttuuria.
Viime elokuussa Ylöjärven
yrittäjyyslukion ensimmäisten
opiskelijoiden joukossa urakkansa aloittaneet Raittinen ja
Tuuli kokevat olevansa onnenpekkoja, kun he hakivat ja
pääsivät opiskelemaan erikoislukioon.
– Kaikki odotukseni ja toiveeni ovat täyttyneet. Arvostan
erityisesti täällä olevaa tekemisen meininkiä. Olemme tehneet monia projekteja, joihin
osallistuminen on opettanut
arjen askareita. Nyt tiedän, miten paljon aikaa ja tekoja esimerkiksi tapahtumat vaativat,
Raittinen sanoo.
– Ymmärrän suunnitelman
laatimisen välttämättömyyden.
Myös aikataulujen merkitys on
selvinnyt. Kaikelle on varattava
oma aikansa, hän lisää.
Tuuli kertoo yrittäjyysopintojen tuovan tervetulleen vaihtelun lukiopäivän perinteiseen
arkirutiiniin.

– Yrittäjyyslinjalaisilla on lukujärjestyksessä paljon sellaisia asioita, joita peruslukiota
käyvillä ei ole. Lukuaineet ovat
tärkeitä, mutta yrittäjyyslinjan
erikoisluennot, vierailut sekä
projektit tekevät kouluviikoista
antoisia, hän tarkentaa.
– On eri asia valmisteletko
aamupalan vai käytkö aterioimaan valmiin aamiaisen.
Aamuruoan tekeminen vaatii
aikansa ja tarvikkeensa. Valmistamisessa on eri asioita ja
vaiheita, jotka eivät ole automaattisesti näkyviä: joku on
sen kaiken tehnyt, Tuuli avaa.
Raittinen ja Tuuli arvostavat
yrittäjyyslinjan vapaata ilmapiiriä.
– Vapauden vastapainona
on vastuu. Sitä me kannamme
porukalla. Olemme ryhmäytyneet erittäin tiiviiksi porukaksi
ja yhteen hiileen puhaltavaksi
joukoksi. Lukiotaipaleemme
alkoi 24H-leirillä, jonka aikana
opettelimme tuntemaan toisemme, he kiittelevät.
– Saamme toteuttaa eri
hankkeissa itseämme, ajatuksiamme; se on hieno juttu, Tiitus kiittää.
Raittinen ja Tiitus antavat kiitettävän arvosanan yrittäjyyslinjan opettajille.
– He ovat erittäin osaavia ja

innostavia, he kehuvat.

Viihtyisä
oppimisympäristö
Ronja Raittinen ja Tiitus Tuuli
kävivät yläkoulun Moision koulussa Ylöjärven keskustassa.
Koulutuskeskus Valossa olevat Ylöjärven lukion tilat keräävät niin Raittiselta kuin Tuulelta
runsaat kehut ja kiitokset.
– Koulutuskeskus Valon sijainti on huippu keskeinen.
Tänne on hyvät kulkuyhteydet.
– Rakennuksen tilat ovat
avarat, valoisat ja viihtyisät.
Täällä vallitsee hyvä henki, he
tilittävät.
Raittinen ja Tuuli arvostavat
koko koulutuskeskuksessa vallitsevaa myönteistä ilmapiiriä.
– Opiskelemme täysipainoisesti. Emme vielä tiedä,
tuleeko meistä yrittäjiä. Parasta on se, että saamme eväät
yrittäjyyden ytimen ymmärtämiseen. Yrittäjyyden taitoja
tarvitsemme kaikissa elämänpiireissä, he uskovat.
Raittinen ja Tuuli suosittelevat Ylöjärven lukiota kaikille
yläkoululaisille, jotka haluavat
tulla moderniin oppimisympäristöön. Henkilökunta on aivan
huippua.
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Älä rajaa mahdollisuuksiasi, valitse tulevaisuus - Ylöjärven lukio!

MAINOKSEN
TOTEUTTI

