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OPI luovasti ja käytännöllisesti

KEHITY mukavassa seurassa

OTA VASTUUTA erilaisissa oppimistehtävissä

HALLITSE omaa ajankäyttöäsi

VERKOSTOIDU lukioaikanasi työelämään ja oppilaitoksiin

UNELMOI tulevaisuutesi suunta omassa yrityksessä tai  
toisen palveluksessa

Luovan yrittäjyyden linja
Hämeenlinnan lyseon lukio



Mikä luovan yrittäjyyden linja on?

Luovan yrittäjyyden linjalla lähestytään yrittäjyyttä käytännön toimien ja 
luovuuden keinoin.  Luovuus on voimavara niin tieteissä, taiteissa, käytännön 
töissä kuin ihmissuhteissakin. Yrittäjämäinen toimintatapa on tärkeä osa luki-
omme toimintakulttuuria. Sosiaalista mediaa hyödynnetään monipuolisesti. 
Työskentely tapahtuu pääosin ryhmissä, joissa voidaan huomioida ja tukea 
paremmin sekä yksilöllisemmin opiskelijoiden lahjakkuuksia ja tarpeita. Yrittä-
jyyslinjan omassa tilassa, Hautomossa, voi päästää luovuutensa valloilleen ja 
kehitellä ideoita virikkeellisessä ympäristössä.

Linjalla on tiiviit ja vahvat yhteydet koulun ulkopuoliseen maailmaan, kuten 
paikallisiin yrityksiin, yhdistyksiin ja mediaan. Linjan opiskelijat saavat tärkeitä 
kontakteja työelämään ja yrityksiin linjan TET-jaksolla ja erilaisissa yhteistyöpro-
jekteissa. Luovan yrittäjyyden linjalla on mahdollista osallistua myös kansain-
välisiin projekteihin.

Opetuksessa painottuvat opiskelijakeskeisyys ja tekemällä oppiminen. Opiske-
lijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä korostetaan. Esiintymisvalmiudet 
kehittyvät huimasti linjan opintojen myötä. Yri-opinnoissa kannustetaan yrittä-
jämäiseen asenteeseen: luova yrittäjä tekee aina parhaansa!



Mitä mieltä opiskelijat ovat?

• Yri-linjalla ideasi ja sinä pääsette kokemaan  
hienoja mahdollisuuksia, saat kivoja, mielenkiin- 
toisia ja erilaisia kursseja normaalin opiskelun oheen.  
Sini Oinonen, yri-linjalainen 

• Valitse yri, älä muualle pyri! 
Veikka Nieminen, yri-linjalainen 

• Yri on vaan. #PakkoOttaa niin ne. #HommatEtenee...koska. #TaakkaKevenee.
• Silloin kun yri kutsuu, niin silloin mennään.
• Valitse yri, niin et elämässäsi tyri!
• Pieni askel yrille on suuri harppaus opiskelulle.

Missä yrittäjyyslinja on?

Luovan Yrittäjyyden linja toimii Hämeenlinnan lyseon lukiossa. Linjan opin-
noissa yhdistät kätevästi käytännöllisyyden lukio-opintoihisi. Se tarjoaa sinulle 
loistavat mahdollisuudet kehittyä yritteliääksi tulevaisuuden osaajaksi.

Miten opiskellaan?

Luovan Yrittäjyyden linjalla voit opiskella jopa 
parikymmentä kurssia yrittäjyyttä. Opintoja on 
voinut myöhemmin saada liitetyksi ammatti-
korkeakouluopintoihin.

Hämeenlinnan lyseon lukio 
on Innolukio.



Hämeenlinnan lyseon lukio

Miten yrittäjyyslinjalle haetaan?

Syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa 
osoitteessa www.opintopolku.fi.  Hakuaika 21.2. - 14.3.2017.  Hakemus on olta-
va tallennettuna viimeistään 14.3.2017 klo 15.00

• Lukuaineiden keskiarvo  peruskoulun päättötodistuksessa vähintään 7.0

• Pääsykokeesta max pistemäärä 10 p, sisäänpääsyyn vaaditaan 7 p

• Pääsykoe 3.5.2017 Hämeenlinnan lyseon lukiolla, Linnankatu 12-14, 13100 
Hämeenlinna, vanha juhlasali, 2.kerros

• Kirjallinen osa sisältää kirjallisen tehtävän/kyselyn/arvioinnin ja useita 
luovia tehtäviä

Lisätiedot

Anne Ahvenharju
opinto-ohjaaja, KL,  
luovan yrittäjyyden linjan koordinaattori
puh. 040 8696 205

anne.ahvenharju@kktavastia.fi

Linnankatu 12-14
13100 Hämeenlinna


