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arktisen aika- 
vaelluksen kesälukio
Utsjoki 20.7.–1.8.
Kurssit: TO1(FY/BI/GE) Astrobiologia, 
TA2 Lapin mytologia, ohessa opaskoulutus

Uudessa kesälukiossa syvennyt maailman-
kaikkeuteen eri alojen asiantuntijoiden johdolla. 
Aloitat alkuräjähdyksestä ja vaellat avaruuden
rakenteiden kautta Maan varhaisiin vaiheisiin 
ja elämän edellytyksiin. Eri eliömuotojen ja
sukupuuttoaaltojen myötä saavut lopulta 
ihmiseen. Kesälukioon kuuluu myös kahden
päivän Arktinen aikavaellusreitti (n. 14 km).

Kurssilla TO1 Astrobiologia syvennetään 
mm. kurssien BI1–BI3, GE2 ja FY7 aiheita. 
Loppujuhla rakennetaan yhteisenä sirkus- 
ja kuvataiteen sekä musiikin projektina. Voit
valita TO1:n sijaan tai lisäksi monitaiteellisen
TA-kurssin tai yhdistellä oman kokonaisuuden.

Kovien tieteiden  
kesälukio
Korpilahti 6.–16.7.
Kurssit: BIabi, BI4, FYabi, FY7, KEabi, 
KE5, MAAabi/MABabi, MAA10/MAB5

Kovien tieteiden kesälukio on perinteinen 
teemakesälukio, jossa tarjolla on luon-
nontieteellisten lukioaineiden pakollisia 
ja syventäviä kursseja sekä abikursseja. 
Alkio-opiston järjestämässä kesälukiossa
kohtaavat kertausta tai kurssisuorituksia 
kaipaavat luonnontieteilijät. Yhteiset illan-
istujaiset ja vapaa-ajanohjelma hitsaavat 
motivoituneen porukan yhteen.

Kesälukiot luonnon-
tiedeteemalla 2020

Maailman hahmottaminen ei ole yhden lukioaineen juttu

LEIRIMÄISESSÄ 
KESÄLUKIOSSA VOIT

• keskittyä aiheeseen  
intensiivisesti

• motivoitua
• saada uusia saman

henkisiä kavereita
• viettää myös vapaa 

aikaa yhdessä
• asua täydellä ylläpidolla 

– tule mistä vain!



ympäristövaikuttamisen 
kesälukio
Helsinki 24.–31.7.
Kurssit: TO3(YH/BI/GE) Ilmasto ja bio
diversiteettivaikuttaminen

Ahdistaako ilmastonmuutos ja eliöiden 
monimuotoisuuden alamäki? Haluaisit-
ko tehdä jotakin, mutta et tiedä, mistä 
aloittaa? Uudessa kesälukiossa käännät 
ahdistuksen toiminnaksi. Tutustut muihin 
aiheesta kiinnostuneisiin nuoriin ja erilai-
siin ryhmiin ja organisaatioihin, joissa toi-
mia. Asiantuntijavieraiden kanssa jäsenne-
tään sekä pienen että suuren mittakaavan 
tekojen vaikuttavuutta – eli kun kaikkea ei 
voi tehdä, mitä tehdä ensiksi.

Kesälukiossa ei pitäydytä teoriassa, vaan 
kääritään hihat ja ryhdytään hommiin. 
Aktiivinen toiminta purkaa ympäristöah-
distusta parhaiten, ja jo kesälukion aikana 
toimit konkreettisesti ilmastonmuutoksen 
ja monimuotoisuuskadon torjumiseksi.

namibian kesälukio
Windhoek 26.6.–11.7.
Kurssit: TO1(BI/KU/HI/EN)

Namibian kesälukio on osa pitkää kesä-
lukiovaihtoa ja järjestetään yhteistyössä 
windhoekilaisen lukion kanssa. Kesälukios-
sa tutustut paikalliseen kulttuuriperintöön 
sekä Namibian luonnon ja kaupunkien 
erityispiirteisiin. Tutkit kestävän kehityksen 
teemaa yhdessä suomalaisten ja paikal-
listen nuorten kanssa, ja pohdit maiden 
erilaisia vahvuuksia ja haasteita ympäristö-
asioiden hoidossa. Kesälukiossa majoitu-
taan pääsääntöisesti hostelleissa. Huoleh-
dimme turvallisuudestasi, anna siis 
Namibian yllättää sinut!

summer school  
by river rhine
Wesel 8.–15.6.
Kurssit: TO3(BI/GE)

Saksan kesälukio on saanut kuvaavamman 
nimen. Kansainvälisessä kesälukiossa 
tutustut kauniin Rein-joen ekologiaan sekä 
joen ympäristön kulttuuriin ja maankäyt-
töön. Vietät aikaa suomalaisten ja paikallis-
ten lukiolaisten kanssa meloen ja liikkuen 
sekä vieraillen tiede- ja kulttuurikohteissa.
Kesälukion kieli on englanti, ja se muodostaa
temaattisen parin Suomessa jälleen 2021 järjes-
tettävän Itämeri-kesälukion kanssa. Kesälukiossa
majoitutaan isäntäperheissä Weselissä, Saksassa.

MATEMATIIKKAA  
TARJOAVAT KESÄLUKIOT 

Jos matikka kiinnostaa,  
katso myös:

Kainuun kesälukio
Päivölän kesälukio (myös FYabi)

Helsingin kesälukio I
                                                                                                   Sallan kesälukio 

 



Kesälukioseura on 1965 perustettu sitoutumaton 
koulutusjärjestö, joka järjestää ja tukee kesälukioi-
ta Suomessa ja ulkomailla sekä järjestää oman 
äidinkielen ja kulttuurin kursseja pakolaistaustai-
sille lapsille ja nuorille. Seuran toimintaa rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö ja STEA. Kesälukio-
seuran jäsenjärjestöinä on 15 opettaja-, opiskelija-, 
nuoriso- ja sivistysjärjestöä.

Mariankatu 7 C 1, 00170 Helsinki
puh. 09 686 0770 
toimisto@kesalukioseura.fi
kesalukio.fi  •  kesalukioseura.fi

”Itämeri-kesälukiossa opiskelu oli paljon enemmän,  
mitä olisin koskaan edes voinut kuvitella. Olen itse hyvin  
kiinnostunut biologiasta jatko-opiskeluideni suhteen ja  
voin sanoa tämän kokemuksen vahvistaneen tätä intoa  

entisestään. Asiantuntevien ja innokkaiden opettajien tuki 
auttoi myös tulevaisuuden suunnitelmien pohdinnassa. 
Lisäksi Itämeri-kesälukiossa tapasin aivan ihania ihmisiä  

ja etenkin saksalaisten opiskelijoiden kanssa tulen  
jatkamaan yhteydenpitoa vielä pitkään.”

Taika, Itämeri-kesälukio 2019

                       Kesälukioseura   #kesälukio

Vastuullinen järjestäjä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Kesälukioseura ry




