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Kielitarjonta
• A-kielet: englanti, ranska ja saksa
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kielet: ranska, saksa, venäjä
• B3-kielet: espanja, ranska, saksa ja venäjä

Hakeminen:
Tarkemmat ohjeet hakuun löytyvät osoitteesta 
nokianlukio.fi /hakijalle.
Urheiluluokalle hakevalle on erillinen hakulomake.

NOKIAN LUKIO
TAVALLINEN LUKIO RIITTÄÄ LÄÄKÄRIKSI 
AIKOVALLE

Noklusta keväällä 2016 
valmistunut Aaron opiskelee 
lääketiedettä. Korkeakoulusta 
haaveilevalle lukio oli itses-
täänselvä valinta. Tavallinen 
lukiokoulutus riittää hyvin 
lääkäriksi aikovalle.

– Lukioissa opetuksen taso on hyvin samanlainen, 
joten valitsin lähilukion. Lisäksi vaakakupissa 
painoi hyvä sijainti ja osittain tutut kaveritkin, 
Aaron sanoo.

MUTKAT SUORIKSI NOKLUSSA JA KOHTI 
NEUROPSYKOLOGIN URAA

Keväällä 2017 Noklusta val-
mistuneen Rikun peruskoulun 
päättötodistuksen keskiarvo 
jäi alle lukioon pääsyyn vaadi-
tun rajan. Niinpä Riku aloitti 
opinnot Noklussa lukiokymp-
piläisenä. 

Lukiossa psykologia tuntui kaikkein eniten omalta 
jutulta, ja hän päätyikin Joen suuhun opiskele-
maan psykologiaa yliopis tossa. 

– Nokian lukiossa yhdistyvät sekä opiskelija-
ystävällinen ilmapiiri että kannustavat ja helposti 
lähestyttävät opettajat. Opettajat ovat aidosti 
kiinnostuneita opiskelijoiden hyvinvoinnista.

NOKLUSTA EVÄÄT BIOTEKNOLOGIAN 
OPISKELUUN

Vilma valmistui Noklusta 
keväällä 2017 ja opiskelee 
Tampereen yliopistossa biotek-
nologiaa. Lukiossa hän valitsi 
kursseja matematiikasta, fysii-
kasta, kemiasta, biologiasta ja 
kielistä. 

Vaikka opiskelu veikin paljon aikaa, lukiossa ei 
ollut ahdistavaa kilpailuhenkeä vaan kaikki välitti-
vät aidosti toisistaan. Asiat järjestettiin opiskelijat 
yksilöinä huomioiden.

– Olin esimerkiksi ainut pitkän saksan lukija,    
mutta sain silti opetusta ja kirjoitin aineen.

NOKLUSTA PONNISTAMALLA RINGETEN 
MAAILMAN MESTARIKSI

Miranda valmistui Noklusta 
keväällä 2015 ja opiskeli sen 
jälkeen fysioterapeutiksi. Li-
säksi hän on huippu-urheilija: 
vuonna 2017 hän oli voitta-
massa ringeten maailmanmes-
taruutta.

– Pohdin pitkään, haluanko urheilulukioon vai 
Nokian lukioon urheiluluokalle. Valitsin Noklun, 
koska se sijaitsee aivan jäähallin vieressä ja lisäksi 
sain asunnon läheltä, Miranda kertoo.

MEKIN VALMISTUIMME NOKLUSTA

NOKIAN LUKIO

TÄÄLLÄ ON KAIKKI



Noklu on kansainvälinen. Kielitaito, vaihto-
kokemukset ja ystävät eri puolilta maailmaa 
rikastuttavat elämää. Avaa uusia mahdollisuuksia 
aloittamalla uuden kielen opiskelu (espanja, 
ranska, saksa ja venäjä) tai jatka peruskoulussa 
aloitettua A2- tai B2-kieltä. Avec plaisir!

Kuulumme kansainväliseen ESN-verkostoon, 
jonka kautta voit lähteä 1–8 viikon mittaiseen 
opiskelijavaihtoon. Mukana on lukioita Suomesta, 
Saksasta, Hollannista, Unkarista, Italiasta, Portu-
galista, Turkista, Puolasta, Romaniasta, Ranskasta, 
Espanjasta sekä Israelista. Lisäksi teemme vaihto-
yhteistyötä kiinalaisen Qingdao Middle School 
No. 1 -koulun kanssa. Kansainvälisiä kokemuksia 
voit saada myös tutustumalla Noklussa opiskele-
viin vaihto- opiskelijoihin.

Noklu on liikkuva. Jos tahdot yhdistää lukio-
opinnot aktiiviseen urheiluharrastukseen, Noklu 
on oikea valinta. Urheiluluokalla voit osallistua 
ohjattuihin harjoituksiin jääurheilussa, koripal-
lossa, salibandyssä tai jalkapallossa. Muita lajeja 
voit harjoitella valmentajasi ohjeiden mukaisesti 
ja palauttamalla harjoituspäiväkirjan ansaitset 
soveltavia liikunnan kursseja todistukseesi. 

Nokian lukio on todellinen lähilukio, 
josta pääsee pitkälle. Lukio sijaitsee 
aivan keskustan tuntumassa ja 
nopeiden liikenneyhteyksien 
ansiosta kuljet sinne vaivattomasti 
eri puolilta Nokiaa tai lähikunnista. 
Valitsemalla lähilukion säästät aikaa 
muihin sinulle tärkeisiin asioihin. 

Noklussa pääsevät liikkumaan myös ne, jotka eivät 
tähtää urheilu-uralle. Tarjolla on runsaasti erilaisia 
liikuntakursseja esimerkiksi mailapeleistä, pallo-
peleistä, fi tnessistä, kuntosalista sekä tutustumis-
kursseja uusiin lajeihin. Muistathan myös suositun 
laskettelukurssin!

Noklu on sivistävä. Sykkiikö sydämesi 
luonnon tieteille tai matematiikalle? Entä kiinnos-
taako sinua reaaliaineiden kirjo tai taide? Jos täh-
täät teknisille aloille, Noklusta löydät 17 kiehtovaa 
pitkän matematiikan kurssia. Kirjallisuudesta kiin-
nostuneet voivat suunnata luovan kirjoittamisen 
tai median ja viestinnän kursseille, näyttelemistä 
taas voit harjoitella jopa viiden kurssin verran.

Noklu on yhteisöllinen. Meille kaikkein tär-
keintä on, että lukioaika on jokaiselle noklulaiselle 
mahtava kokemus. Siksi opiskelijakunta ja tutorit 
toimivat aktiivisesti luoden hyvää ilma piiriä. 
Meillä kaikki tuntevat toisensa – viimeistään 
ryhmäytymistempausten jälkeen. Noklun henkeä 
pääset tunnustelemaan esimerkiksi opiskelijoiden 
virkistystapahtumissa ja halloween-bileissä.
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KILPAUIMARIN AIKATAULUT SOPIVAT 
NOKLUUN

Jenna kilpailee kansain-
välisellä tasolla uinnissa 
ja välillä aikataulut ovat 
haastavia. Noklussa kilpa-
urheilijat saavat kuitenkin 
tarvittavaa tukea ja poissa-
olot voi korvata joustavasti.

Kevään mittaan Jenna on kilpaillut Skotlannissa, 
Italiassa ja Saksassa, joten kiirettä riittää. 

– Parasta on juuri joustavuus ja tietenkin yhteis-
henki! Meillä Noklussa on kaikenlaisia opiskeli-
joita ja kaikki hyväksytään juuri omanlaisinaan.

NOKLUN YHTEISÖLLISYYS YLLÄTTI                   
– JA VEI MUKANAAN

Aleksille lukio oli selvä 
valinta, mutta vaihtoehtoja 
oli useampia. Valintaa ei ole 
tarvinnut katua hetkeäkään, 
sillä Noklu paljastui juuri 
sopivaksi opinahjoksi.

– Kyllä lukion yhteisöllisyys 
ja joustavuus yllättivät minut, kun tulin tänne. 
Tulevaisuuden suhteen kaikki on vielä avoinna, 
onneksi on vielä aikaa miettiä, Aleksi pohtii.

NOKLUSSA VAKUUTTI SIJAINTI, SIJAINTI 
JA SIJAINTI

Ramille lukio on ponnahdus-
lauta yliopistoon ja vaikka 
tohtoriopintoihin saakka! 
Noklun valintaan vaikutti 
ennen kaikkea sijainti, sillä 
Rami ei halunnut tuhlata 
aikaa koulumatkoihin. Kun 
aikaa jää itselle tärkei-

siin asioihin, on lukiokin sujunut reilusti yli                
odotusten.

– Valitsin lukion, koska se on yksinkertaisin 
reitti yliopistoon ja antaa hyvän yleissivistyksen. 
Parasta on kuitenkin lukion vapaaehtoisuus ja 
kasvanut vastuu omista päätöksistä. 

KANSAINVÄLINEN NOKLU HOUKUTTELI 
JÄÄMÄÄN SUOMEEN

Unkarilainen Flóra saapui 
Nokluun vaihto-oppilaana 
kuultuaan pelkkää hyvää 
Suomesta. Aluksi vaihtarin 
elämä oli kuitenkin haas-
tavaa: kerralla tulivat uusi 
kaupunki, uusi kieli ja uudet 
ihmiset.

– Löysin ystäviä kahdessa viikossa. Minun piti 
olla täällä vain vuosi, mutta päätinkin jäädä 
koko lukioajaksi ja valmistua Noklusta. Tämä on 
ollut elämäni paras kokemus, Flóra kertoo.

MEKIN OPISKELEMME NOKLUSSA


