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Arkadian yhteislyseo

• Opiskelijoita n. 450

• Uusia ykkösiä vuosittain n. 145

• Tiede, taide, hyvinvointi

Yli 95-vuotias Arkadian yhteislyseo

• Perustettu vuonna 1927 Helsinkiin

• Klaukkalassa vuodessa 1991

• Yksityinen lukio

Lukion yleislinja

• Yleistä opetussuunnitelmaa noudattava lukiolinja

• Erittäin laaja opintojaksotarjonta

• Yleislinjan 125 aloituspaikkaa
• Lukuaineiden keskiarvo, pk:n päättötodistus 
• 2022 keskiarvot 8,17-10,0
• 2021 keskiarvot 8,25-10,0
• 2020 keskiarvot 7,83-10,0

• Alle 7.0 keskiarvolla (lukuaineet) ei voi tulla 
valituksi

Taidelinja - esittävän taiteen linja

Taidepainotteinen linja, jossa 
työskentelymuotoina ovat 

teatteri

musiikki 

tanssi

lavastus ja puvustus

-> yhteisvoimin toteutettavat produktiot

(esim. musikaalit, konsertit, musiikkiteatteriesitykset)

Taidelinjalle valitaan vuosittain 

20 opiskelijaa keskiarvon, 

haastattelun ja näyttöjen perusteella 

(valintakoe)

Taidelinjan tunnit iltapäivisin

https://vimeo.com/373077788?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=105159168
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Urheiluvalmennus yht. 12 op

● Urheiluvalmennusopintojaksot suoritetaan kahtena aamuna 

viikossa kolmen periodin aikana yhteistyössä eri lajien 

valmentajien ja urheiluseurojen sekä paikallisten palveluntarjoajien 

kanssa yhteistyössä.

○ Jääkiekko

○ Jalkapallo

○ Ringette

○ Taitoluistelu

○ Salibandy

○ Muut lajit

● Kevään 2023 yhteishaussa hakevat toimittavat 

ilmoittautumislomakkeen täytettynä ainevalintakortin liitteenä 

27.3.2023 mennessä.

Ylioppilas:

• Lukion oppimäärä min. 150 op

op= opintopiste    

JA

• Ylioppilaskirjoitukset

(vähintään 5 kirjoitettavaa yo-ainetta)

…esimerkkejä koulukohtaisista opintojaksoista…

Kielet
AI: kirjallisuus, kirjoita oikein, luovaksi kirjoittajaksi

ENA EN: Brush up your writing and listening skills, Englannin kertaus

RU RU: Ruotsin kertaus

ESP ESP/RA/ITA: Espanjan/ranskan/italian kulttuuri (mahdollinen  matka)

Luonnontieteet ja reaaliaineeet

MA: Talousmatematiikka - Matematiikan tuki

BI:  Ympäristöekologia 2  - Ihmisen biologia 2

GE: Kehitysmaantiede

FY: Fysiikka tieteen eturintamassa - Fysiikan työkurssi 

Kosmologia ja tähtitiede - Robotiikka

KE: Kemian työkurssi

HI: Maailman tilanne nyt, Yhteiskunta ja talouspolitiikka, Politiikan syventävä 
opintojakso, Euroopan juutalaisuus, 1900-luvun moraalihistoria, 

PS: Psykologinen tutkimus ja opintojaksojen kertaus

• Laulu

• Näyttämömusiikki

• Studio

• Sävellystyöpaja

• Soitinyhtye

• Bändi, Kuoro

• Kitaransoiton vapaa säestys ja 
improvisaatio

Musiikki Kuvataide

• Grafiikan perusteet

• Valokuvauksen perusteet

• Piirustus ja maalaus

• Elokuva

• Savipaja

• Taide ja digiaika

• Minä taiteentekijänä

• Lavastus ja puvustus 

Liikunta Muita opintoja

• Palloilu

• Monipuolista tanssia

• Liikunnanohjaus

• Minä liikkujana

• Urheiluvalmennus

• Lukion liikuntadiplomi

• Tiedevaelluskurssi

• Robotiikkaa

• Lukiodiplomit: liikunta, 
kuvataide, musiikki, 
tanssi, teatteritaide

• Yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen 
kurkistuskurssit

• Oppilaskunta
• Tutor-koulutus
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Arkadialaisen tyypillinen lukujärjestys

Tavataan Arkadiassa!

www.ayl.fi

opo@ayl.fi

rehtori@ayl.fi

IG: @arkadianyhteislyseo

http://www.ayl.fi/

