
Turus saab õppida nii soome, rootsi kui ka inglise keeles. Paljud 
gümnaasiumid pakuvad näiteks muusika-alast või loodusteaduste süvaõpet. 
Missugune gümnaasium sobib sinule või sinu lapsele kõige paremini? 
Tutvu Turu gümnaasiumitega järgneval aadressil: 

www.tkukoulu.fi/koulut-oppilaitokset.html  

või palu õppeasutusi tutvustav brozhüür oma õppealajuhendajalt, 
tööhõiveametist või raamatukogust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümnaasium aitab kaasa su unistuste täitumisele ... 

Kas tahad rohkem teada loodusest, ajaloost või huvitavad sind 
keeled või ehk elulised küsimused? 

Kas sul on oma unistuste amet? 

Kas sulle meeldib õppida?  

Kui vastasid nendele küsimustele jaatavalt, siis on 
gümnaasium just õige koht sinu jaoks! 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   



Gümnaasiumis õppimine 

Õppimine gümnaasiumis kestab 
3 aastat ja sisaldab 75 kursust. 
Üks kursus koosneb 32 
õppetunnist, mille lõppemisel 
tuleb sooritada eksam. 
Õppimine edeneb kiiresti. 
Õppimist ja arvestusi on palju. 
Kursused vahelduvad iga 
seitsme nädala tagant. Osa 
kursusi saab oma 
väljanägememise järgi valida. 

Emakeel (soome või rootsi 
keel) on alati kohustuslik.  

Gümnaasiumis õppimiseks peab 
hästi valdama soome/rootsi 
keelt (B1.1 -B1.2 tasemel). 
Need õpilased, kelle emakeel ei 
ole soome keel, saavad seda 
soome keel teise keelena 
õppida.    

Noor peab hästi läbi mõtlema 
ning õppealajuhendaja ja perega 
läbi arutama, mis aineid ja mis 
mahus ta neid õppida tahab.  

Gümnaasiumiõppe alguses 
tuleb välja valida kas suurema 
või väiksema mahuga 
matemaatika, keelte ja füüsika 
õppeprogrammi kursused. 

Noorel tuleb valida ka 
maailmavaateline õppeaine, mis 
on kooskõlas tema usuliste 
tõekspidamistega . 

Gümnaasiumis õppimine nõuab 
iseseisvust ja iga noor kannab 
ise hoolt oma õppeedukuse eest. 

Koolist saab ta hea hariduse, 
teda toetatakse vajadusel ja 
aidatakse. 

Gümnaasiumiharidus on tasuta, 
kuid raamatud tuleb igal õppuril 
ise osta. Lisainformatsiooni 
õppetoetusest annab Kela või 
õppealajuhendaja. 

Õpingud pääduvad mitu päeva 
kestvate tasuliste 
lõpueksamitega. Pärast 
eksameid on võimalik 
kõrgkoolidesse edasi pürgida. 
Sisseastumiseksamiteks peab 
valima alati emakeele (soome/ 
rootsi keel) ja 3 muud ainet 
(teine riigikeel, üks võõrkeel, 
matemaatika või reaalaine). 

Gümnaasiumiharidus? 

Gümnaasiumisse sisseastumisel 
peab põhikooli õpiedukus 
olema hea või vähemalt 
rahuldav. 

Gümnaasiumisse võetakse 
üldtingimustel.vastu kevadeti 
põhikooli lõputunnistuse 
keskmise punktisüsteemi alusel. 

Pea meeles, kui sind ei võeta 
vastu esimesel korral, 
arvestatakse sellega teisel katsel 
proovides. 

Lisateavet saab põhikoolide 
õppealajuhendajatelt. 

Õpingud võtavad aega ja 
nõuavad palju jõupingutusi. 

Gümnaasiumis ei saa õppida 
ametit. Selleks tuleb pärast 
gümnaasiumi lõpetamiset veel 
2-6 aastat õppida. 

Gümnaasium annab hea põhja 
oma eluga hakkama saamiseks 
ja jätkuõpingute tarvis. 

Suur osa kõrgkoolides õppijaid 
(ülikool ja ametikõrgkool) on 
lõpetanud gümnaasiumi.  

Oma unistuste täitumiseks on 
vaja teha palju tööd ja julge 
olla. 

Eelgümnaasium - kas 
sinu valik? 

Eelgümnaasium on mõeldud 

põhikoolilõpetajatele, kes 

- ei saanud üldistel tingimustel 
gümnaasiumisse või ametikooli 
sisse. 

- soovivad põhikooli teadmisi ja 
oskusi kinnistada. 

- soovivad põhikooli 
lõputunnistust täiendada. 

Õhtugümnaasiumi 
korraldatavasse 
eelgümnaasiumisse saavad tulla 
ka need õpilased, kes soovivad 
pooleli jäänud 
põhikooliõpingud lõpetada. 

Eelgümnaasium vastab 
kümnendale klassile, mis annab 
kõik õigused sisse saada teise 
astme õppeasutustesse 
(päevagümnaasium või 
ametikool). 

Eelgümnaasiumist on võimalik 
oma õpinguid siirdada/jätkata  
ka õhtugümnaasiumis. 

Lisainformatsiooni 
eelgümnaasiumi kohta saad 
aadressil www.turuniltalukio.fi. 

Teretulemast 

gümnaasiumisse!    


