LUKIOLAISET
LUKIOLAISTEN
ASIALLA

JÄSENENÄ ET OLE
KOSKAAN YKSIN
Hei lukiolainen!
Tiesitkö, että me Suomen Lukiolaisten Liitossa
olemme ajaneet lukiolaisten asiaa jo vuodesta 1985.
Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
opiskelijajärjestö, ja jäsenyytemme perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhteensä meitä on noin 50 000. Me
olemme yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.
Tarjoamme lukiolaisille tukea ja apua, olemme arkielämän helpottaja ja vahva edunvalvoja. Haluamme
varmistaa laadukkaan lukiokoulutuksen koko
maassa ja huolehtia jokaisen lukiolaisen hyvinvoinnista. Järjestämme myös monenlaisia tapahtumia ja harrastustoimintaa ympäri vuoden.
Lukiolaisten joukkoon olet tervetullut juuri sellaisena
kuin olet.

Lukas Virtala
puheenjohtaja
ylioppilas vuodelta 2021

HEI HUOLTAJA!
Katso videolta, miksi
kannattaa olla Suomen
Lukiolaisten Liiton jäsen.

KUVA Salla Merikukka

TUU MUKAAN
MEIDÄN TOIMINTAAN!

ÄÄNI KUULUVIIN!
Puolustamme ja edistämme lukiolaisten etua ja pidämme
huolen siitä, että sinunkin äänesi kuuluu lukiolaisia koskevissa päätöksissä. Annamme jäsenillemme eväitä toimia itse
vaikuttajina ja keinoja edistää itse nuorten osallisuutta yhteiskunnassa. Edistämme myös laajemmin nuorten osallisuutta
yhteiskunnassa.
Tärkeitä teemojamme ovat muun muassa lukiokoulutuksen
laatu ja rahoitus, opiskelijoiden toimeentulo, nuorten asema
yhteiskunnassa, nuorten arki ja hyvinvointi, mielenterveysasiat sekä erilaiset tukipalvelut. Haluamme, että laadukas ja
yhdenvertainen lukiokoulutus on kaikkien saavutettavissa
myös tulevaisuudessa.
Käytännössä vaikutamme päättäjiin, koulutuksen järjestäjiin
ja yhteiskunnalliseen keskusteluun kirjoittamalla lausuntoja,
tekemällä kannanottoja ja pitämällä työryhmissä ääntä lukiolaisten puolesta.

Lukiolaisoppaasta löydät kysymyksiä ja vastauksia lukiolaisten oikeuksiin,
velvollisuuksiin ja muihin käytännön asioihin liittyen: lukio.fi/lukiolaisopas.

Suomalaista työtä jo vuodesta 1901
Palvelemme kivijalkakaupassa ja verkkokaupassa www.wahlman.fi

MIETITYTTÄÄKÖ TULEVAISUUS?
KUVA Messukeskus, Studia

Saat meiltä apua ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun
ja jatko-opintoja varten. Teemme aktiivisesti yhteistyötä
lukioiden opinto-ohjaajien ja muun henkilöstön kanssa.
Tuomme esiin erilaisia vaihtoehtoja siihen, mitä tehdä
lukion jälkeen, ja annamme vastauksia työelämäkysymyksiin. Löydät tietoa näihin somekanavistamme ja
verkkosivuiltamme.
Järjestämme vuosittain suositut Studia-messut, joilla
mukana ovat lähes kaikki Suomen korkeakoulut. Saat
messuilta tietoa myös ulkomaisista opiskelu- ja työpaikkamahdollisuuksista.

Lukio on elämänvaihe, jolloin on aikaa
oppia yhteiskunnasta ja itsestä sekä
hakea omia mielenkiinnon kohteita – me
autamme tulevaisuuden suunnittelussa.

#mustatuleeisona-somekampanjassa esitellään erilaisia
lukion jälkeisiä koulutus- ja
uramahdollisuuksia.
Marraskuusta maaliskuulle Lukiolaisten
Instagramissa pyörivän kampanjan kautta tutustut
korkeakouluihin ympäri Suomen.
lukio.fi/some-taynna-tietoa/mustatuleeisona

S TU

Studia-messut on Suomen suurin
opiskelu- ja uratapahtuma, jossa
on vuosittain 13 000–15 000
kävijää. Lukiolaisten Liitto on
järjestänyt Studian yhteistyössä
Messukeskuksen kanssa jo
vuodesta 1992 asti.
studia.messukeskus.com

Perinteinen yo-lakki tai uniikimpi luomus:
luo
oma ylioppilaslakkisi
3D-mallin luomus:
avulla.
Perinteinen
yo-lakki tai uniikimpi

luo
oma ylioppilaslakkisi 3D-mallin avulla.
Voit valita materiaalit, värit, kirjailut tai kaiverruksen omien toiveidesi mukaan.
Voit valita materiaalit, värit, kirjailut tai kaiverruksen omien toiveidesi mukaan.

clseifert.com/fi

VUOSI TÄYNNÄ TAPAHTUMIA
Järjestämme vuosittain useita tapahtumia, jotka kokoavat yhteen satoja lukiolaisia ympäri maan. Tapahtumat ovat avoimia
kaikille lukiolaisille ja tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustumiseen ja oppimiseen. Kaikki tapahtumamme ovat
turvallisia – haluamme, että jokainen lukiolainen voi osallistua ja tuntea olonsa tervetulleeksi.

Neljä kertaa vuodessa järjestettävät Waterit ovat
suurimpia ja innostavimpia tapahtumiamme. Niissä
saat kattavan koulutuksen opiskelijakuntatoiminnan
eri osa-alueista. Waterit tarjoaa kattavan koulutuksen
kaikille lukionsa ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille lukiolaisille.

LUKIOLAISPÄIVÄT
Vapaaehtoisille toimijoillemme suunnatut Lukiolaispäivät
järjestetään kolmesti vuodessa. Tapahtumissa opit tärkeitä taitoja vaikuttamistyön, opiskelun ja elämän tueksi
unohtamatta mukavaa yhdessäoloa.

LIITTOKOKOUS
Syksyisin kokoontuvassa liittokokouksessa päätetään
muun muassa Lukiolaisten mielipiteistä lukiokoulutuksen
kehittämisestä sekä siitä, mihin asioihin liitto keskittyy
tulevana vuotena. Kokouksessa myös valitaan liitolle
uusi liittohallitus. Virallisen osuuden jälkeen nautitaan
yhdessäolosta.

Katso ajankohtaiset tapahtumat ja lähde mukaan! lukio.fi/tapahtumat

KUVA Laura Piiroinen

WATER-OPISKELIJAKUNTAFESTIVAALIT

KUVA Nina Riski

TIETOA JA HUVIA
PAIKALLISESTI
Lukiolaisten 12 piiri- ja jäsenjärjestöä järjestävät toimintaa
paikallisesti eri puolilla Suomea. Tarjolla on hyvinvointi- ja
harrastustapahtumia sekä tietoa ja oppia niin järjestötoiminnan
tueksi kuin tulevaisuutta silmällä pitäen – unohtamatta
hauskanpitoa vertaisten joukossa. Mukaan voit tulla matalalla
kynnyksellä. Lähde mukaan ja löydä oma tapasi vaikuttaa!

Tutustu oman alueesi järjestöön!
lukio.fi/piirit

Maailmanluokan koulutus,
monialaiset opinnot.
Humanistiset
tieteet

Tekniikan alat
ja arkkitehtuuri

Kasvatusalat
ja psykologia

Terveys-ja
hyvinvointialat

Kauppatieteet

Tietojenkäsittely
ja tietoliikenne

Luonnontieteet
Lääketieteet

Tutustu koulutustarjontaan
oulu.fi/lukiolaiset

ETUJA JA HYÖTYÄ
Lukiolaisten Liiton jäseniksi voivat liittyä kaikki päätoimisesti
lukiossa opiskelevat. Jäsenenämme olet mukana tukemassa
liiton toimintaa lukiolaisten hyväksi. Lisäksi saat lukuisia
etuja ja hyötyjä matka-alennuksista ravintolaetuihin.

JÄSENETUMME
Lukiolaisten omat valtakunnalliset ja paikalliset opiskelijaedut
edulliset jäsenhinnat liiton omiin tapahtumiin
Frankin opiskelijapalvelut
ilmainen sisäänpääsy Studia-messuille
mahdollisuus hankkia kansainvälinen ISIC-opiskelijakortti

Liity jäseneksi nettisivuillamme:
lukio.fi/liity
Suomen Lukiolaisten Liitto
Töölönkatu 35 B, 00260 Helsinki
puh. 09 5842 1500 (torstaisin klo 10–15)
toimisto@lukio.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

Tiesithän, että
lukiolaisten tukena
ja apuna toimii
15-henkinen
asiantuntijatiimi!

LUKIOLAINEN!
ÄLÄ MISSAA SULLE KUULUVIA ETUJA.

LATAA FRANK APP.
Digitaalinen opiskelijakortti
Parhaat opiskelija-alennukset

frank.fi/lataa

Työpaikkailmoituksia opiskelijoille
SLL:n jäsenille 0€!

• www.jssuomi.fi
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