
Limingan lukion tiimilukio
Yhteistyö on viisauden alku ja juuri (Menandros)



Miksi tiimilukio?

- Perinteinen koulujen toimintamalli on opettajajohtoinen.
- Opettajajohtoisuuden lisäksi on opiskelijatoimintaa (esim. opiskelijakunta ja 

tutorit), mutta näin vain pieni osa opiskelijoista osallistuu aktiivisesti toiminnan 
luomiseen.

- Taustalla on uusi opetussuunnitelma, jossa painotetaan opiskelijoiden 
osallistamista lukion toimintaan.

- Lukio olisi oikeasti opiskelijoiden näköinen!



Tiimilukio, mitä se on?

- Lukion ykköset ja kakkoset jakaantuvat tiimeihin, joissa toteutetaan yhteistä 
hyvää lukion arkeen.

- tapahtumia
- tempauksia
- välituntiohjelmaa

- Jokainen tiimi saa itse päättää, minkälaista toimintaa he lukuvuoden aikana 
järjestävät ja määrittää tavoitteensa.

- Jokaisella tiimillä on tiimiopettaja, joka auttaa hankalissa tilanteissa



Milloin tiimitoimintaa toteutetaan?

- Lukuvuoden aikana on kolme tiimiseminaaria. 
- Aloitusseminaari 25.8. Tällöin tiimitoiminta alkaa ja ryhmäydytään.

- Väliseminaari tammikuussa. Tällöin tiimit kertovat edistymisestään
- Loppuseminaari toukokuussa. Tiimit miettivät, mitkä asiat toteutuivat ja mitkä eivät. Käydään 

läpi myös palaute.
- Tiimit saavat kokoontua tiimitunneilla (RO-tunnin jälkeen noin klo 

12.30-13.00).
- Tapaamiset silloin kun tiimi tarvitsee, riippuu tiimin tavoitteesta ja toiminnasta!



Tiimilukiossa tapahtuu myös

- Lukuvuoden toiminnasta saa 1 opintopisteen.
- Lukuvuosi 2021-2022 on Limingan lukion tiimitoiminnan pilottivuosi! Toiminnan aloittamisesta 

ja aktiivisesta tekemisestä saa opintopisteen.
- Tiimirace

- Rastityyppinen tapahtuma, missä tiimit pääsevät tekemään asioita yhdessä. Pyritään 
järjestämään vuosittain.

- Yritysyhteistyö
- Jokainen tiimi hankkii koulun ulkopuolisen yhteistyökumppanin (Esim. yritys, järjestö, kunnan 

toiminta, srk).
- Opiskelijakunnan hallitus

- Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yleiskokouksessa.
- Jokainen tiimi äänestää oman edustajansa hallitukseen.

- Jokainen tiimi saa pienen pohjasumman rahaa toimintansa järjestämiseen.



Ekotiimi
Entinen ympäristöraati. Kestävä kehitys, kierrättäminen, Arboretum-tapahtuma.

Kahvilatiimi
Kahvilatoiminnan organisointi, materiaalit ym., kahvila voi toimia luokkien tai tiimien vuorovastuulla

Liikuntatiimi
Välituntiliikunta, liikuntatapahtumia, välineistön hankintaa ja ylläpitoa 

E-urheilutiimi
E-urheilutapahtumien järjestäminen, korkeakouluyhteistyö

Sometiimi
Opiskelijalähtöinen tiedottaminen, markkinointi, somekanavien päivittäminen

Tiimit 2021-2022



TVT/AV-tiimi
TVT- ja AV-laitteistojen järjestäminen opettajakunnan apuna erilaisiin koulun tilaisuuksiin. Toimiminen 
vertaisapuna muille opiskelijoille TVT-asioissa.

Hyvinvointitiimi
Yhteisöllinen opiskeluhuolto, esim. hyvinvointitempaukset, välituntitapahtumat, valtakunnallisten 
teemapäivien huomioiminen

Sisustustiimi/Käsityötiimi
Oleskelualueiden ylläpito ja viihtyisyys

Kansainvälisyystiimi
Kotikansainvälisyys, vaihto-opiskelijoiden mukaan ottaminen tiimin ja koulun toimintaan 

Musiikkitiimi
Musiikin tuominen lukion arkeen, esim. välituntimusiikkia tai tietyn teemapäivän musiikkia. Ei vaadi omaa 
soittotaitoa.

Kuoro/bänditiimi
Musiikin tuominen koulun arkeen, esim. musiikkiesitys koulun juhliin. Oma soitto- /laulutaito toivottavaa.



Kulttuuritiimi
Kulttuurin tuominen lukion arkeen, esim. kuvataidetta, sanataidetta, vierailijoiden järjestäminen

Ruokatiimi
Yhteistyö ruokalan kanssa, esim. ruokateemaviikkojen järjestäminen, terveellisen ravinnon tietoiskut 

Markkinointitiimi
Lukion markkinointi, positiivisen Lilu-hengen välittäminen, 9. luokkien tutustumispäivän järjestelyihin 
osallistuminen ja lukion esittely eri kouluilla

Työelämätiimi
Yrittäjyyden ja työelämän tuominen näkyväksi lukion arjessa, esim. yritysvieraiden kutsuminen, 
teemapäivien järjestäminen

Vapaaehtoistyön tiimi
Taksvärkkipäivän järjestäminen, muita tapahtumia esim. nenäpäivä


