
F. E. Sillanpään lukiossa korostetaan koko
yhteisön hyvinvointia, yhdessä tekemistä ja
yhteenkuuluvuutta. FESissä kaikki tuntevat
toisensa, mikä takaa sen, että hyvinvoinnista
ja jaksamisesta pidetään hyvää huolta.

Lukiossamme on tilaa työskennellä sekä

itsenäisesti että ryhmissä joko kirjastossa

tai hiljaisessa huoneessa. Taukotuvassa

voi rentoutua ja minikeittiössä valmistaa

itselleen välipalaa. Hyppytunneilla voi

käyttää koulun kuntosalia ja street

workout -telineitä sekä pelata biljardia,

pingistä, koripalloa ja lautapelejä. Kannus-

tamme aktiiviseen ja liikkuvaan elämän-

tapaan. Meillä onkin eri urheilulajeja har-

rastavia opiskelijoita, ja FESissä aktiivisen

urheilija-arjen sekä lukio-opintojen yhteen

sovittaminen onnistuu joustavasti.



Opiskelijat, opettajat sekä muu henkilökunta
tekevät yhdessä jokaisen omat tulevaisuuden
tavoitteet mahdollisiksi. Vuoden 2021 STT:n
tekemässä lukiovertailussa huomioitiin lukio-
paikkansa syksyllä 2018 vastaanottaneiden
sisääntulokeskiarvoja sekä kevään 2021 yo-
tuloksia. Vertailussa käytettiin muuttujista
koulukohtaisia keskiarvoja. Tarkastelussa oli
mukana neljä pakollista ylioppilaskoetta ja
347 lukiota. Vertailun tulokset osoittavat,
kuinka opiskelijoiden arvosanat ovat muut-
tuneet lukio-opiskelujen aikana. Tässä vertai-
lussa FES sijoittui kaikista maamme luki-
oista 9. sijalle. Pirkanmaan lukiovertai-
lussa FES oli 3. sijalla.

FESissä onnistutaan!

Olemme mukana vaikuttamassa globaalissa

ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnas-

sa jokapäiväisessä elämässämme. FESissä

toimitaan Ekokumppaneiden Suomeen lan-

seeraaman kansainvälisen Zero Waste -toi-

mintamallin mukaisesti yhdessä kunnan

muiden oppilaitosten kanssa. Tavoitteena

on sekajätteiden ja hävikkiruoan vähentä-

minen merkittävästi tai kokonaan. Toimin-

tamalliin liittyvät myös oppilaitosvierailut,

joista esimerkkinä Lempäälän lukion Ilmas-

tosotureiden vierailu FESissä syksyllä 2021.

Opiskelijavaihdot ja erilaiset kansainväliset
projektit (kielten opintomatkat ja Päämää-
ränä Berliini -opintojakso) sekä kouluvie-
railut mahdollistavat omien näkemysten ja
kokemusten avartamista. Lukiossamme voi
suorittaa suullisen kielikokeen myös lyhyen
oppimäärän kielissä. Kansainvälistä tunnel-
maa arkeen tuovat myös meillä opiskelevat
vaihto-opiskelijamme.

Kielitarjontamme
• A1-kieli: englanti
• B1-kieli: ruotsi
• B2/B3-kielet: ranska, saksa, venäjä
• espanjan, italian ja latinan tutustumis-

opintojaksot
• kielenhuollon opintojakso äidinkielessä 

ja kirjallisuudessa

Olemme osa Hämeenkyrön kunnan HINKU-

projektia (hiilineutraali kunta), jonka tavoit-

teena on 80 %:n vähennykset kasvihuone-

kaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä

vuoden 2007 tasosta. Tehdään yhteistä

tulevaisuuttamme paremmaksi – juuri nyt.



• Eräjormapäivä 
• Lukioon aikovien 9.-luokkalaisten ja 

lukiolaisten yhteinen peli-iltapäivä
• Pikkujoulut kinkkubingoineen
• Abien viimeinen ehtoollinen
• Halloween, ystävänpäivä, vappu 

ja muut teemapäivät
• Aamupalahetki jokaisessa jaksossa
• Lukiolaisten ja 9.-luokkalaisten 

yhteiset salibandypelit perjantaisin 
klo 14.30 alkaen

Elämyksiä arjessa
Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Jyväs-
kylän avoimen yliopiston kanssa. Tämän
hetken tärkeimmät korkea-asteen yhteis-
työkumppanimme ovat Tampereen yliopis-
to ja kesäyliopisto. Opetustarjonnassamme
on esimerkiksi kliinisen psykologian opinto-
jakso.

Lukiomme opinnot lisäävät jatko-opintojen,
yritys- ja työelämän tuntemusta, tukevat
opiskelumotivaatiota sekä auttavat löytä-
mään opiskelijan omat vahvuudet. FESistä
sijoitutaan erinomaisesti jatko-opin-
toihin: Viime vuosina lukiomme opiskeli-
joista on keskimäärin puolet saanut korkea-
koulupaikan vuoden kuluessa ylioppilaaksi
valmistumisesta. Heistä hieman yli puolet
on saanut yliopistopaikan. Muu osa on
sijoittunut pää-asiassa ammattikorkea-
kouluopintoihin.

Työpolulta oikeisiin töihin
Yhdessä Hämeenkyrön yrittäjien kanssa
toteutamme Työpolku-opintojakson, jonka
aikana suoritetaan hygieniapassi ja opitaan
muun muassa markkinoimaan itseä hyvänä
työntekijänä; hyvin menneen opintojakson
jälkeen voi jopa vastaanottaa oman
kesätyöpaikan.

Lukiomme tarjonnassa on Talous ja nuo-
ret TAT:n kehittämä sijoittajakoulu. Se ko-
koontuu kerran kuukaudessa koko lukion
ajan. Tavoitteena on tulla oman talouden
hallinnan ammattilaiseksi sekä ymmärtää,
miten sijoittaminen toimii ja miten sen
kautta voi vaurastua. Opintojakson alussa
opiskelija voi avata arvo-osuustilin ja ryhtyä
sen kautta oikeaksi sijoittajaksi.

Yrittäjyyttä tiimioppimisen kautta
FES tekee yhteistyötä Tampereen
yliopiston Proakatemian ja lähiympäristön
yrittäjien kanssa. Tavoitteena on tarjota
lukiolaisille mahdollisuus opiskella tiimityö-,
yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja. Opiskelijat
saavat arvokasta kokemusta työelämästä,
yrittäjyydestä ja projektinhallinnasta.

Sijoittajakoulussa
rahan käytön mestariksi



Ristamäentie 13, 39100 Hämeenkyrö

fesillanpaanlukiossa.com

facebook.com/groups/f.e.sillanpaanlukio

Rehtori Merja Heinäaho 050 367 4026 
Vararehtori Merja Järviniemi 040 133 0480
Opinto-ohjaaja Juha Aitalaakso 050 390 4252
Koulusihteeri Annu Vilppo 050 390 4251

Sähköpostit ovat muotoa  etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi

@fes_opkh

FES on JES! 

Ilmaisutaiteen opintojaksoilla Sukellus il-
maisutaiteeseen ja Ilmaisutaiteen syventämi-
nen keskitymme jokaisen omien ilmaisutaito-
jen sekä ryhmä- ja vuorovaikutustaitojen ke-
hittämiseen turvallisessa ilmapiirissä. Varsin-
kin syventävällä opintojaksolla keskitytään 
esittävään taiteeseen sekä la-
vastuksellisiinkin asioihin: 
kukin ryhmä ideoi, suunnit-
telee, harjoittelee ja esittää 
lukion tilaisuudessa esitettä-
vän teoksen.

Kuvataideluokassamme on
keramiikka-uuni, grafiikan prässi, 3D-tulostin
ja iPadeja opiskelijoiden käytössä. Opiske-
lijoilla on näin vapaus ja moninaiset mahdol-
lisuudet toteuttaa visuaalisia ideoitaan. Kuva-
taiteen opintojaksoilla tehdään esimerkiksi
vanhojen tanssien koristeita ja moninaista
yhteistyötä muiden taito- ja taideaineiden
kanssa.

Kotitalousopetuksessa kehitetään opis-
kelijoiden henkilökohtaisia taitojen itsenäis-
tyvää elämää varten, saadaan onnistumisen
kokemuksia uuden taidon oppimisesta ja
uusia makuelämyksiä yhdessä opiskelutove-
reiden kanssa. Opiskelijoiden toiveet huomioi-
daan opintojakson suunnittelussa. Pyrimme
myös tekemään vierailuja ravitsemisalan
yrityksiin.

Liikunnassa teemme yhteistyötä paikal-
listen urheiluseurojen kanssa, ja meillä on
hyvät liikuntamahdollisuudet myös omasta
takaa. Lisäksi kaikki liikuntapaikat (teko-
nurmi, jäähalli, yleisurheilu-, tennis-, kori-
pallo- ja pesäpallokentät,) sijaitsevat luki-
omme lähiympäristössä. FESissä voi suorit-
taa myös erä- ja kamppailuopintojaksot.

Musiikin tunneilla musisoidaan ilman pai-
neita yhdessä muiden kanssa omat lähtö-
kohdat huomioiden. Musiikissa toimitaan
monipuolisin työtavoin ja pyritään vahvista-
maan omaa henkilökohtaista musiikkisuh-
detta. Kaikille yhteisessä opintojaksossa
lähdemme myös yhdessä Tampereen fil-
harmonian konserttiin. FESissä on mahdol-
lista opetella myös esitystekniikan rakenta-
mista omalla opinto-jaksollaan.

• kotitalous

• kuvataide

• liikunta

• musiikki

• media

• teatteritaide

• lukudiplomi 

F. E. Sillanpään lukion 
lukiodiplomit

https://fesillanpaanlukiossa.com/
https://www.facebook.com/groups/f.e.sillanpaanlukio
https://www.instagram.com/fes_opkh/
https://www.youtube.com/channel/UCfcE1k_DmHvzILA6Rs5cFdA

