
MÄNTÄN LUKIO
Lääketieteeseen valmentavia opintoja

sekä taidetta, musiikkia ja urheilua!



Mäntän lukio Taidekaupunki
Mänttä-Vilppulassa

Mäntän lukio on monipuolinen yleislukio, jossa voit
suorittaa myös kaksois- tai kolmoistutkinnon.

 
Lukiossa voit opiskella monipuolisesti ja valita muun
muassa lääketieteeseen valmentavia opintoja sekä

taidetta, musiikkia ja urheilua.
 

Taidekaupunki Mänttä-Vilppula on vireä pikkukaupunki
Ylä-Pirkanmaalla noin 90 kilometrin päässä Tampereelta

ja Jyväskylästä. Kaupungissa on kulttuuria ja taidetta,
kaunista luontoa ja paljon harrastusmahdollisuuksia.



Lääketieteellis-
luonnon-
tieteellinen linja

Mäntän lukiossa voit syksystä
2021 lähtien opiskella
lääketieteellis-
luonnontieteellisellä linjalla.
Tällä linjalla voit opiskella muun
muassa lisäkursseja biologiasta,
kemiasta, fysiikasta ja
matematiikasta.

Linjalla tehdään yhteistyötä eri
yliopistojen ja muiden
yhteistyökumppanien kanssa.
Lisäksi järjestetään lukio-
opintoihin kuuluen
valmennuskursseja
lääketieteellisen tiedekunnan
pääsykokeisiin.



Taide, musiikki ja urheilu
Mäntän lukiossa on tarjolla laaja valikoima kursseja taiteesta, musiikista

ja urheilusta. Miltä kuulostaisi esimerkiksi jääkiekko ja nyrkkeily liitettynä
lukio-opintoihin, musisointi bändeissä tai  taiteen opiskelu ja tekeminen?

Voit valita monipuolisia kursseja taiteesta ja musiikista sekä opiskella
Mäntän lukion Huippu-urheiluakatemiassa (HUA). 

 
Yhteistyötä tehdään taiteen osalta muun muassa Autere-opiston,

Serlachius-museoiden ja Mäntän kuvataideviikkojen kanssa.  Musiikin
kursseilla yhteistyötä tehdään Merikanto-opiston kanssa ja Huippu-

urheiluakatemiassa Mäntän seudun koulutuskeskuksen ja paikallisten
urheiluseurojen kanssa.



Mäntän lukiossa voit
suorittaa kaksois- tai
kolmoistutkinnon eli

yhdistää lukion,
ammattikoulun ja

ylioppilastutkinnon.
 

 Ammatillisesta
koulutuksesta vastaa

yhteistyöoppilai-
toksemme SASKY

koulutuskuntayhtymän
alaisuudessa toimiva

Mäntän seudun
koulutuskeskus.

Yhdistä lukio ja
ammatilliset

opinnot



Opiskelu

Opiskelijamme ovat perinteisesti menestyneet ylioppilaskirjoituksissa hyvin.
Monissa aineissa olemme lukiovertailuissa yli kansallisen keskitason. Meille

Mäntän lukiossa opiskelumenestyksesi on tärkeää, joten opettajamme ja
opinto-ohjaajamme tarjoavat sinulle jatkuvaa opintojen ohjausta ja

suunnitteluapua kurssivalintojen tekemiseen jatko-opintoja ajatellen. 
 

Mäntän lukiossa tehdään yhteistyötä useiden eri korkeakoulujen kanssa, joten
voit suorittaa jo lukion aikana orientaatio-opintoja, yliopistokursseja ja

opintokokonaisuuksia. Nämä saa luettua osaksi lukiotutkintoa.
 

Mäntän lukiossa on viihtyisä kirjasto, jossa voit opiskella ja viettää taukoja.
Sen yhteydessä on myös pieni opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu keittiö.

 
Kun tulet opiskelemaan Mäntän lukioon, sinulle pystytään tarjoamaan

asuntolapaikka aivan lukion läheltä. Myös asuminen lukio-aikana on siis
järjestyksessä!



Tervetuloa opiskelemaan
Mäntän lukioon!

Mäntän lukion rehtori
Petri Haapakoski

040 685 1645
 

Vararehtori
Sirkku Polvinen

044 728 8213
 

Koulusihteeri
Sari Luomanperä

03 488 8503
 

Opinto-ohjaaja
Johanna Rintapää

044 728 8214

www.mantanlukio.fi
 

Sähköposti: lukio@manttavilppula.fi
 

Instagram: @mantanlukio
 

Facebook: Mäntän lukio
 


