
Harjoittelijat
Kesälukioissa on harjoittelumahdolli-
suuksia eri alojen aineenopettajaopiskeli-
joille. Harjoittelijalle tarjotaan tavallisesti 
majoitus täydellä ylläpidolla sekä matka-
korvaukset.

Opettajat
Opetustehtäviä on tarjolla aineenopet-
tajille, taiteenalojen ammattilaisille ja 
muille asiantuntijoille. Niitä kesälukioita, 
joissa tarjotaan lukion oppimäärään kuu-
luvia kursseja, opettavat pätevät, valmis-
tuneet aineenopettajat. 
Kesälukion opettaja on työsuhteessa 
joko Kesälukioseuraan tai muuhun kesä-
lukiojärjestäjään, kuten kansanopistoon. 
Kesälukioseuran opettajat saavat työs-
kentelyn ajalta päiväpalkan lisäksi ma-
joituksen, ylläpidon, matkakulukorvauk-
set ja usein päivärahan. 

Mitä kesälukiot ovat?
Kesälukiot ovat internaattimuotoisia, 1–2 
viikkoa kestäviä ”kesäkouluja” eri puo-
lilla Suomea ja ulkomailla. Kesälukiossa 
toimii opettajatiimejä ja opettaminen voi 
olla hyvin yhteisöllistä.
Kesälukiossa nuori voi suorittaa lukio-
kursseja,  valmistautua ylioppilaskirjoi-
tuksiin, kerrata asioita ennen lukioon 
siirtymistä, tai oppia kieliä ja kulttuuria 
kansainvälisessä ympäristössä. 

Yleiskesälukioissa opiskellaan eri lukio-
aineiden kursseja. Teemakesälukioissa 
keskitytään tiettyyn teemaan, kuten eko-
logiaan tai luonnontieteisiin. Ulkomaan 
kesälukiossa opiskelija voi harjaannuttaa 
suullista kielitaitoaan ja kulttuurintunte-
mustaan. Ulkomaan kesälukioissa opet-
taja on myös matkanjohtajan roolissa.
Kolme kesälukiota on suunnattu erityi-
sesti yli 15-vuotiaille pakolaistaustaisille 
nuorille. Näissä kesälukioissa tutustutaan 
omankielisten ohjaajien tuella opiskelu- 
ja työskentelymahdollisuuksiin Suomes-
sa, opiskellaan suomea ja osallistutaan 
opinto-ohjaukseen.
Tutustu ennen hakemista kesän 2020 
kesälukioiden aikatauluihin ja ohjelmiin 
osoitteessa kesalukio.fi.
Vapaamuotoiset hakemukset ja ansio-
luettelot tulee lähettää mahdollisim-
man pian tai viimeistään 1.3.2020 verk-
kolomakkeella: kesalukioseura.fi/rekry/
hae-toihin-kesalukioon

Kysy myös gradun tekemisestä!

Mitä erityistä hyötyä tai iloa 
kesälukio-opettamisesta on mie-
lestäsi opettajalle tai rehtorille?

(Opettajien palautekysely 2018)

”Kesäopiskelijat olivat motivoitu-
neita ja heitä oli ilo opettaa”

”Mahdollisuus opetuksen eriyt-
tämiseen, rentoa opettamista 

mukavassa ilmapiirissä, kokeilla 
erilaisia opetustyylejä, mahdol-
lisuus viettää myös vapaa-aikaa 

opiskelijoiden kanssa”

”Tapaa opettajakollegoita eri puo-
lilta Suomea, oppii toisilta opetta-

jilta, tapaa uusia ihmisiä”

”Opetusmenetelmien toiminnal-
lisuus ja hyvät fasiliteetit, omasta 

opettajuudesta oppiminen hektisen 
internaattimuotoisen viikon 

aikana, yhteisopettajuus ja yhteis-
toiminnallinen suunnittelu, 

erilaiset oppimisympäristöt”
Lisätiedot:
Juuli Jalavala, suunnittelija
050 455 9965
juuli.jalavala@kesalukioseura.fi

Harjoittelu- ja opettajapaikat kesälukioissa 2020
Kiinnostavatko opetustyöt kesäaikaan? Kesälukioleireillä voit kokeilla 
uudenlaista opettamista uudessa ympäristössä Suomessa tai ulkomailla.


