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Lisää teksti napsauttamalla



Helsingin kielilukio

Kotona maailmalla



Uusi Helsingin kielilukio
valmistuu elokuussa –23



Kotona maailmalla

• Noin 700 opiskelijaa

• Kielet- ja 
kansainvälisyyslinjalla 
sekä yleislinjalla on 
yhteinen opintotarjotin

• Koulun painotus näkyy 
kaikissa aineissa



Helsingin kielilukion linjat:

Yleislinja (156)

Kielet- ja kansainvälisyyslinja (35)

Englannin- ja suomenkielinen linja (61)



Kielet- ja kansainvälisyyslinja

• Mahdollisuus kehittää kieli- ja kansainvälisyystaitoja

• Voit opiskella vähintään 16 opintopistettä kielet- ja 
kansainvälisyys opintoja:

• valinnaisten kielten opintojaksot

• koulukohtaiset kielten valinnaiset opintojaksot

• kansainvälisyysopintojaksot ja –leirikoulut



Suomen laajin kieliohjelma 
(opintojaksoa tarjolla Helsingin kielilukiossa)

A-kielet
• englanti (13)

• ranska (8)

• ruotsi (9)

• Saksa (10)

• Venäjä (8)

• espanja*

• kiina*

* opetetaan 
lukioiden 
yhteistyönä

B1-kieli
• ruotsi (9)

B2-kielet
• ranska (8)
• saksa (11)

B3-kielet
• arabia (3)
• espanja (9)
• italia (8)
• japani (8)
• kiina (3)
• korea (2)
• latina (3)
• ranska (10)
• saksa (11)
• venäjä (9)

Muut kielet
• unkari (1)



Kielten soveltavia opintoja esimerkiksi:

ACADEMIC ENGLISH (IELTS) = keskitytään 
anglosaksiseen akateemiseen 
kirjoittamiseen ja sen harjoittelemiseen. 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ottaa 
osaa kansainväliseen IELTS –kielikokeeseen.

JOHDATUS KIELITIETEESEEN = tutustutaan 
muutamiin keskeisiin kielitieteen osa-
alueisiin ja näin opiskelijat saavat käsityksen 
kielitieteestä ja hyvän pohjan kielten jatko-
opiskeluun.

DRAMA IN ENGLISH = opiskelija voi 
laajentaa ja avata verbaalista ja 
nonverbaalista ilmaisua, tutustua 
ilmaisutekniikkoihin.

WORKING ENGLISH = kehittää 
opiskelijan työelämään liittyvää 
kielitaitoa, kulttuurien tulkinta-
taitoja, tietämystä työelämästä sekä 
kommunikointitaitoja.

ATT SKRIVA PÅ SVENSKA = tavoitteena 
on, että opiskelija hioo 
kirjoitustaitoaan ruotsiksi ja pohtii 
omia vahvuuksiaan kirjoittajana ja 
ruotsin osaajana.

AFRIKKA-KURSSI = Afrikkaa 
tarkastellaan poikkitieteellisesti, mutta 
erityisesti kulttuuriantropologian 
näkökulmasta.



Muiden aineiden soveltavia opintoja mm.

• ILMAISUTAITO

• KIRJALLINEN ILMAISU

• KULTTUURIKURSSIT

• KUORO JA BÄNDI

• SANOITUS JA SÄVELLYS

• GRAFIIKKA

• YRITTÄJYYSKURSSI

• YMPÄRISTÖRAATI

• ROBOTIIKKA

• TALOUSMATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE

• OHJELMOINTI



Kielet- ja kansainvälisyyslinjan opinnot:

1. Vuosi

• kielten opintoja

• kieliin liittyvä opintovierailu oppilaitokseen/työelämävierailu

2. Vuosi

• kielten opintoja

• kansainvälisyysopintoja

• kieliin liittyvä opintovierailu oppilaitokseen/työelämävierailu

3. vuosi

• kielten opintoja

• kansainvälisyysopintoja

• mahdollisuus valmentautua IELTS-kielikokeeseen

• kielipassi

Japanin 4-kurssin oppitunti.

Italian 2-opintojakson oppitunti.

B-ruotsin 1-2 opintojakson oppitunti.



Kielet osana elämää

• Yhteistyötä kielissä Helsingin, Turun ja 
Jyväskylän yliopiston sekä Haaga-Helia AMK:n 
kanssa

• Kielten tunneilla käy ulkomaalaisia 
korkeakouluopiskelijoita "apuopettajina"

• Kieliviikko marraskuussa

• Kansainvälisyysmessut

• Kielten tunneilla käy työelämävierailijoita

• Heklu on mukana Aasian ja Afrikan kielten 
hankkeessa

Nordjobb-koordinaattori kertoi RUB5-kurssilaisille 
pohjoismaisten nuorten kesätyömahdollisuuksista Pohjoismaissa. 
Joulukuu/21

ENA5 alkoi European Language Dayn merkeissä 
Helsingin yliopiston johdolla kiinaa, italiaa ja 
portugalia harjoitellen.

Korkeakouluopiskelija italian natiivina apuopena.



Kansainvälisyys
Heklussa tehdään (toivottavasti jälleen) noin 10 leirikoulua vuodessa, Heklussa
vierailee paljon myös kansainvälisiä vieraita ja ystävyyskouluja. Korona-aikana on 
ollut etätapaamisia.

Peking Dillenburg Debrecen Årö Gdansk Þingvellirin kansallispuisto Tokio



Lukio on uusi maailma

• Uusi koulu, uudet ihmiset ympärillä

• Opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuu opinnoista 
lisääntyvät

• Vapaus ja valinnaisuus

• Elämänrytmi muuttuu: ajankäyttö & kalenteri, 
läksyaika

• Tarvitaan uusi opiskelutekniikka (esim. sähköisyys)

• Suunnittelun suuri määrä

• Opiskelu tähtää ylioppilastutkintoon



Opiskelusta

• 5 -periodijärjestelmä

• Opinnot koostuvat opintojaksoista

• Oppitunnit kestävät 75 minuuttia

• Opiskeluryhmien koko ja koostumus vaihtelee

• Enemmän vastuuta, enemmän valinnaisuutta

• Itseohjautuvuus, itsenäistä opiskelua

• Sähköinen opiskelu ja arviointi -> jokaisella oma 
kannettava tietokone ja yhä 
enemmän sähköistä opiskelumateriaalia



Opintojen laajuus 
opintopisteinä

• Opiskelija suorittaa lukiossa opintojaksoja 
vähintään 150 opintopisteen laajuisena

• kaikki valtakunnalliset pakolliset opintojaksot 
(yhteensä 94/102 opintopistettä) riippuen 
matematiikan (pitkä/lyhyt) valinnasta

• valtakunnallisia valinnaisia vähintään 20 
opintopistettä

• Lisäksi opintoihin voi sisältyä muita valinnaisia 
opintoja



1. periodin työjärjestys
-valmis lukujärjestys uusille ykkösille



Lukiodiplomit 
Helsingin kielilukiossa
• Musiikin lukiodiplomi

• Kuvataiteen lukiodiplomi

• Lukiodiplomit tarjoavat lukion opiskelijalle 
mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan 
ja harrastuneisuuttaan eri aineissa ja 
aineryhmissä.

• Diplomi tehdään valmistumisvuonna

• Ennen diplomia pitää opiskella vähintään 4 
musiikin/kuvataiteen opintojaksoa.

Kuva "Echoes" Alia Jordanin kuvataiteen 
lukiodiplomista.



Vireä ja vihreä koulu

• Hyvien kulkuyhteyksien varrella (sekä vanha että uusi 
Heklu)

• Vireää opiskelijatoimintaa kuten ympäristövaikuttajat, tai-
deprojektit, shakkikerho, opiskelijakunta ja tutorit (tutorit, 
liikuntatutorit, digitutorit)

• Opiskelijoiden käytössä on kuntosali, bändihuone, biljardi ja
pingispöydät, kirjasto, shakki ja muita pelejä, sohvia, 
kaappeja. Uudessa Heklussa lisäksi opiskelijakunnanhuone 
ja kattoterassilla ulkokuntoiluvälineitä.



Heklu vierailee paljon ja Heklussa käy paljon vierailijoita

JP1-kurssilaisilla oli vieraita 
Japanista. Heklulaiset saivat kokeilla 
kalligrafiaa ja maistoivat japanilaisia 
nameja. Marraskuu/21

20enG kävi Nuorten 
paikka yhteiskunnassa –
keskustelutilaisuudessa. Lokakuu/21

Heklun opiskelijat tutustumassa 
pörssiyhtiö Moodlighteen
(laserteknologia syövänhoidossa. 
Marraskuu/21



Lukion aikana Heklun opiskelijat 
pääsevät osallistumaan erilaisiin 
tapahtumiin ja kilpailuihin

• Heklun opiskelijat vierailemassa Slushissa.

• Maaliskuussa –20 fysiikan opiskelijat 
osallistuivat hiukkasfysiikan kilpailuun 
Jyväskylän yliopistolla ja pääsivät käyttämään 
Suomen suurinta hiukkaskiihdytintä. Heklun tiimi sai 
kunniamaininnan tutkimuksestaan kilpailussa.

• Heklu osallistui Beijing Design Week festivaaliin etänä 
syyskuussa – 21.



Hakemisesta

• Opiskelijat valitaan kielet- ja kansainvälisyys sekä 
yleislinjalle lukuaineiden keskiarvon perusteella

• Englanti- ja suomilinjalle opiskelijat:

pääsykoe + lukuaineiden keskiarvo

• Kaikki linjat ovat omina hakukohteina:

• Englanti-suomi linja

• Kielet ja kansainvälisyys linja

• Yleislinja

• Ykkösille tehdään 1. periodin lukujärjestykset valmiiksi



Lisätietoa
Rehtori Kari Pekkarinen: kari.pekkarinen@hel.fi

Apulaisrehtori Päivi Siltala-Keinänen paivi.siltala-
keinanen@edu.hel.fi

Opinto-ohjaaja Milja Mantere milja.mantere@edu.hel.fi

Opinto-ohjaaja Jyrki Karjalainen: 
jyrki.karjalainen@edu.hel.fi

Opinto-ohjaaja Pirkko Rautavaara: 
pirkko.rautavaara@edu.hel.fi

Opinto-ohjaaja Laia Saló i Nevado: 
laia.salo.i.nevado@edu.hel.fi englannin- suomenkielinen 
linja

https://www.hel.fi/kielilu/fi

Facebook
Twitter

Instagram
Blogit
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Kiitos
Kysymyksiä?


