YHTEISHAKU

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
OPPILAITOKSIIN

23.2.–23.3.2021

Tutustumispäivissä pääset
kurkistamaan oppilaitoksiin.
Koronatilanteesta johtuen
tarkemmat toteutustavat
päivitetään myöhemmin:
sivistysvantaa.fi/yhteishaku.

Yhteishaussa voit hakea opiskelemaan
lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.
Samaan aikaan yhteishaun kanssa
järjestetään haku myös kymppiluokille,
lukioon valmistavaan koulutukseen
(LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen
(VALMA). Lisäksi on oma hakunsa vaativana erityisenä tukena järjestettävään
ammatilliseen koulutukseen.

AMMATILLINEN KOULUTUS
2.–3.2.2021 Vantaan ammattiopisto Varia
• 2.2.2021 Hiekkaharju ja Koivukylä
• 3.2.2021 Aviapolis ja Myyrmäki
LUKIOKOULUTUS
• 19.1.2021
• 21.1.2021
• 25.1.2021
• 27.1.2021
• 27.1.2021
• 28.1.2021

Lumon lukio
Sotungin lukio
Tikkurilan lukio
Vaskivuoren lukio
Helsinge gymnasium
Martinlaakson lukio

Hakuajat ja ohjeet
syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin
• Hakuaika 23.2.–23.3.2021
• Valitse yhteishaussa 5 hakukohdetta.
Hakujärjestyksellä on väliä!
• Kymppiluokalle, LUVAan ja VALMAan
on oma hakulomakkeensa.
• Hakeminen tapahtuu
opintopolku.fi-osoitteessa.
Tarkista, onko hakukohteessa pääsykoe.
• Saat tiedot hakujen tuloksista
aikaisintaan 17.6.2021.
• Ota opiskelupaikkasi vastaan
viimeistään 1.7.2021.
Tarkemmat tiedot hausta löydät
osoitteista sivistysvantaa.fi/yhteishaku
ja opintopolku.fi.

sivistysvantaa.fi/yhteishaku

LUKIOKOULUTUS
JA AMMATILLINEN
KOULUTUS VANTAALLA

VANTAAN
OPPILAITOKSET

VANTAAN LUKIOT
1. LUMON LUKIO

4. TIKKURILAN LUKIO

Lumon lukio sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä aivan Korson
juna-aseman vieressä. Lukion luovien opintojen painotuksessa on laajoja mahdollisuuksia kuvataiteen,
valokuva- ja videotaiteen, musiikin,
tanssin ja teatteritaiteen opintoihin.
Lukiossamme voi opiskella myös
monipuolisesti luonnontieteitä ja
syventää tietämystään poikkitieteellisillä, soveltavilla opinnoilla. Tervetuloa monien mahdollisuuksien
lukioon.

Tikkurilan lukio on viihtyisä ja aktiivinen yhteisö, jossa korostetaan
suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä ja
opiskelijan omaa vastuuta. Lukiomme on suuri, joten kurssivalikoimamme on laaja ja monipuolinen. Lukiossamme voi opiskella myös englanninkielisellä IB-linjalla ja suorittaa
kansainvälisen ylioppilastutkinnon.
Tikkurilan lukio sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Urpiaisentie 14

2. MARTINLAAKSON LUKIO
Martinlaakson lukio on viihtyisä ja
virkeä lukio, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Martinlaakson juna-aseman lähellä. Lukiossa on monipuolisen lukion yleislinjan
lisäksi luonnontieteen ja matematiikan (LUMA) valtakunnallinen erityistehtävä sekä draamalinja. LUMA- ja
draamakurssimme ovat kaikkien koulumme opiskelijoiden valittavissa.
Lukiossamme vallitsee kodikas ja
mutkaton ilmapiiri.

Lukiomme sijaitsee Länsi-Vantaan
sydämessä erinomaisten liikenneyhteyksien päässä. Isossa lukiossa
sinulla on monipuoliset opiskelumahdollisuudet. Meillä voit opiskella
yleislukiossa, musiikkilukiossa, tanssilukiossa tai medialinjalla. Lisäksi
kilpaurheilijoille tarjotaan urheiluvalmennusta. Tervetuloa laulavaan, soivaan, tanssivaan, matemaattiseen,
liikkuvaan, kansainväliseen, innostavaan ja kannustavaan Vaskivuoren
lukioon!
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• ajoneuvoasentaja
tai autokorinkorjaaja

JUMBO

Lukiomme sijaitsee urheilupuiston
vieressä, upeiden liikuntamahdollisuuksien keskellä. Voit hakea meille
joko yleislinjalle tai urheilulinjalle.
Kaikkien lajien urheilijat ovat tervetulleita urheiluvalmennukseen. Painotamme myös kansainvälisyyttä ja
etälukiomme luo joustavan kurssitarjonnan. Rentous, kannustava yhteishenki ja yksilöllisyys ovat lukiomme
peruskiviä.

sotungintie 19

Helsinge gymnasium är ett svenskspråkigt gymnasium i Vanda, där du
som individ är i fokus. I Helsinge studerar ca 150 studerande som handleds av ca 20 lärare. Vi vill vara ett
litet gymnasium där vi har mer tid
för individuell handledning för de
studerande som önskar det. Hos oss
kan du fördjupa dig i företagsamhet
eller globalkunskap.

övitsbölevägen 3
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MYYRMANNI

Myyrmäki

• autonkuljettaja,
linja-autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,
varastonhoitaja tai
lentoasemahuoltaja
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DIXI
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Tikkurila

• parturi-kampaaja
• kokki tai tarjoilija
• kiinteistönhoitaja
• koneistaja tai
levyseppähitsaaja
• kuvallisen ilmaisun
toteuttaja
• maalari
• sähköasentaja
• ilmanvaihtoasentaja
tai putkiasentaja
tennistie 1

• lentokoneasentaja

Koivukylä
Aviapolis

9. HIEKKAHARJUN TOIMIPISTE

• talonrakentaja

Kivistö

Martinlaaksontie 36

3. SOTUNGIN LUKIO

Korso
7. AVIAPOLIKSEN
TOIMIPISTE

virtatie 4

6. HELSINGE GYMNASIUM

Tervetuloa opiskelemaan ammattiin Variassa! Meillä
voit valita 17 ammatillisesta tutkinnosta sinulle sopivan.
Varian toimipisteitä on neljä, ja ne kaikki sijaitsevat
hyvien kulkuyhteyksien varrella junaradan läheisyydessä. Variassa voit itse vaikuttaa siihen, miten opiskelet. Meillä opiskellaan muun muassa työsaleissa, oikeilla työpaikoilla ja verkossa. Työtilamme ovat viihtyisät
ja nykyaikaiset, ilmapiiri avoin ja rento. Katso alta,
mitä ammattialoja missäkin toimipisteessä opetetaan.
Meillä tekijät pääsevät loistamaan.

VANTAALLA ON MISTÄ VALITA!

Valkoisenlähteentie 53

5. VASKIVUOREN LUKIO

VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIA

rälssitie 13

Hakunila

10. MYYRMÄEN TOIMIPISTE
• leipuri-kondiittori
• matkailupalvelujen tuottaja
• lähihoitaja
• automaatio- tai sähköasentaja
• elektroniikka- tai ICT-asentaja
• turvallisuusvalvoja
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ojahaantie 5

8. KOIVUKYLÄN
TOIMIPISTE
• lähihoitaja
talvikkitie 119

Koulujen tutustumispäivät
tammi- ja helmikuussa
– katso tarkemmat tiedot
sivistysvantaa.fi/yhteishaku

