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Vaskivuoren lukion opiskelijoille
Lukuvuoden 2018–2019 opinto-oppaasta löydät
melkein kaiken, mitä haluat tietää opinnoista
– pidä opas siis aina mukanasi!
Opinto-oppaassa on viisi osaa: opiskelu Vaskivuoressa, lukio-opinnot, kurssikuvaukset, ylioppilastutkinto ja kalenteri.
Opiskelu Vaskivuoressa -luvussa kerrotaan käytännön asioista, kuten tuntikaaviosta, käyttäjätunnuksista ja siitä, millaista tukea opiskelija voi saada
hyvinvointiinsa ja toisaalta opiskeluunsa. Luvussa on tietoa myös opiskelun
kustannuksista ja taloudellisesta tuesta.
Lukio-opinnot-luvussa kerrotaan siitä, miten lukiossa opiskellaan, miten
kurssit suoritetaan ja miten ne arvioidaan.
Kurssikuvaukset-luvussa voit tutustua Vaskivuoren laajaan kurssitarjottimeen ja siihen, millaisia kursseja on tarjolla. Myös pakollisten oppiaineiden
kurssikuvaukset kannattaa aina lukea ennen kurssille osallistumista, sillä ne
antavat yleiskuvan kurssista jo etukäteen, jolloin oppiminenkin on helpompaa.
Ylioppilastutkinto-luvussa on kuvaus ylioppilastutkinnon rakenteesta. Muut
ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tiedot löydät Wilman etusivun linkeistä.
Oppaan loppuosan kalenteriin on merkitty kaikki Vaskivuoren lukion tärkeät
tapahtumat, päätösviikon aikataulut jne. Käytä kalenteria arkesi ja opintojesi
aikatauluttamiseen sekä lukusuunnitelman tekemiseen.
Loppuosassa on myös kooste kurssitarjonnasta ja kurssisuunnitelmataulukko,
jotka helpottavat opintojesi suunnittelua.
Ota elämäsi ohjat omiin käsiisi ja intoudu opiskelusta!
Ps. Opinto-opas on lisäksi OP01-kurssin käsikirja, joten tutustu siihen huolellisesti
ja anna se myös perheesi luettavaksi.
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Yhteystiedot
Vaskivuoren lukio
Yleislukio, musiikkilukio ja tanssilukio
Virtatie 4, 01600 Vantaa
Kanslia 040 486 2678, 040 681 8635
www.vaskivuori.fi
HENKILÖSTÖ
Rehtori
Elina Arokannas

043 827 2331

elina.arokannas@vantaa.fi

040 581 8948

jari.danska@vantaa.fi

Riikka Nirvi

040 575 3511

riikka.nirvi@eduvantaa.fi

Clas Salonen

045 235 0011

clas.salonen@eduvantaa.fi

Apulaisrehtori
Jari Danska
Vararehtorit
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Lukiosihteerit
Ritva Räsänen

040 486 2678

Terhi Wahrman-Nuuttila

040 681 8635

Opinto-ohjaajat
Johanna Dantin

040 832 2724

johanna.dantin@vantaa.fi

ryhmät 81, 89, 72, 73, 65, 67, 69
Leeni Karosto

050 314 6309

leeni.karosto@vantaa.fi

ryhmät 80, 82, 85, 70, 74, 78, 61, 62
Jonna Rinkiö

0400 703 678

jonna.rinkio@vantaa.fi

ryhmät 83, 87, 75, 79, 60, 63, 66
Ilari Valtonen

0400 723 890

ilari.valtonen@vantaa.fi

ryhmät 84, 86, 88, 71, 76, 77, 64, 68
4. vk ryhmien 15A ja 15B opiskelijat jatkavat oman oponsa ohjauksessa.
Terveydenhoitajat
Th Satu Puolakkainen

040 836 8040

satu.puolakkainen@vantaa.fi

043 825 9926

katriina.maki@vantaa.fi

050 312 4486

nina.vuorio@vantaa.fi

ryhmät 80 - 86, 70–76, 60–66 ja
pidentäjistä erikseen sovitut opiskelijat
Katriina Mäki
ryhmät 87-89, 77–79, 67–69
ja pidentäjistä erikseen sovitut opiskelijat
Erityisopettaja
Nina Vuorio

Opiskeluhuollon psykologi
Hanna Heinonen (syksy 2018)

050 312 2121

hanna.heinonen@vantaa.fi

Maija Tilli

043 825 2849

maija.tilli@vantaa.fi

Lukiokuraattori
Mervi Tulppo

040 568 5963		mervi.tulppo@vantaa.fi

Musiikkilukion johtaja
Matti Suomela

040 534 0605

matti.suomela@eduvantaa.fi

040 772 1211

moona.nevalainen@eduvantaa.fi

Marko Kalmari

040 770 9821

marko.kalmari@eduvantaa.fi

Kouluisäntä

0400 765 713

Tanssilukion johtaja
Moona Nevalainen
Medialinjan johtaja

Ruokapalvelupäällikkö
Tarja Brand

09 8393 5612

Hammashoitola

09 8393 5300

Opettajainhuone

09 8393 5610
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OPETTAJAT
Opettajien sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi, ellei muuta ole ilmoitettu.

Elina Arokannas, rehtori , äidinkieli ja
kirjallisuus

043 827 2331

elina.arokannas@vantaa.fi
jari.danska@vantaa.fi

Danska Jari, apulaisrehtori, tietotekniikka

040 581 8948

Airaksinen Matti, 69, kuvataide, radiotyö

050 414 0820

Damskägg Mari, uskonto, psykologia

050 328 6814

Dantin Johanna, opinto-ohjaaja

040 832 2724

Granat Petteri, historia, yhteiskuntaoppi,
filosofia

040 512 0113

johanna.dantin@vantaa.fi

Elina Hämäläinen, suomen kieli ja kirjallisuus
Tomi Hämäläinen, musiikki

040 750 6492

tomi.t.hamalainen@eduvantaa.fi

Kaikumo Bjarki, äänitekniikka

050 376 6614

kaikumo@hotmail.com

Kalmari Marko, 79, kuvataide,
televisiotyö, medialinjan johtaja

040 770 9821

Kantonen Virpi, 88, englanti, psykologia

050 336 5951

Karhunen Mika, musiikki

050 403 3836

Karosto Leeni, opinto-ohjaaja

050 314 6309

leeni.karosto@vantaa.fi

Kirppu Pilvi, 74, englanti, ruotsi

044 3654638

Kivinen Annika, 75, englanti, ruotsi

041 5287706

Kokkila, Tero, 86, matematiikka

09 541 5449

Kopra Sari, 89,
yhteiskuntaoppi, historia, psykologia

040 768 8510

Koskimäki Hilda, suomen kieli ja
kirjallisuus, suomi toisena kielenä

040 505 4557

Koskimäki Paula, 72, suomen kieli
ja kirjallisuus

040 583 2699

Köngäs Marisa

040 540 2825

Lahti Manna, viulu

050 309 5394

Lehto Hanna, 85, psykologia, filosofia

050 308 0233

lahtimanna@hotmail.com

Leinonen Harri, fysiikka, matematiikka
Leskinen Eeva-Liisa, islamin uskonto
Lento Taina, 55, venäjä, englanti

040 737 7509

Sabrina Ljungberg, musiikki,
kamari- ja mieskuorot, lauluyhtyeet

040 704 2771

sabrina@saartentyttaret.com

Melasalmi Nina, klassinen yksinlaulu

050 363 2171

melde34@hotmail.com

Metsoila Markku, 82, kemia, matematiikka

040 838 3581

Metsälä Susanna, 84, teatteri, musiikkiteatteri 0400 693581
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Musse Abdullahi, somalia kotikielenä
Myller Sini, englanti
Myllö Mika, 71, liikunta, terveystieto

040 516 1994

Nevalainen Moona, 83, tanssilukion johtaja

040 772 1211

Niemi-Nikkola Anna, 87, matematiikka

050 550 3462

Nirvi Riikka, 66, vararehtori, ruotsi, saksa

040 575 3511

Nurmi Hilkka-Roosa, englanti, espanja

040 706 0203

Parkkonen Markku, 70, fysiikka

050 368 6149

Pekkala Tuovi, historia

044 562 2662

Pernaa Valto, ruotsi

050539 3737

Pesonen Henna, 15B, suomen kieli
ja kirjallisuus

041 469 6006

Pohjonen Hanna, 77, biologia, maantiede
Pyhänniska Anna, 67, englanti, ranska

09 694 3132

Pyrhönen Mari Kaisa, kamarimusiikki

040 502 6528

Rajamäki Tiina, 68, suomen kieli ja kirjallisuus

0500 443 339

Rantamaa Arto, latina

040 6692837

mk.pyrhonen@pp.inet.fi

Rantalainen Tarja, 61, liikunta, terveystieto
Ratinen Teemu, uskonto, psykologia

050 585 0528

Rautio Pekka, 63,
rockmusiikki, äänitekniikka

050 033 5669

pekkarautio@yahoo.com

Riikonen Seppo, kitara, basso

050 599 3213

seppo.riikonen@saunalahti.fi

Rinkiö Jonna, opinto-ohjaaja

0400 703 678

Robledinos Adela, espanja, ranska

040 575 9234

Ruutu Ilkka, äänitekniikan asiantuntija

046 810 3344

Ryynänen Miina, biologia, maantiede

040 718 0984

Saarelainen Niina, vapaa säestys

040 549 0018

Salonen Clas, 64, vararehtori, matematiikka

045 235 0011

jonna.rinkio@vantaa.fi

niina.saarelainen@iki.fi

Saukkoriipi Heidi, matematiikka, fysiikka
Seppänen Mikko, 76,
historia, yhteiskuntaoppi

040 520 9472

Skarp Noora, kemia, matematiikka
Sopanen Anssi, rummut

040 506 3392

Suomela Matti, 73, musiikkilukion johtaja

040 534 0605

Suomi Heli-Maria, musiikki

050 512 2070

anssi.sopanen@me.com

Suomi Sari, biologia, maantiede
Suomi Tatu, 81, matematiikka, tietotekniikka

050 525 3615

Talala Mari, trumpetti

050 468 7478

Talka Heidi, 80, ruotsi, saksa

040 766 5454

Thomsson Frans, saksofoni, klarinetti

050 849 8197

mari.j.talala@gmail.com
frans.thomsson@gmail.com

Tikkanen Tuija, 78, suomen kieli ja kirjallisuus,
040 743 5695
media, erityisen tuen yhteyshenkilö
Timonen Jenika,
muodostelmaluisteluvalmennus

040 576 3623

Tissari Hanna, huilu

040 823 3426

Troberg Maarit, 62, ruotsi

040 547 6791
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hatissar@gmail.com

Työläjärvi Tarja, biologia, maantiede
Umehara-Sorsa Hiromi, japani

040 748 2677

hiromi@luukku.com

Vaittinen Marko, salibandyvalmennus
Valtonen Ilari, opinto-ohjaaja

0400 723 890

ilari.valtonen@vantaa.fi

Riku Vartiainen, sello

044 591 6893

rikuvartiainen@gmail.com

Vehmanen Jonna, musiikki, kamarikuoro,
lauluyhtyeet

044 041 7647

Virtanen Antti

antti.ok.virtanen@gmail.com

Vuolahti Matti, pasuuna

050 326 0687

Österman Kirsti, matematiikka

050 324 1951

matti.vuolahti@gmail.com

Huom! Opettajien sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi, ellei muuta ole ilmoitettu
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Opiskelu
Vaskivuoressa
Aikataulut
Lukuvuoden 2018 –2019 työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi 2018
to 9.8.–pe 21.12.2018
ma 15.10.–pe 19.10.2018 (viikko 42) syysloma
ti 5.12. syyslakkiaiset ja itsenäisyysjuhla
joululoma la 22.12.2018–su 6.1.2019
Kevätlukukausi 2019
ma 7.1.–la 1.6.2019
talviloma ma 18.2.–pe 22.2.2019 (viikko 8)
Lukion ylimmän vuosikurssin koulutyö päättyy to 14.2.2019.
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Oppituntien ajat ja tuntikaavio
• Oppitunnit ovat 75 minuutin pituisia, ja ne järjestetään klo 8.20–16.00.
• Tiistaisin klo 13.15–13.35 on ryhmänohjaajan tuokio (ro-tuokio).
• Ro-tuokion jälkeen 6-tuntipaikan oppitunti klo 13.45–15.
Huom! Jaksoarviointipäivinä ro-tuokio on klo 13.15–14.00 ja
6-tuntipaikan oppitunti klo 14.10–15.00.

1. Ruokailuvuorossa

MA

TI

KE

TO

PE

1

5

4

4

5

3

7

8.20–9.35
9.45–9.50

Päivänavaus

9.50–11.05

2

7

11.05–11.45

14

3
Ruokailu

11.45–13.00

3

2

6

7

6

13.15–14.30

4

RO / 6

1

1

2

14.45–16.00

8

5

8

8

2. Ruokailuvuorossa

8.20–9.35

MA

TI

KE

TO

PE

1

5

4

4

5

9.45–9.50

Päivänavaus

9.50–11.05

2

7

3

3

7

11.15–11.40

3

2

6

7

6

11.40–12.15

Ruokailu

12.15–13.05

3

2

6

7

6

13.15–14.30

4

RO / 6

1

1

2

14.45–16.00

8

5

8

8

3. Ruokailuvuoro
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1

5

4

4

5

8.20–9.35
9.45–9.50

Päivänavaus

9.50–11.05

2

7

3

3

7

11.15–11.55

3

2

6

7

6

11.55–12.30

Ruokailu

12.30–13.05

3

2

6

7

6

13.15–14.30

4

RO / 6

1

1

2

14.45–16.00

8

5

8

8

4. Ruokailuvuorossa

8.20–9.35

MA
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1

5

4

4

5

9.45–9.50

Päivänavaus

9.50–11.05

2

7

3

3

7

11.15–12.30

3

2

6

7

6

1

1

2

5

8

8

12.30–13.15

Ruokailu

13.15–14.30

4

14.45–16.00

8

RO / 6
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Ruokailuvuorojen taulukkopohja
Ruokailuvuoro

1

2

3

4

I jakso

60–69

80–84

85–89

70–79

II jakso

70–79

60–64

65–69

80–89

III jakso

80–89

70–74

75–79

IV jakso
V jakso

77–79 ja 80–83
70–76

70–76
84–89

84–89
77–79 ja 80–83

60–69
sopimuksen
mukaan
sopimuksen
mukaan

Huom! Tarkista kurssin opettajalta kuitenkin aina ruokailuvuorosi. Lounastarjoilu päättyy klo
13.15., paitsi päätösviikolla klo 14.00. Päätoimisella opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan, kun opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Abiturientit saavat lukulomalla
maksuttoman aterian vain yo-valmennuspäivinä.
Tarkista aineenopettajaltasi myös päätöspäivän ruokavuorosi.

Jakson päätösviikon aikataulu
Kurssin päätöspäivänä koulutyötä on klo 9.00–14.30 (4 x 75 min. + ruokailu 30 min.). Pää16

töspäivänä on ryhmän yhteissuunnittelussa sovittuja sisältöjä, esim. pohjatunti, selitystunti,
kurssikoe, arviointikeskusteluja, itse- ja vertaisarviointia, ryhmätenttejä, vierailuja, kielten
kuunteluja, pedagogista tukea tai kurssitöiden viimeistelyä.
8-tuntipaikan päätöspäivän oppitunnit järjestetään joustavasti ryhmän yhteissuunnittelussa sovitulla tavalla. Opiskelija voi suorittaa oppitunteja jakson päätösviikolla hänelle
opetuksettomina päivinä. Näitä (4 x 75 min.) oppitunteja voidaan pitää myös jakson aikana tai
käyttää opintoretkiin. 8-tuntipaikan opetusryhmät tapaavat jakson päätösviikon 5-tuntipaikan
päivänä klo 14.45.
Jakson päätösviikolla musiikin ryhmätunnit (kuorot, big band, bändit jne.) pidetään normaalisti. Tunnin alkamisaika tulee varmistaa opettajalta.

Jaksoarviointipäivä
Opettajat arvioivat kurssit jaksoarviointipäivään mennessä. Arviointia ja jakson sujumista käsitellään pidennetyssä ro-tuokiossa tiistaisin 9.10., 11.12., 26.2. ja 16.4. . Tämän jälkeen pidetään
6-tuntipaikan oppitunti klo 14.10–15.00. V jakson arviointi valmistuu la 1.6.2019. Opettajat
antavat loput kurssiarvosanat pe 16.6.2019.

Opiskelun tukena
Ohjaus: apua opintojen ja tulevaisuuden suunnitteluun
Lukiossa vastuu opintojen etenemisestä ja menestymisestä on opiskelijalla itsellään. Apua kuitenkin on tarjolla paljon. Lukiossa annettavalla ohjauksella opiskelijaa tuetaan lukio-opintojen
eri vaiheissa ja annetaan opiskelijalle valmiuksia yksilölliseen jatko-opinto- ja urasuunnitteluun. Ohjaukseen osallistuu koko lukion henkilöstö.
Opinto-ohjaaja eli opo
Johanna Dantin (huone 170)

040 832 2724

johanna.dantin@vantaa.fi

050 314 6309

leeni.karosto@vantaa.fi

0400 703 678

jonna.rinkio@vantaa.fi

0400 723 890

ilari.valtonen@vantaa.fi

Ryhmät 81, 89, 72, 73, 65, 67, 69
Leeni Karosto (huone 168)
Ryhmät 80, 82, 85, 70, 74, 78, 61, 62
Jonna Rinkiö (huone 169)
Ryhmät 83, 87, 75, 79, 60, 63, 66
Ilari Valtonen (huone 171)
Ryhmät 84, 86, 88, 76, 77, 64, 68
4. vk ryhmien 15A ja 15B opiskelijat jatkavat oman oponsa ohjauksessa.
Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että ryhmäohjausta. Opo tapaa jokaisen opiskelijan
vähintään kerran lukuvuodessa henkilökohtaisessa tai pienryhmäohjauksessa, jossa laaditaan
ja päivitetään opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (Wilmassa). Opinto-ohjaaja
auttaa sekä lukioaikaisten opintojen että lukion jälkeisten jatko-opintojen suunnittelussa.
Opot ovat tavattavissa tavallisesti klo 9–15 välisenä aikana. Opojen työhuoneet sijaitsevat
laajennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Erilaista opinto-ohjaukseen liittyvää materiaalia ja
tietoa löytyy laajennusosan ala-aulan ja opojen huoneiden edustalla olevista hyllyköistä sekä
Fronterin Opiskelijoille-huoneen Opot tiedottavat -osiosta. Opinto-ohjauksen ajankohtaisista
asioista tiedotetaan ro-tuokioissa, Wilmassa ja opojen ilmoitustauluilla. Opinto-ohjauksen
kurssien (OP01, OP02 ja OP5) kurssikuvaukset löytyvät sivulta 112.

Ryhmänohjaaja eli ro – lähitukea tiistaisin ja muulloinkin
Ryhmänohjaaja on ryhmänsä tärkein tukihenkilö ja lähiohjaaja. Opiskelijat tapaavat ryhmänohjaajansa joka tiistai klo 13.15–13.35 ryhmänohjaustuokiossa (ro-tuokiossa) ja kerran lukuvuodessa pidettävissä henkilökohtaisissa ro-varteissa (1. vk). Jaksoarviointipäivänä ro-tuokion
kesto on 45 minuuttia.
Ryhmäohjaaja auttaa opiskelijaa ottamaan vastuun omasta opiskelustaan. Ryhmänohjaaja
mm. ohjaa uusia opiskelijoita lukion käytänteissä, tiedottaa ajankohtaisista asioista ja auttaa
tarvittaessa kurssivalinnoissa. Hän seuraa säännöllisesti opiskelijoidensa kurssikertymiä,
opintomenestystä, läsnäoloa oppitunneilla sekä huolehtii osaltaan opiskelijoiden hyvinvoin-
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nista. Ryhmänohjaajan tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä
ryhmänohjaajaan kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Aineenopettaja
Aineenopettaja perehdyttää opiskelijaa opettamansa oppiaineen kurssien sisältöihin, työtapoihin ja arviointiperusteisiin sekä ohjaa opiskelijaa omaksumaan oppiaineensa kannalta tarkoituksenmukaisia opiskelutaitoja. Aineenopettaja neuvoo myös oppiaineen kurssivalinnoissa,
ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opintomahdollisuuksissa. Aineenopettaja kirjaa poissaolot
Wilmaan ja seuraa niiden selvityksiä.
Aineenopettajiin saa parhaiten yhteyden oppitunnin yhteydessä tai Wilma-viestillä.

Aineenopettajia voi tavoittaa oppiainekohtaisista työhuoneista:
Äidinkieli ja kirjallisuus

huone 227

Matematiikka

huone 103

Historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, filosofia, psykologia

huone 109

Biologia, maantiede, kemia, fysiikka

huone 206

Kielet

huone 278

Opiskelijat voivat palauttaa kurssitehtäviään aineenopettajien palautuslokeroihin, jotka löy18

tyvät 2. kerroksen opettajanhuoneesta (apulaisrehtorin työhuoneen vierestä).
Erityisopettaja
Nina Vuorio

050 312 4486

Erityisopettaja auttaa erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa: tekee yksilötestejä,
kirjoittaa lukilausuntoja ja antaa yksilöllistä oppimisvalmennusta.
Lukihäiriö ei ole este tai edes hidaste opiskelulle. Erityisopettajalta voi saada ohjausta ja
tukea opiskelutaitojen kehittämiseen, ja lukihäiriö voidaan ottaa huomioon lukio-opintojen
aikana erilaisin järjestelyin. Tärkeätä lisätietoa lukihäiriöstä ja ylioppilaskirjoituksista löytyy
Wilman linkeistä (ks. myös www.ylioppilastutkinto.fi.).
Uusien opiskelijoiden toivotaan tuovan mahdolliset peruskoulussa laaditut hojksit, lausunnot tms. heti syyslukukauden alussa erityisopettajalle tai opinto-ohjaajalle, jotta tuen tarve
voidaan huomioida heti lukio-opintojen alussa.
Vapaaehtoinen lukiseula järjestetään syksyllä ja keväällä. Siihen ilmoittaudutaan Wilmassa.
Erityisopettaja kutsuu opiskelijan tarvittaessa keskusteluun ensimmäisen lukuvuoden aikana,
mutta opiskelijan kannattaa olla myös itse aktiivinen ja hakeutua erityisopettajan luo, jos
epäilee siihen olevan tarvetta.
Tapaamisen voi sopia parhaiten Wilma-viestillä. Erityisopettajan työhuone sijaitsee 2.
kerroksessa opettajainhuoneen vieressä.

Lukiosihteerit – apua kansliasta
Ritva Räsänen

040 486 2678 ritva.rasanen@vantaa.fi

Terhi Wahrman-Nuuttila

040 681 8635

terhi.wahrmannuuttila@vantaa.fi

Kanslian lukiosihteerit auttavat monissa käytännön asioissa. Kanslian lomakekaapista löytyvät
tavallisimmat opiskelijoiden tarvitsemat lomakkeet, mm. koulumatkatuen hakemiseen tarvittava lomake. Lomakekaappi sijaitsee kanslian ja opettajainhuoneen edustalla olevalla käytävällä.
Huom! Lomakkeet tulee täyttää valmiiksi kanslian ilmoitustaululla olevien mallien mukaan
ennen kansliaan tuomista. Kanslian ilmoitustaulu sijaitsee opettajainhuoneen seinustalla,
lomakekaapin lähistöllä.
Kanslia on avoinna opiskelijoille tavallisesti ma–to klo 9–13.15 ja pe klo 9.30–11.30. Kanslia
sijaitsee 2. kerroksessa rehtorin huoneen vieressä.

Tutor – vertaistukea
Tutoreilta voi kysyä apua ja neuvoja kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin koko lukion
ajan. Tutor on tavallisesti 2. vuosikurssin opiskelija, joka toimii opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien apuna uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä ja lukion esittelytilaisuuksissa. Tietoa
tutoriksi hakeutumisesta ja tutortoiminnan ajankohtaisista asioista saa opo Leeni Karostolta
ja lukiokuraattori Mervi Tulpolta sekä tutoreiden ilmoitustaululta.
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Opiskelua tukevat kurssit ja tukiopetus
Yksittäisen oppiaineen opiskeluun on Vaskivuoren lukiossa tarjolla monenlaista tukea: niveltämiskursseja, tukikursseja, laskupaja, kertauskursseja ja tukiopetusta. Näitä kannattaa hyödyntää. Lisäksi lukiossa järjestetään kaksi korkeakoulujen pääsykokeisiin valmentavaa kurssia.
Niveltämis-, tuki- ja kertauskurssien sisällöt löytyvät oppiaineittain kohdasta Kurssi
kuvaukset.

Niveltämiskurssit ykkösille – kertausta tarvitseville
Niveltämiskursseillä kerrataan peruskoulun oppiainesta lukio-opintojen alussa:
• Ruotsin nivelkurssi (RUB0)
• Englannin nivelkurssi (ENA0)
Heti opintojen alussa kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa näistä kursseista.

Lukiseula
Vaskivuoren lukiossa järjestetään joka syksy vapaaehtoinen lukiseula, jonka avulla saadaan
selville, kannattaako opiskelijan lukemista ja kirjoittamista selvittää tarkemmin. Todetun
lukivaikeuden vuoksi opiskelija voi saada lukioaikana esim. lisäaikaa kurssin kokeisiin.
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Lisätietoja erityisopettaja Nina Vuoriolta ja erityisen tuen yhteyshenkilöltä Tuija Tikkaselta.

Tukiopetus
Opiskelija voi pyytää tukiopetusta aineenopettajalta opiskeluvaikeuksiin. Myös uusintakuulustelua varten voi pyytää tukiopetusta. Tukiopetus järjestetään ryhmämuotoisena (vähintään
kolme opiskelijaa). Jos opiskelija ei tule hänelle tarjottuun tukiopetukseen, hän menettää
oikeutensa siihen. Omien lomien vuoksi tukiopetusta ei voi saada. Tukiopetuksesta voi kerätä
OPP1-kurssin.

Matematiikan laskupaja eli matikkapaja
Koulussamme on viikottain laskupaja, jossa opiskelijalla on mahdollisuus laskea kotitehtäviä
tai harjoitella kokeeseen. Matikkapaja on matematiikan tukiopetusta (OPP1-kurssi). Paja järjestetään tiistaisin klo 15.00 luokassa 105. Matikkapajaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Opettaja on paikalla auttaen tarvittaessa.

Tukikurssit
Tukikurssien tarkoituksena on tarjota opiskelijalle lisätukea silloin, kun jonkin oppiaineen tai
osa-alueen oppimisessa ilmenee tai on odotettavissa haasteita.
• Äidinkielen ja kirjallisuuden tukikurssi (ÄI11)
• Lyhyen matematiikan tukikurssi (MAB11)
• Keskipitkän ruotsin tukikurssi (RUB10)
• Oppimaan-kurssi (OPP1) – tukiopetuksesta voi saada kurssin.

Ylioppilastutkintoon valmentavat kertauskurssit
Lukio-opintojen päättövaiheessa järjestetään yo-kokeisiin valmentavia kursseja lähes kaikissa
ylioppilastutkintoaineissa. Kertauskurssin suorittamista suositellaan kaikille oppiaineen ylioppilaskokeeseen osallistuville.

Korkeakoulujen pääsykokeisiin valmentavat kurssit
• Matematiikan valmennuskurssi (MAA19)
• Fysiikan valmennuskurssi (FY13)

Hyvinvoinnin tukena
Opiskeluhuolto - hyvinvointia ja turvallisuutta
Opiskeluhuollon tehtävänä on huolehtia lukioyhteisömme hyvinvoinnista, opiskeluympäristön
terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä opiskelijoiden opiskelukyvyn edistämisestä. Kaikki
lukiossa työskentelevät tekevät opiskeluhuoltotyötä.
Opiskeluhuolto käsittää yhteisöllisen ja yksilöllisen työn. Yksittäisen opiskelijan käytössä
ovat psykologi-, kuraattori- ja terveydenhuollon palvelut. Yksilöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja ainoastaan hänen suostumuksellaan. Käynnit ovat
luottamuksellisia.
Opiskelija voi itse ottaa yhteyttä opiskeluhuollon työntekijöihin Wilma-viestillä tai puhelimitse. Myös huoltaja, opinto-ohjaaja tai opettaja voivat ohjata ottamaan yhteyttä tai varata
opiskelijalle ajan. Esteen sattuessa varattu aika tulee perua mahdollisimman pian.

Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
mm. järjestämällä terveyden- ja sairaanhoidon palveluja opiskelijoille. Terveydenhoitajan
terveystarkastukset ovat 1. ja 2. vuosiluokalla sekä tarpeen mukaan muina aikoina. Varsinainen
sairaanhoito on terveysasemilla.
Lääkärin terveystarkastus on yleensä 2. vuosiluokalla. 8. luokalla saatu nuorison terveystodistus kelpaa todennäköisesti ajokorttia varten; uutta todistusta ei koululääkäriltä voi saada.
Tapaturman sattuessa opiskelija saa ensiavun koulussa, ja tarvittaessa hänet ohjataan terveyskeskukseen tai sairaalan poliklinikalle lääkärille. Huom! Kaupunki ei korvaa yksityisten
palvelujen kustannuksia (yksityislääkäri tms.). Koulutapaturman sattuessa tapaturmailmoituskaavake tulee hakea lukion kansliasta. Tarkempia tietoja korvauksista saa kansliasta.
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TERVEYDENHOITAJA
Ryhmät 80–86, 70–76, 60–66 ja pidentäjistä erikseen sovitut opiskelijat:
th Satu Puolakkainen (huone 179) 		

040 836 8040, myös WhatsApp

						

satu.puolakkainen@vantaa.fi

Ryhmät 87–89, 77–79, 67–69 ja pidentäjistä erikseen sovitut opiskelijat:
th Katriina Mäki 				

043 825 9926, myös WhatsApp

						

katriina.maki@vantaa.fi

Terveydenhoitajalle kannattaa tulla ilman ajanvarausta mm. seuraavissa asioissa:
• näkö- / kuulo- / Hb- / RR-kontrolli,
• vanhan tapaturman näyttö / ompeleen poisto,
• pitkäaikainen sairastelu, fyysinen oireilu, lääkärikäynnin tarpeen arviointi,
• muut nopeat asioimiset.
Terveydenhoitajalle kannattaa tulla ajanvarauksella mm. seuraavissa asioissa:
• rokotusasiat,
• syömiseen liittyvät asiat, painonhallinta tai liikuntaohjaus,
• raskauden ehkäisy, jälkiehkäisy, seksuaaliterveys,
• väkivallan kokemus,
• univaikeudet tai muut mieltä painavat asiat.
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Terveydenhoitajat ovat tavattavissa ilman ajanvarausta ma–pe klo 9.30–10.00 ja 13.00–13.30,
muina aikoina ajanvarauksella.

Lukiokuraattori
Mervi Tulppo

040 568 5963, myös WhatsApp 		

mervi.tulppo@vantaa.fi

Lukiokuraattoriin kannattaa olla yhteydessä seuraavissa asioissa:
• kaipaa neuvoja itsenäistymiseen, asumiseen tai raha-asioihin,
• on pulmia omassa elämäntilanteessa tai elämänhallinnassa: stressin- ja ajankäytön hallinnassa, päihteiden tai netin käytössä, pelaamisessa tai on univaikeuksia,
• on ongelmia koulussa, kotona, vapaa-ajalla tai ihmissuhteissa: poissaoloja, motivaatiovaikeuksia, kiusaamista, vaikea perhetilanne tai ongelmia seurustelusuhteissa.

Opiskeluhuollon psykologi
Maija Tilli

		

043 825 2849, myös WhatsApp maija.tilli@vantaa.fi

Hanna Heinonen (syksy 2018) 050 312 2121
Psykologille voi varata ajan seuraavissa asioissa:
• masentaa, ahdistaa, jännittää tai pelottaa,
• on uupunut opiskelusta,
• on huolissaan omasta jaksamisesta ja mielenterveydestä.

Päivystys- ja puhelinaika ilman ajanvarausta on tiistaisin klo 9.30–10.00, muina aikoina ajanvarauksella.

Lukiopappi
Lukiopappi toimii keskustelukumppanina mm. elämän kriisitilanteissa ja häntä sitoo ehdoton
vaitiolovelvollisuus. Yhteystiedot koulun ilmoitustaululla.

Suun terveydenhoito
Opiskelijat voivat kotipaikkakunnasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen kunnalliseen hammashoitoon Vantaalla. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille, täysi-ikäisille
maksullista. Aika varataan itse keskitetystä ajanvarauksesta p. 09 8393 5300. Ajan voi tarkistaa,
siirtää tai perua keskitetystä ajanvarauksesta tai sähköisesti www.vantaa.winhit.fi/ tai tekstiviestillä p. 050 302 6485 (kirjoita nimi, henkilötunnus ja asia). Perumattomasta poisjäännistä
peritään maksu. Lisätietoja: www.vantaa.fi/hammashoito.

Kodin ja perheen tukea tarvitaan
Lukioaika on hauska mutta haasteellinenkin vaihe. On tärkeää, että myös kotona keskustellaan
säännöllisesti siitä, miten nuori jaksaa, miten opiskelu sujuu, mitä ajatuksia on tulevaisuuden suhteen jne. Huoltajien toivotaan ottavan aktiivisesti yhteyttä ryhmänohjaajaan mieltä
askarruttavissa asioissa.
Wilmassa huoltajat voivat selvittää alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaolot, pitää yhteyttäopettajiin ja opiskelijahuollon toimijoihin sekä seurata opiskelijan kurssivalintoja ja opintojen
edistymistä. Koulun kotisivuilla (www.vaskivuori.fi), Wilmassa, Facebook-sivulla, Instagramissa ja Twitterissä (@vaskivuori) tiedotetaan säännöllisesti koulun toiminnasta.
Huoltajille lähetetään käyttäjätunnukset Wilmaan jo ennen koulun alkua, kun opiskelijailmoituslomake on palautettu. Unohtuneen tunnuksen voi vaihtaa Wilman etusivun linkistä.
Ongelmatapauksissa kannattaa ottaa yhteys lukion kansliaan.
Myös lukio lähestyy huoltajia erilaisissa asioissa aina siihen saakka, kun opiskelija täyttää
18 vuotta ja senkin jälkeen, mikäli opiskelija antaa siihen luvan.
Huom! Huoltajien Wilma-tunnuksen voimassaolo lakkaa samana päivänä, kun opiskelija
täyttää 18 vuotta. Opiskelija voi heti tämän jälkeen lisätä kansliassa opiskelijatietolomakkeeseen huoltajille oikeuden joko sallia vain huoltajan kirjautua Wilmaan tai myös antaa koululle
tietojen luovutusluvan kotiin.

Arjen avuksi
Käyttäjätunnukset ja käyttäjäsitoumus
Vaskivuoren lukiossa käytetään Wilma-, Fronter- ja Google (GAFE) -opiskeluympäristöjä
kursseilla ja tiedottamisessa. Näiden käyttöä varten tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus,
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jonka opiskelija saa opintojen alkaessa. Lukion tiloissa oleville tietokoneille sekä Wilmaan ym.
kirjautumiseen käytetään samaa henkilökohtaista käyttäjätunnusta.
Kaikki koulujen koneita käyttävien tulee Vantaan kaupungin määräysten mukaan allekirjoittaa käyttäjäsitoumus. Täysi-ikäinen opiskelija allekirjoittaa sitoumuksen itse. Alaikäisellä
pitää olla oman allekirjoituksensa lisäksi huoltajan allekirjoitus.
Allekirjoitettu käyttäjäsitoumuslomake palautetaan siviilipalvelusmiehille (tai ryhmänohjaajalle), minkä jälkeen opiskelija saa käyttäjätunnuksen. Wilmaan pääsee osoitteesta
wilma.edu.vantaa.fi ja Fronteriin fronter.com/vantaa. Siviilipalvelusmiehet auttavat käyttäjätunnukseen tai tietotekniikkaan liittyvissä ongelmissa.

Lokeroita säilytykseen
Lukiolla on sekä ilmaisia henkilökohtaisia lokeroita että erilaisia kolikoilla toimivia pantillisia
lokeroita. Henkilökohtaiset lokerot on tarkoitettu omien tavaroiden säilytykseen lukukauden
aikana. Ne sijaitsevat eri puolilla koulua. Henkilökohtaiset lokerot luovutetaan haun perusteella.
Tarvittaessa saajat arvotaan.
Opiskelija saa henkilökohtaisen lokeron avaimen ilmaiseksi, mutta sitoumusta vastaan.
Allekirjoituksellaan opiskelija (ja lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltaja) sitoutuu maksamaan
25 euron korvauksen, jos avain häviää. Tällä korvauksella katetaan hävinneestä avaimesta
aiheutuneet kulut. Jos avain häviää, siitä on ilmoitettava apulaisrehtorille viipymättä.
Tanssilukiolaisille on varattu esiintymis- ja harjoitusvaatteiden säilytykseen isompia lokeroita. Arvonnassa hävinneet saavat lokeroita niiden vapautumisen mukaan tai seuraavassa
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arvonnassa.
Kolikoilla toimivat pantilliset lokerot soveltuvat esim. salibandymailojen tilapäiseen säilytykseen. Pantilliset lokerot sijaitsevat ruokasalin ja pajan läheisyydessä. Pantillisia mopokypärälokeroita on C-oven eteisessä ja matematiikkakäytävällä. Huom! Pantillista lokeroa ei saa
käyttää pitkäaikaisena henkilökohtaisena lokerona.
Lokeroissa ei saa säilyttää mitään pilaantuvaa eikä kiellettyjä tai vaarallisia aineita. Lokeron
vioittumisesta ja ilkivallasta tulee ilmoittaa välittömästi apulaisrehtorille. Lukion rehtoreilla
on oikeus avata lokerot tarvittaessa. Avaamisesta ilmoitetaan aina opiskelijalle.
Myös pantilliset lokerot voidaan väärin käytettyinä avata tarvittaessa. Lokerot tulee tyhjentää kesäksi, jolloin kaikki lokerot avataan huoltotöiden takia. Avaimet palautetaan kansliaan.
Koulun päättävien abien tulee palauttaa lokeroavaimet viikolla 7. Lokeron käyttöoikeutta ei
saa luovuttaa toiselle.

Opiskelun kustannukset
Tietokone, oppikirjat, ohjelmistot ja muut koulutarvikkeet
Lukion opiskelijat hankkivat itse tarvitsemansa opiskeluvälineet: tietokoneen, ohjelmistot,
oppikirjat ja muut koulutarvikkeet (mm. Helmet-kirjastokortin). Opiskelijoilla on oltava tietokone päivittäin mukana.
Ajantasainen tieto sähköisissä ylioppilaskokeissa vaadittavasta tietokoneesta (ns. päätelaitteesta) löytyy ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi. Luettelo
kursseilla käytettävistä kirjoista löytyy lukion kotisivuilta (www.vaskivuori.fi –≥ Opiskelu –≥
Oppikirjat). Osalla kursseista käytetään sähköisiä kurssikirjoja.
Joillakin lukion kursseilla kerätään kurssikohtainen materiaalimaksu tarvikekustannusten
kattamiseksi. Näistä kerrotaan tarkemmin kurssikuvauksissa (ks. s. 46).

Koepapaperit, oppaat ja Abitti-tikut
Jokaiselta opiskelijalta kerätään syyslukukauden alkaessa 10 euron suuruinen materiaalimaksu.
Materiaalimaksuilla katetaan opinto-oppaan sekä koepapereiden ja digitaalisten kokeiden
kustannukset.

Opintoretket
Lukion opiskelijat maksavat itse mahdollisista kurssin ohjelmaan kuuluvista opintoretkistä,
vierailuista tai teattereista aiheutuvat kulut, kuten matkat ja sisäänpääsymaksut. Opiskelijoiden yhteisiä ulkomaanmatkoja ei voi tehdä kouluaikana, ellei niitä ole hyväksytty lukuvuoden
alussa osaksi lukuvuosisuunnitelmaa.

Taloudellinen tuki
Opiskelija voi saada taloudellista tukea opintoihinsa ja alennuksia. Lisätietoja on Wilman etusivun linkeissä.
• 17 vuotta täyttänyt lukiolainen voi hakea valtion opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja
opintolainan valtiontakauksesta.
• Opiskelija voi olla oikeutettu yleiseen asumistukeen ja/tai koulumatkatukeen
• Huoltajat voivat hakea taloudellista tukea alaikäisen nuoren opiskelukustannuksiin (mm.
tietokoneen hankintaan) kuntansa sosiaaliasemalta.
• Opiskelijat saavat alennuksia matkakorttilipuista.
• VR ja Matkahuolto antavat alennuksia opiskelijoille.

Vaikuttamismahdollisuuksia
Opiskelijakunta
Opiskelijakunnan muodostavat kaikki lukion opiskelijat. Se työskentelee yhteistyössä rehtorin ja opettajien kanssa myönteisen ja viihtyisän ilmapiirin luomiseksi kouluyhteisössämme.
Opiskelijakunnan hallituksen toimintaan aktiivisesti osallistumalla opiskelija voi suorittaa
opiskelijakuntakurssin. Opiskelijakunnan ohjaajana toimii lehtori Matti Airaksinen.

Luottamusopiskelija
Jokaiselle ryhmälle valitaan luottamusopiskelija ja hänen varahenkilönsä. Luottamusopiskelijoiden tehtävänä on ryhmän edustaminen ja opiskelijakunnan hallituksen päätöksistä
tiedottaminen sekä muiden rehtorin määräämien tehtävien suorittaminen.

Toimintaryhmä
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tiimityön kurssi (TII1) osallistumalla aktiivisesti jonkin
toimintaryhmän toimintaan. Lukiossamme toimivista toimintaryhmistä tiedotetaanopiskelijoille lukuvuoden alussa.
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Järjestyssäännöt –
Vaskivuoren pelisäännöt
Järjestyssäännöt on laadittu yhdessä opiskelijakunnan kanssa, ja olemme
(opiskelijat ja opettajat) yhdessä sopineet noudattavamme seuraavia sääntöjä. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda ulkoiset edellytykset koulutyölle
sekä edistää yleistä viihtyvyyttä ja opiskelurauhaa.
Järjestyssääntöjen lisäksi Vaskivuoren lukiossa noudatetaan mm. lukiolaissa, lukioasetuksessa ja kaupungin sivistystoimen johtosäännöissä säädettyjä
määräyksiä. Muissa asioissa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä lukion antamia erillisiä ohjeita ja sääntöjä.

1. Toisen kunnioittaminen
Kaikissa toimissa otetaan huomioon muut kouluyhteisön jäsenet. Jokaisella
kouluyhteisön jäsenellä on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen, ja kaikenlainen kiusaaminen sekä seksuaalinen häirintä on ehdottomasti
kielletty. Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden
tuominen kouluun on kielletty (järjestyslaki 10 §).
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2. Työrauha
Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellä pyrkiä
pitämään yllä ja edistämään lukion työrauhaa.

3. Lukion työaika ja alue
Työajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki lukion järjestämät tilaisuudet. Lukion järjestämiä tilaisuuksia ovat kaikki koulutyöhön ja
siihen liittyvät, myös lukion ulkopuolelle ulottuvat tilaisuudet. Lukion alueeksi
katsotaan oppilaitoksen sisätilat, tontti sekä opiskelijoiden välituntikäytössä
olevat kävelytiet.

4. Päivänavaus
Päivänavaus kuunnellaan keskusradiosta siinä luokkahuoneessa, jossa päivänavausta seuraava oppitunti pidetään. Poikkeuksellisesti voidaan kokoontua
myös muualla. Seurakunnan päivänavaukset ovat opiskelijoille vapaaehtoisia.
Seurakunnan päivänavaukset ilmoitetaan lukuvuoden alussa, ja ne ovat nähtävillä myös toimintakalenterissa. Päivänavauksen aikana ei tulla luokkaan.
Myöhästyjät odottavat luokkahuoneen ulkopuolella, kunnes heidät päästetään
sisään päivänavauksen päätyttyä.

5. Oppitunnit
Oppitunneille saavutaan ajoissa. Jos opettaja jää jostain syystä saapumatta
oppitunnille, asiaa on tiedusteltava 10–15 minuutin kuluttua kansliasta. Oppitunneilla syöminen ja juominen on pääsääntöisesti siisteyssyistä kielletty.
Poikkeamat edellisestä päätetään aineryhmittäin. Luokkatiloissa huomatuista
vioista ja puutteista tulee ilmoittaa opettajalle ja/tai kouluisännälle.

6. Taukotunnit
Opiskelijoilla on mahdollisuus viettää taukotunnit mm. aula- ja käytävätiloissa,
pohjakerroksen lukutiloissa tai Myyrmäen kirjastossa. Tietotekniikan luokkia
saa käyttää silloin, kun niissä ei ole opetusta. Musiikin opiskelijat voivat harjoitella taukotunteina tyhjissä musiikkitiloissa.

7. Ruokailu
Päätoimisella opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä,
joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvilla opiskelijoilla on oikeus ruokailuun vain päivinä, joina he
osallistuvat yo-valmennuksiin. Ruokasalissa noudatetaan hyvää järjestystä ja
hyviä tapoja. Ulkovaatteita ei tuoda ruokasaliin ja tuolit nostetaan ylös ruokailun päätyttyä.

8. Poissaolo koulusta
Alaikäisen opiskelijan on annettava poissaolostaan huoltajan varmentama selvitys. Täysi-ikäinen opiskelija osoittaa poissaololle pätevän syyn. Jos opiskelija
on sairauden tai muun äkillisen esteen takia estynyt saapumasta kouluun,
poissaolot ilmoitetaan Wilman kautta.
Muut kuin äkillisestä syystä aiheutuvat poissaolot on aina anottava etukäteen lomakkeella. Ryhmänohjaaja voi pätevän syyn perusteella myöntää
enintään 2 vuorokautta vapaata. Rehtori voi myöntää pidempään kestävän tai
loman yhteydessä pidettävän vapaan.

9. Opiskelutarvikkeet
Opiskelijalla on oltava opiskelutarvikkeet ja liikuntatunneilla tarvittavat varusteet. Lukion opiskelijat hankkivat itse oppikirjat ja opiskelutarvikkeet.

10. Tupakointi, päihteet ja huumeet
Tupakointi on lukion alueella ja lukion järjestämissä tilaisuuksissa kielletty ajasta riippumatta. Kielto koskee kaikkia tupakkatuotteita. Päihteiden ja
huumeiden hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen lukiossa
ja lukion järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Haltuunotosta säädetään
lukiolain pykälissä 26d–g.
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11. Kurinpito
Lukiolain perusteella opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta,
jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.
Lisäksi opiskelijaa, joka ei noudata järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti
tai menettelee vilpillisesti, voidaan kurinpitokeinoin rangaista. Ennen rangaistuksen täytäntöönpanoa järjestetään kuulemistilaisuus, johon kutsutaan
alaikäisen opiskelijan lisäksi myös huoltaja. (LL 26§)

12. Vilppi
Vilpin yrittäminen ja tekeminen on kokeissa ja kokeeseen verrattavissa tilanteissa kielletty. Jos opiskelija käyttää muualta lainattua materiaalia, tulee tekstissä mainita lähteet. Mikäli opiskelija syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen
tai plagiointiin menetellään kurinpidossa lukiolain 26 §:n mukaan.
Plagiointia on valmiin tekstin sanasta sanaan kopioimista tai valmiin tekstin hyödyntämistä pienillä muutoksilla, kuten sanajärjestystä tai muutamaa
sanaa vaihtamalla.

13. Lukion omaisuus
28

Lukion omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Sille tapahtuneesta vahingosta
on tehtävä viipymättä ilmoitus rehtoreille, opettajalle tai kouluisännälle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun ja toisen opiskelijan omaisuudelle
aiheuttamansa vahingon (vahingonkorjauslaki). Jokaisen tulee osaltaan huolehtia ympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä. Roskat viedään niin sisällä
kuin ulkonakin niille tarkoitettuihin säiliöihin. Muillakin tavoin on pyrittävä
siihen, että viihtyvyys koulussa säilyy.

14. Kulkuneuvot
Autot ja muut kulkuneuvot jätetään niille merkityille paikoille. Keittiön oven
edusta, Uomarinteen koulun paviljongin kulkutiet sekä sisäpiha on huoltoliikenteen takia jätettävä vapaaksi. Polkupyörät tulee jättää niille varatuille
alueille. Katokset ovilla A1, A2 ja C sekä kaikki piha-alueen kulkuväylät on pidettävä esteettöminä hälytysajoneuvojen kulun varmistamiseksi. Piha-alueella
on noudatettava erityistä varovaisuutta.

15. Tietotekniikka
Vantaan kaupunki on määrännyt, että kaikkien koulun koneita käyttävien
on allekirjoitettava käyttäjäsitoumus. Täysi-ikäinen opiskelija allekirjoittaa
sitoumuksen itse. Alaikäisellä pitää olla opiskelijan allekirjoituksen lisäksi
huoltajan allekirjoitus.

16. Elektroniset laitteet
Laitteiden tulee olla oppituntien aikana äänettömällä. Oppitunneilla ei saa
ilman erillistä lupaa käyttää asiaankuulumattomia elektronisia laitteita. Opettajalla on oikeus puuttua oppituntia häiritsevään laitteen käyttöön.

17. Toiminta kouluajan ulkopuolella
Kun opiskelijat kouluajan ulkopuolella toimivat koulun tiloissa, heidän tulee
noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Koulutilojen käytöstä on sovittava hyvissä
ajoin rehtoreiden tai vastuuopettajien kanssa.

18. Poliittinen toiminta
Koulussa tapahtuvan poliittisen toiminnan osalta noudatetaan Opetushallituksen asiasta antamia ohjeita.

19. Pelaaminen
Rahasta pelaaminen on kielletty koulun tiloissa. Koulun tietotekniikan luokissa
pelaaminen on kielletty koulupäivän aikana (klo 8–16).

20. Luottamus- ja varaluottamusopiskelijat
Jokaiselle ryhmälle valitaan luottamusopiskelija ja hänen varahenkilönsä.
Luottamusopiskelijat edustavat ryhmää eri tilanteissa.

21. Tiedottaminen
Lukion opiskelijalle jaetaan lukuvuoden alussa opinto-opas, jonka sisältöön
tulee perehtyä. Tämän lisäksi opiskelijan on velvollisuus seurata Wilmaa ja
Fronteria säännöllisesti ja ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista kansliaan.

22. Muut määräykset
Rahan kerääminen, ilmoittelu ja ilmoitusten kiinnittäminen koulun ulkopuolisiin tarkoituksiin on sallittua vain rehtorin antamalla luvalla.

23. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset
Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät
henkilöt. Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä
noudatetaan lukiolain 26§:n säädöksiä. Opiskelijan kurinpidollisia rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen.
Käsitelty ja hyväksytty opiskelijakunnan hallituksen kokouksessa 21.4.2015. Olemme
yhdessä sopineet ja sitoudumme noudattamaan näitä järjestyssääntöjä.


(Vaskivuoren lukion opiskelijakunta ja Vaskivuoren lukion henkilöstö)
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Lukio-opinnot
Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden
suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen
oppimiseen.
”Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen.
Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja
tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat
toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi.
Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja
yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa
ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.
Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta
tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön.”


(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016)

Lukiossa opiskellaan 2–4 vuoden aikana vähintään 75 kurssia. Opiskelu tähtää
lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen saamiseen. Lukion
päättötodistus edellyttää lukion oppimäärän suorittamista. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää lukion päättötodistuksen lisäksi ylioppilastutkinnon suorittamista.
Vaskivuoren lukio on yleis-, musiikki- ja tanssilukio. Lisäksi lukiossa on
medialinja. Yleislukion painotuksia ovat matematiikka ja luonnontieteet, tietotekniikka, kielet ja kansainvälisyys, musiikki ja kuvataide sekä liikunta ja
urheiluvalmennus.
Monipuolisen kurssitarjonnan ja monien projektien ja tapahtuminen avulla
lukiolaisen on Vaskivuoressa mahdollista painottaa opintojaan itseään kiinnostaviin aineisiin ja aihealueisiin. Vaskivuoren lukiossa voi suorittaa kuvataiteen, liikunnan, musiikin, tanssin, teatterin ja median lukiodiplomit sekä
valtakunnallisen puheviestintätaitojen päättökokeen. Mahdollista on myös
suorittaa vieraiden kielten suullisia kokeita.
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Opetussuunnitelma ja lukion tuntijako
Opetussuunnitelma (ops) on koulutyön kehittämisen, toteuttamisen ja arvioinnin keskeinen
väline. Opetussuunnitelmassa määritellään muun muassa jokaisen kurssin tavoitteet ja sisältö
sekä lukion eri oppiaineita yhdistävät aihekokonaisuudet.
Yleislukiossa ja medialinjalla noudatetaan lukion valtakunnallista tuntijakoa. Musiikkilukion
ja tanssilukion opiskelijat noudattavat erikoislukion tuntijakoa.

Yleislukion tuntijako

Pakollisia kursseja 47/51
Syventäviä kursseja vähintään 10

Yhteensä vähintään
75 kurssia

Soveltavia kursseja
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Opiskelijan opintosuunnitelmaan pitää sisältyä kaikki lukion pakolliset kurssit. Pakollisia
kursseja on joko 47 (lyhyt matematiikka) tai 51 (pitkä matematiikka). Lisäksi opiskelijan tulee
suorittaa vähintään 10 syventävää kurssia.
Huom! Vain yksi pitkä vieras kieli (A-kieli) on pakollinen lukion oppimäärässä. Muiden vieraiden
A-kielten kurssit ovat syventäviä kursseja (eivät kuitenkaan näiden kielten soveltavat kurssit).
Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä
jatkokursseja.
Näiden pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi opiskelija valitsee kiinnostuksensa mukaan lisää syventäviä kursseja tai koulukohtaisia soveltavia kursseja siten, että lukion oppimäärään vaadittavat 75 kurssia tulevat täyteen. Näiden lisäksi opiskelija voi valita uuden
opetussuunnitelman mukaisia teemaopintoja, taiteiden välisiä opintoja sekä lukiodiplomeja
(ks. s.110–114).
Kaikista opetussuunnitelman perusteissa määritellyistä pakollisista kursseista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista muodostuu lukion valtakunnallinen oppimääräkokonaisuus,
jonka pohjalle ylioppilastutkinto perustuu.

Musiikkilukion tuntijako
Pakollisia yleislukion kursseja 38/42,
joista 1 pakollinen valtakunnallinen
musiikin kurssi.
Musiikin erityisen koulutustehtävän
mukaisia opintoja
12 kurssia,
joista 4 musiikkitietoa ja -historiaa, sekä
vähintään 3 yhteismusisointia.

Yhteensä vähintään
75 kurssia

Syventäviä kursseja vähintään 10

Soveltavia kursseja
Musiikkilukion käytänteistä ja tuntijaosta tarkemmin luvussa Musiikki musiikkilukiossa sivulta 94
alkaen.
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Tanssilukion tuntijako
Pakollisia yleislukion kursseja 38/42,
joista 1 pakollinen valtakunnallinen
musiikin kurssi.
Tanssin erityisen koulutustehtävän
mukaisia opintoja 12 kurssia, joista 1
musiikkitietoa ja -historiaa, 5 liikeilmaisua
ja 3 tanssin historiaa.

Yhteensä vähintään
75 kurssia

Syventäviä kursseja vähintään 10
Soveltavia kursseja
Tanssilukion käytänteistä ja tuntijaosta tarkemmin luvussa Tanssi tanssilukiossa sivulta 101 alkaen.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Lukiossa oman opiskelun suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen korostuvat. Luokattomuuden ja valinnaisuuden vuoksi opiskelu on erilaista kuin peruskoulussa. Vaskivuoren lukiossa
jokainen opiskelija laatii yhdessä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se pitää sisällään mm. lukioaikaisen opintosuunnitelman (opiskeluaika, kurssivalinnat),
ylioppilaskirjoitussuunnitelman ja jatko-opintosuunnitelman.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan lukio-opintojen alkaessa ja sitä päivitetään
lukio-opintojen kuluessa. Päävastuu omien opintojen suunnittelusta ja opiskelusta on aina
kuitenkin opiskelijalla itsellään.

Opiskeluaika
Opiskelija voi suorittaa lukion oppimäärän (75 kurssia) 2–4 vuodessa. Tavallisin suoritusaika
on 3 vuotta. Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää keskimäärin 6 kurssin suorittamista jokaisessa jaksossa.

Kurssien kertyminen kolmen vuoden opintosuunnitelmassa:
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Opiskeluvuosi

Jakso I

Jakso II

Jakso III

Jakso IV

Jakso V

1. vuosi kurssikertymä

6

12

18

24

30–32

2. vuosi kurssikertymä

36

42

48

54

60–62

3. vuosi kurssikertymä

65

70

75

—

—

Jos opiskelija haluaa poiketa kolmivuotisesta suunnitelmasta, hänen tulee ottaa yhteyttä omaan
opinto-ohjaajaansa. Pidennyssuunnitelmaa laadittaessa myös huoltajaan ollaan yhteydessä.
Opiskelija ei voi poiketa kolmivuotisesta opinto-suunnitelmasta ilman pidennyssuunnitelmaa.
Myös silloin, kun opiskelija haluaa suorittaa lukio-opinnot alle kolmessa vuodessa, tulee opintosuunnitelmaan tehtävät muutokset tehdä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Kurssivalinnat
Opiskelija valitsee haluamansa kurssit Wilmassa lukuvuodeksi kerrallaan. Lv 2018–2019 on
kokeilu, jossa opiskelija voi valita myös lv 2019 - 2020 kurssit. Opiskelija sijoittaa opinto-ohjelmaansa ensin oman ohjausryhmänsä pakolliset kurssit ja sitten syventävät kurssit niissä
oppiaineissa, joissa aikoo osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kurssivalintojen tulee siis pohjautua
ylioppilaskirjoitussuunnitelmaan, joka parhaimmassa tapauksessa tukee jatko-opintosuunnitelmaa.
Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi Vaskivuoren lukiossa kurssitarjotin on laadittu siten, että
opiskelijat opiskelevat kaikki pakolliset kurssit ja mahdollisuuksien mukaan myös syventävät
kurssit oman ohjausryhmän mukaisissa opetusryhmissä. Oman ohjausryhmän mukaista kurssia
ei pidä poistaa tai vaihtaa toiseen, ilman että siitä on sovittu opinto-ohjaajan kanssa.
Lukuvuoden alkaessa opiskelijoille on jo valmiiksi merkitty ryhmäkohtaiseen kurssitarjottimeen oman ohjausryhmän mukaiset pakolliset kurssit. Näiden lisäksi opiskelija valitsee

itselleen kursseja kiinnostuksensa mukaan.
Opiskelijan tulee aina ottaa huomioon kurssien suorittamisen suositusaikataulu (ks. Kurssikuvaukset) ja oma ylioppilaskirjoitussuunnitelmansa. Erityistä huomiota kurssien suoritusaikatauluun tulee kiinnittää silloin, jos aikoo osallistua jonkin aineen ylioppilaskokeeseen
2. vuoden keväällä tai 3. vuoden syksyllä. Ennen kurssien valitsemista kannattaa tutustua
kurssikuvauksiin.
Ohjausta kurssivalintojen tekemiseen saa opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta, ryhmänohjaajilta ja tutoreilta.

Muutokset opintosuunnitelmaan
Kurssivalintojen muuttaminen
Kurssivalinnat perustuvat aina henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Tästä syystä kurssivalintoihin voi tehdä muutoksia lukuvuoden aikana vain perustelluista syistä. Jos muutokset ovat
tarpeellisia, ne on tehtävä viimeistään ennen edellisen jakson koeviikon alkua. Muutoksista on
syytä keskustella opinto-ohjaajan, aineenopettajan tai ryhmänohjaajan kanssa.

Aineen oppimäärän vaihtaminen
Jos opiskelija haluaa vaihtaa opiskeltavan oppiaineen oppimäärää, hänen tulee ottaa yhteyttä
omaan opinto-ohjaajaansa, jonka kanssa käydään läpi oppimäärän vaihdon vaikutukset opintosuunnitelmaan (kurssivalinnat, ylioppilaskirjoitussuunnitelma, jatko-opintosuunnitelma).
Oppimäärän vaihtaminen on mahdollista matematiikassa ja kielissä. Huom! Wilman etusivun
linkeissä on lisätietoa kurssien vastaavuuksista ja siitä, miten vaihdossa tulee toimia.

Kurssien suorittaminen
Kurssille osallistuminen
Opiskelijan on oltava läsnä kurssin ensimmäisellä oppitunnilla vahvistamassa kurssille osallistumisensa. Ensimmäisen tunnin poissaolosta on ilmoitettava etukäteen poissaolosta aineenopettajalle Wilman pikaviestillä, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Alaikäisen opiskelijan
huoltajan tulee selvittää poissaolo ja sen syy Wilmaan mahdollisimman pian. Myös täysi-ikäisen
opiskelijan on merkittävä Wilmaan poissaolon syy.

Projekteihin osallistuminen ja kurssisuoritukset
Osallistuminen musikaaliin tai näytelmäproduktioihin tms. edellyttää, että opinnot ovat edenneet ja etenevät opintosuunnitelman mukaisesti.
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Kurssin itsenäinen suorittaminen
Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Jos opiskelijalla on perusteltu syy,
hänelle voidaan myös myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Kannattaa
huomata, että itsenäisessä suorituksessa opettajan ohjauksen määrä jää vähäisemmäksi kuin
oppitunneilla, ja siksi opiskelija ei usein saavuta omaa tasoaan oppimistuloksissa.

Kurssin suorittaminen itsenäisesti
1. Opiskelija neuvottelee jo edellisen jakson aikana opettajan kanssa itsenäisestä suorituksesta.
2. Opiskelija ja opettaja täyttävät ja allekirjoittavat sopimuskaavakkeen yhdessä. Sopimus on
yleensä voimassa yhden jakson tai kesän ajan. Lomakkeita on kanslian lomakekaapissa. Opettaja kirjaa tiedon itsenäisestä suorituksesta koulun järjestelmään. Sovitaan kurssiin kuuluvista tehtävistä ja osa-alueista sekä ohjaustapaamisten ja mahdollisen kokeen ajankohdista.
3. Opiskelija tekee vaadittavat tehtävät ja tapaa opettajan sopimuksen mukaisesti. Kurssityöt
tulee palauttaa opettajalle viikkoa ennen mahdollista koesuoritusta tai sovittuna aikana.
Tällöin opiskelija saa palautetta tehdystä työstä ja pystyy vielä parantamaan suoritustaan
kokeessa.
4. Kanslia merkitsee hyväksytyn arvosanan opiskelijan rekisteriin. Hylätystä arvosanasta ei
tule merkintää, eikä se näy Wilman arvioinnissa, joten opettaja ilmoittaa opiskelijalle hylätystä arvosanasta Wilman kautta. 
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Huom! Jos opiskelija saa hylätyn arvosanan itsenäisestä suorituksesta tai itsenäinen suoritus
keskeytyy (= K-merkintä), hänen tulee suorittaa kurssi lähiopetuksessa.

Muita tapoja suorittaa kurssi
Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen
Jos opiskelijalla on perusteltu syy, hän voi suorittaa kahden eri oppiaineen kursseja samanaikaisesti aineenopettajien luvalla. Jokainen tapaus käsitellään erikseen, ja kurssien suorittamisesta tehdään kirjallinen sopimus. Kurssikokeiden suorittamisajankohdasta opiskelija sopii
aineenopettajien kanssa.

Kuunteluoppilaana opiskeleminen
Opiskelija voi opettajan suostumuksella opiskella jonkin kurssin ennakolta tai toistamiseen
kuunteluoppilaana. Kuunteluoppilaan tulee osallistua kurssin opetukseen säännöllisesti ja
aktiivisesti; kurssikokeeseen hän ei kuitenkaan osallistu eikä saa kurssista arvosanaa.

Kurssien valitseminen toisesta oppilaitoksesta
Toisen asteen opiskelija voi valita opintoja myös muista lukioista, ammatillisista oppilaitoksista, aikuislukiosta ja avoimesta yliopistosta. Valinnat tehdään yhteistyössä opinto-ohjaajan
kanssa. Muualla suoritettavista kursseista on lisäksi sovittava etukäteen rehtorin kanssa.

Musiikki- ja tanssilukion opiskelijat voivat suorittaa musiikki- ja tanssilukion kursseja osallistumalla lukio-aikanaan yhteistyökumppaneiden järjestämään musiikin opetukseen, joita
ovat mm.
• soiton- ja laulunopinnot (korkeintaan neljä kurssia samaa instrumenttia),
• musiikin teoria-aineiden opetus (teoria-aineita voi suorittaa neljä kurssia),
• yleinen musiikkitieto 1 -kurssi (vastaa musiikkilukion kurssia MUH1 Taidemusiikki),
• erikseen sovittavat yhteistuotannot ja -produktiot.
Muualla suoritettuja yhteismusisointiopintoja ei hyväksytä musiikkilukion lukio-opinnoiksi.

Muut kurssit
Opiskelija voi saada lukiokurssin monenlaisista muista lukioaikaisista suorituksista ja opinnoista. Hyväksilukemisesta tulee sopia etukäteen rehtorin kanssa.

Poissaolot ja myöhästymiset
Poissaolot ilmoitetaan aina etukäteen
Lukiolaki määrää, että opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty
siitä vapautusta. Jos opiskelijan on välttämätöntä olla poissa esim. tärkeiden henkilökohtaisten
syiden vuoksi, hänen tulee etukäteen hakea poissaoloon lupa Wilman hakemuksella (Hakemukset ja päätökset). Ryhmänohjaajalla on oikeus myöntää 1–2 päivän poissaolot (hakemus
H5). Rehtori myöntää pidemmät poissaolot (hakemus H6). Huom! Perheen lomamatkat tulisi
tehdä koulun loma-aikoina. Koulu ei myönnä tukiopetusta, jos poissaolon syy on lomamatka.
Poissaolot selvitetään viimeistään poissaoloaamuna
• Poissaolo tulee ilmoittaa ja sen syy selvittää viimeistään poissaoloaamuna Wilmaan. Alaikäisen opiskelijan poissaolon ja syyn selvittää huoltaja.
• Poissaoloselvitykset voi Wilman lisäksi antaa lääkärintodistuksella ja rehtorin tai ryhmänohjaajan myöntämällä poissaololuvalla.
• Autokoulun teoriaopiskelu tai ajo-opetustunnit eivät ole hyväksyttävä poissaolon syy.
On muistettava, että poissaolot heikentävät kurssin tavoitteiden saavuttamista. Jos opiskelijan jatkuvaa myöhästelyä tai poissaoloa on syytä epäillä aiheettomaksi, ryhmänohjaaja ottaa
yhteyttä opiskelijan huoltajaan. Jos poissaoloja on runsaasti, opettaja voi vaatia opiskelijalta
terveydenhoitajan lisäselvityksen tai lääkärintodistuksen.
Poistuminen kesken oppitunnin ilmoitetaan tunnin alussa
Jos opiskelija joutuu poistumaan kesken oppitunnin esim. hammaslääkärin, terveydenhoitajan
tai opon vastaanotolle, soitto- tai laulutunnille, hänen tulee ilmoittaa asiasta tunnin alussa
opettajalle. Luokasta poistumisen yhteydessä syytä ei tarvitse enää ilmoittaa. Palatessaan
luokkaan opiskelija näyttää lapun poissaolonsa syystä.
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Myöhästyminen vaikuttaa arviointiin
Oppitunneille on tultava ajoissa. Jatkuva aiheeton myöhästely voi vaikuttaa alentavasti kurssiarvosanaan. Kurssin alussa sovitaan opiskelijoiden kanssa myöhästymisten vaikutuksesta.
Toistuvaan pätevään myöhästymisen syyhyn (esim. linja-autojen kulkuvuoro) tulee hakea
rehtorilta kirjallinen lupa jakson ajaksi kerrallaan. Myöhästymisluvan voi saada vain klo 8.20
alkaville tunneille. Jos jatkuvaa myöhästelyä on syytä epäillä aiheettomaksi, ryhmänohjaaja
ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan.

Jakson päätöspäivä – tärkeä osa kurssia
Jos opiskelija joutuu olemaan poissa kurssin päätöspäivänä, hänen (tai alaikäisen huoltajan)
tulee ilmoittaa siitä viimeistään päätöspäivän aamuna aineenopettajalle Wilman pikaviestillä,
tekstiviestillä tai sähköpostilla. Viestissä tulee ilmoittaa selkeästi opiskelijan nimi, ryhmä ja
koe, joka jää suorittamatta. Selvittämätön poissaolo kurssin päätöspäivänä vaikuttaa kurssin
arvosteluun, ja se katsotaan käytetyksi koekerraksi.
Jakson päätöspäivä on tärkeä osa kurssia, vaikka varsinaista koetta ei pidetä kaikissa kursseissa. Huom! Päätöspäivän korvaamisesta on aina sovittava opettajan kanssa.
Kännyköiden, kämmentietokoneiden tai vastaavien laitteiden käyttö kokeen aikana on
kielletty, ellei opettajan kanssa ole erikseen toisin sovittu. Laitteiden on oltava poissa näkyvistä
ja suljettuina koko kokeen ajan. Jos opiskelija tarvitsee kokeeseen lisäaikaa tai muita poikkeusjärjestelyjä, siitä on sovittava opettajan kanssa ajoissa.
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Koetilaan voi palata vasta sen jälkeen, kun koe on päättynyt. Opiskelija ei saa jäädä häiritsemään toisten koesuoritusta. Kokeet palautetaan opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.
Jos kurssiin kuuluu koe, opiskelijalla on yhteensä kaksi yritystä suorittaa koe hyväksytysti:
jakson päätöspäivä (tai jakson aikana) ja uusintakuulustelu. Jos kurssiin kuuluu väli- tai kuuntelukokeita, on opettajalta tarkistettava, onko mahdollisuutta uusintaan.

Uusintakuulustelu
Jos opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan tai hän on ollut poissa varsinaisesta kurssikokeesta (arvosana Z), hänellä on oikeus ilmoittautua uusintakuulusteluun. Kurssien opiskelu voi
jatkua hylätystä arvosanasta huolimatta. Opintojen edistymisen kannalta on kuitenkin hyvä
suorittaa hylätyt kurssiarvosanat hyväksytyiksi mahdollisimman nopeasti.
Opiskelijan tulee ilmoittautua ensimmäiseen mahdolliseen uusintakokeeseen. Z-merkintä
on suoritettava viimeistään seuraavana uusintakuulustelupäivänä.
Uusintakuulustelu ei aina korvaa koko kurssin päätöspäivää. Muista suorituksista on sovittava opettajan kanssa. Uusintakuulustelussa voi suorittaa vain hylättyjä kurssiarvosanoja
tai korvata poissaolon kurssikokeesta. Kokeen voi uusia myös toisen ryhmän kurssikokeessa
seuraavalla koeviikolla, jos asiasta sopii opettajan kanssa. Yhtä kurssia kohti on vain yksi
uusintamahdollisuus.
Uusintakuulustelun kesto on kolme tuntia, ja poistua voi aikaisintaan tunnin kuluttua.
Suositus on, että opiskelija suorittaa vain yhden kurssin suorituksen uusintakokeessa. Poikkeustapauksissa voi suorittaa kaksi kurssia.

Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen
Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilman kautta. Viimeiset ilmoittautumispäivät uusintakuulusteluihin on merkitty tämän oppaan kalenteriosaa ja koulun sähköiseen kalenteriin. Jos
opiskelija joutuu olemaan poissa uusintakuulustelusta, hänen (tai alaikäisen huoltajan) tulee
ilmoittaa siitä siitä ennen koetta aineenopettajalle.
Huom! Jos opiskelija ilmoittautuu uusintakuulusteluun ja jättää saapumatta ilman hyväksyttävää
syytä, hän menettää yhden koekerran tai ko. kurssin uusintakoeoikeuden.

Uusintakuulustelupäivät
2018

pe 17.8.

to 11.10.

pe 14.12.

2019

pe 11.1.

pe 1.3.

ke 17.4.

pe 26.4

Hylätyn kurssin uusiminen
Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa hylätty kurssiarvosana käymällä kurssi uudelleen tai
osallistumalla uusintakokeeseen. Uusintakokeen perusteella annettavassa kurssiarvosanassa
otetaan huomioon myös jatkuva näyttö.
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Arviointi
Kurssien arviointi
Arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteiden asettamiseen ja työskentelytapojen
tarkentamiseen.
Arviointi on vuorovaikutuksellista: opintojen aikainen arviointi ja palaute ovat osa opettajan
ja opiskelijan vuorovaikutusta. Myös itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan
tavoitteitaan ja kehittämään työskentelyään. Itsenäinen kurssisuoritus arvioidaan soveltuvin
osin samalla tavalla.
Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä.
Kurssin arviointi perustuu
• mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin,
• opintojen edistymisen jatkuvaan arviointiin,
• kurssilla tehtyjen tehtävien arviointiin,
• opiskelijan itsearviointiin,
• muuhun yhdessä sovittuun, esim. vertaisarviointiin ja/tai arviointikeskusteluihin.

Kurssiarvioinnin pelisäännöt kurssin alussa
Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijoille
kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijan kanssa. Arvioinnin yksityiskohdista
sovitaan opiskelijoiden kanssa. Yhteissuunnittelun avulla opiskelija saa selkeän käsityksen
myös siitä, miten poissaolot ja myöhästymiset vaikuttavat arviointiin. Opiskelijan vastuulla
on selvittää poissaolot. Hänen on siis itse oltava aloitteellinen ja otettava heti yhteyttä kurssin
opettajaan, mikäli hänellä on poissaoloja tai myöhästymisiä.
Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten esimerkiksi lukemis- ja
kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet ja muut syyt, jotka vaikeuttavat
osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Nämä vaikeudet voidaan
ottaa huomioon opiskelijan kurssiarvosanassa.

Arvosteluasteikko
Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4 –
10, lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan
suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Jokainen opiskelijan kurssisuoritus arvioidaan
itsenäisesti muista saman aineen kursseista riippumatta.
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Arvosanat
10

Erinomainen

S

Hyväksytysti suoritettu

9

Kiitettävä

H

Hylätty

8

Hyvä

Z

7

Tyydyttävä

Keskeneräinen kurssi, josta puuttuu
huomattava osa kurssisuorituksesta

6

Kohtalainen

K

Keskeytetty kurssi

5

Välttävä

4

Hylätty

Soveltavat kurssit arvostellaan joko numeroarvosanalla tai suoritusmerkinnällä. Jokaisen soveltavan kurssin kohdalla ilmoitetaan, miten kurssi arvostellaan. Jos opiskelija saa numero- tai
suoritusmerkinnällä arvosteltavasta soveltavasta kurssista hylätyn arvosanan, se merkitään
aina jaksoarviointiin H-merkinnällä (H = hylätty).
Huom! Jos opiskelija ei saa uusintakuulustelussakaan suoritettua soveltavaa kurssia hyväksytysti, hylätty arviointi poistetaan ennen päättöarvostelun antamista eikä kurssia lasketa
mukaan opiskelijan oppimäärään.

Jaksoarvioinnin Z
Z-merkintä tarkoittaa, että kurssi on kesken. Z-merkinnän voi saada mm. seuraavista syistä:
• Opiskelija on poissa kurssikokeesta eikä pysty suorittamaan koetta saman koeviikon aikana.
(Jos koepoissaolo on selvitetty hyväksytysti, opiskelijalla on vielä 2 koekertaa.)
• Kurssiin kuuluvista suorituksista puuttuu huomattava osa.
• Opiskelijalla on useita selvittämättömiä poissaoloja.

Kurssin suorittaminen ja poissaolot
Opiskelija ilmoittautuu kurssille

Aloittaa kurssin

Ei aloita kurssia

Wilmaan tieto
keskeyttänyt

Läsnä opetuksessa

Tarvittaessa
tukitoimenpiteitä

Kurssitehtäviä tai
tukitoimenpiteitä

* Itsenäisesti opiskellusta
kurssista edellytetään
hyväksytty arvosana. Hylätty
itsenäinen suoritus ja hylätty
soveltava kurssi eivät kasvata
kurssikertymää.

Poissaoloja 1–3

Ei jaksa opiskella

Opiskelija ottaa yhteyttä aineenopettajaan
ja tarvittaessa myös ryhmänohjaajaan tai
opoon.
Itsenäinen
suorittaminen,
lomake/tieto
Wilmaan*

Keskeyttänyt,
tieto Wilmaan

5–10/S

Kurssikoe

Ei kurssikokeessa

Kurssin
suorituksesta
puuttuu
huomattava osa

5–10/S

4/H

Z

Uusintakuulustelu

K

Puuttuvien suoritusten palauttaminen
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Arviointipäivänä opettaja kirjaa Wilmaan Z-kirjaimen syyn ja sen seurauksen, jos opiskelija ei
suorita puuttuvia osia kurssisuorituksesta.
Huom! Opettajan kirjoittama teksti löytyy Wilmasta kohdasta Suoritukset. Ennen kurssin nimeä
ja kurssikoodia on neliö + . Sitä klikkaamalla teksti aukeaa.
Puuttuvat suoritukset on hoidettava Z-päivään mennessä (Z-päivä = seuraava uusintakuulustelupäivä). Ellei opiskelija täydennä puuttuvaa kurssisuoritusta siihen mennessä, kurssi
arvioidaan aikaisempien näyttöjen perusteella.

Z muuttuu joksikin
seuraavista:
5–10

Hyväksytty arvosana

S

Suoritusmerkintä

4/H

Hylätty arvosana

K

Keskeytetty kurssi

Jaksoarvioinnin K
K-arvosana tarkoittaa keskeytettyä kurssia. K-merkinnän voi saada mm. seuraavista syistä:
• Opiskelija ei aloita kurssia, eikä ole läsnä kurssin ensimmäisellä oppitunnilla. Opettaja merkitsee tiedon Wilmaan.
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• Opiskelija keskeyttää kurssin neuvoteltuaan ensin opettajan kanssa. Opettaja merkisee Wilmaan tiedon keskeyttämisestä.
Ennen kurssin keskeyttämistä kertyneet poissaolot jäävät näkymään jaksoarviointiin. Jos opiskelija haluaa suorittaa keskeytetyn kurssin myöhemmin, hänen on tehtävä se kokonaisuudessaan uudestaan.

Muualla suoritettujen opintojen arviointi
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla pääasiassa lukioaikana
suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Rehtori päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta. Päätös
tehdään opiskelijan pyynnöstä ja ennen näiden opintojen aloittamista.
Muiden oppilaitoksen kurssit, jotka luetaan opiskelijan hyväksi, arvioidaan yleensä samalla
tavoin kuin suoritusoppilaitos on arvioinut. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa
numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan
vastaavuusasteikon mukaisesti:

asteikko 1–3

asteikko 1–5

lukioasteikko

hylätty

hylätty

4 (hylätty)

1

1

5 (välttävä)

1

2

6 (kohtalainen)

2

3

7 (tyydyttävä)

2

4

8 (hyvä)

3

5

9 (kiitettävä)
10 (erinomainen)

Jos lukio ei voi määritellä, vastaako toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi ylempää vai alempaaarvosanaa, vastaavuus on määriteltävä opiskelijan eduksi. Ulkomailla suoritetut opinnot
voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi.
Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisina tai syventävinä kursseina, tulee niistä antaa numeroarvosana. Teemaopinnnot arvioidaan kuitenkin suoritusmerkinnällä.
Musiikkilukion opintoihin voidaan hyväksyä musiikkioppilaitosten opintoja Vaskivuoren
lukion opetussuunnitelmassa ilmoitetulla tavalla. Yleislukiolaisten musiikkiopintojen korvaavuuksissa sovelletaan KMO ry:n ja SMOL ry:n valtakunnallista suositusta.

Päättöarviointi
Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet
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Kaikki lukion valtakunnallisen tuntijaon mukaiset pakollisten oppiaineiden oppimäärät ja
valinnaiset vieraat kielet arvioidaan numeroin, lukuun ottamatta teemaopintojen ja opinto-ohjauksen kursseja.

Päättötodistuksessa suoritusmerkinnällä arvioitavat oppiaineet
• Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.
• Opiskelija voi pyynnöstä saada suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista,
joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden hyväksytysti suoritetun kurssin,
sekä valinnaisista vieraista kielistä, jos opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää
vain kaksi kurssia.
• Oppiaineesta, jonka oppimäärään kuuluu vain soveltavia kursseja, opiskelija voi pyynnöstä
saada päättötodistukseen suoritusmerkinnän.
• Teemaopinnot arvioidaan aina suoritusmerkinnällä.

Oppiaineen oppimäärän arviointi
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien aritmeettisena
keskiarvona. Soveltavat kurssit voivat kuitenkin korottaa pakollisista ja syventävistä kursseista
muodostuvaa arvosanaa.
• Jokainen pakollinen ja syventävä kurssi arvostellaan numeroarvosanalla. Poikkeus tästä ovat
teemaopinnot ja opinto-ohjauksen kurssit.
• Soveltavat kurssit arvostellaan numeroarvosanalla tai suoritusmerkinnällä.
• Soveltavat kurssit eivät laske oppiaineen oppimäärän arvosanaa.
• Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti.

Hylättyjen pakollisten ja syventävien kurssien enimmäismäärä
Kurssien määrä

Oppiaineen hylättyjen kurssien enimmäismäärä

1–2 kurssia

0 hylättyä

3–5 kurssia

1 hylätty

6–8 kurssia

2 hylättyä

9 tai enemmän

3 hylättyä

Soveltavista ja itsenäisesti opiskelluista kursseista saatuja hylättyjä arvosanoja ei lasketa mu44

kaan oppimäärään. Soveltavien kurssien hylätyt arvosanat näkyvät jaksoarvioinneissa H-merkintänä, ja opiskelijalla on niihin uusintaoikeus.
Opiskelijan on kiinnitettävä erityisesti huomiota kurssimäärän kertymiseen, kun hän vaihtaa matematiikan tai kielten oppimäärää. Jos opiskelija vaihtaa pidemmästä oppimäärästä
lyhyempään oppimäärään, niin ne hyväksytyt kurssit, joille ei löydy korvaavuuksia, siirtyvät
opiskelijan soveltaviksi kursseiksi.

Oppiaineen oppimäärän arvosanan korottaminen
1. Soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä.
2. Opiskelijan opettajilla ja rehtorilla on mahdollisuus korottaa arvosanaa, jos opiskelijan tiedot
ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää
arvosanaa paremmat.
3. Erillisessä kuulustelussa eli korotustentissä.

Päättöarvosanan korottaminen korotustentissä
Opiskelijalle, joka haluaa korottaa saamaansa päättöarvosanaa tai joka ei ole tullut hyväksytyksi
jossakin oppiaineessa, on järjestettävä mahdollisuus korottaa arvosanaa erillisessä kuulustelussa. Jos opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa
kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen päättöarvosana edellyttää, tulee päättöarvosanaa korottaa. Kuulustelussa ei siis voi suorittaa yksittäisiä puuttuvia kurssiarvosanoja.
Opiskelijalla on oikeus osallistua saman oppiaineen erilliseen kuulusteluun (korotustenttiin)
kerran, ennen kuin hän saa lukion päättötodistuksen. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opiskeleman oppimäärän mukaan. Erilliseen kuulusteluun osallistumisesta

tulee aina keskustella aineenopettajan kanssa hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista. Erilliset
kuulustelut järjestetään ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Jos opiskelija on poissa kuulustelusta
ilman hyväksyttävää syytä, hän menettää oikeuden osallistua tämän oppiaineen kuulusteluun.
Syksyn korotustentti ma 22.10.2018 klo 14.45–17.45
Ilmoittautuminen suoraan opettajalle viimeistään ke 10.10.2018 klo 15 mennessä. Samalla
sovitaan, miten opiskelija saa kuulusteluohjeet.
Kevään korotustentti ti 16.4.2019 klo 13–16
Ilmoittautuminen suoraan opettajalle viimeistään ma 8.4.2018 klo 15 mennessä. Samalla sovitaan, miten opiskelija saa kuulusteluohjeet.
Huom! Opiskelija voi saada päättöarvosanan hyväksytyksi myös uusintakuulustelussa korottamalla yksittäisen hylätyn kurssin arvosanaa.

Päättöarvioinnin uusiminen ja oikaisu
Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa
etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille.
Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.
Jos opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään. Aluehallintovirasto voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai
palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.
Jos päätös koskee muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista, opiskelija voi hakea
oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle tiedoksi (Lukiolaki 629/1998, 34§ ja 34b§, muutettu
lailla 958/2015).

Opintojen päättyminen
Lukiosta eronneeksi katsotaan opiskelija, joka
• ei lukuvuoden koulutyön alkaessa ole kohtuullisessa ajassa aloittanut opintojaan eikä ole
ilmoittanut pätevää syytä poissaoloonsa.
• ilman pätevää syytä ilmoittamatta on poissa lukiosta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa koulunkäyntiä.
• ei ole suorittanut lukion oppimäärää neljässä vuodessa.
Lukio-opinnot päättyvät, kun opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja saanut ylioppilastutkintotodistuksen.
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Kurssikuvaukset
Suomen kieli ja kirjallisuus
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
YO 3. vk kevät
1 2 3
4 5 7’
6 8’ 9’ 11°
10° 12° 13°
Huomio! Abikurssit ÄI8 ja ÄI9 ovat ylioppilaskokeen kannalta keskeisiä kursseja. Äidinkielen
ylioppilaskoe on kypsyyskoe, joten tästä syystä opettajat eivät suosittele äidinkielen kirjoittamista 3. vk:n syksyllä. Syksyn kirjoittajille (3,5 vuotta) suositellaan ehdottomasti kesälukion tai
aikuislukion kertauskursseja. Kurssi ÄI13 suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

PAKOLLISET KURSSIT
ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen
monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia
taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.
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ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön
identiteetille ja yhteiskunnalle.

ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia
tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä
vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy
vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja
taitoja.

ÄI05 Teksti ja konteksti
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu
erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista
ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä
tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan
tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen
eli Puhvi-kokeeseen.

ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja
aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja
yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

ÄI09 Lukutaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.

LUKIOKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT
ÄI10 Luovan kirjoittamisen kurssi
Kurssilla kirjoitetaan omia tekstejä, esitellään niitä toisille ja nautitaan kirjoittamisesta. Pyritään hiomaan kirjoitustyyliä annetun palautteen pohjalta ja laajentamaan
ilmaisumahdollisuuksia myös esim. novellin tai runon suuntaan. Numeroarviointi.

ÄI11 Äidinkielen ja kirjallisuuden tukikurssi
Tukikurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia saada vaaditut äidinkielen kurssit suoritetuiksi ennen kirjoituksia. Kurssilla voi myös täydentää pakollista
kurssia, josta on jäänyt todistukseen z-merkintä. Lisäksi kurssilla voi paikata vakavia
puutteita kirjoittamisessa. Jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen ohjelma. Ilmoittautumisesta on neuvoteltava opinto-ohjaajan ja opettajan kanssa. Kurssi
ei korvaa ÄI8-tai ÄI9-kursseja.

ÄI12 Lukudiplomikurssi
Kurssi suoritetaan itsenäisesti lukemalla 20 teosta annetusta nykykirjallisuus- ja klassikkolistasta. Luetuista kirjoista tehdään erilaisia töitä. Kurssia voi suorittaa omaan
tahtiin, vaikka koko lukion ajan. Suoritusmerkintä.
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ÄI13 Lukion kielenhuolto ja tyylioppi
Vahvistetaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia erityisesti kielenkäyttöön liittyviä
kirjoitustaitoja. Kerrataan keskeistä kielenhuoltoa ja hiotaan tekstejä tyylillisesti. Numeroarviointi.

Äidinkieli ja kirjallisuus,
suomi toisena kielenä
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
YO 3. vk syksy
1 2 3
4 5 6
YO 3. vk kevät
1 2 3
4 5
6 8’ 9’
Huomio! Syksyn yo-kirjoituksiin osallistuville suositellaan ÄI13° -kurssin opiskelua 1.
jaksossa. Kaikille puheviestinnästä kiinnostuneille suositellaan ÄI7’ -kurssia. Kursseja S28 ja
S29 ei tarjota joka vuosi.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille
Suomi toisena kielenä on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään elokuun aikana alkukartoitus. Tulosten perusteella opiskelijalle suositellaan joko suomi äidinkielenä tai suomi
toisena kielenä -oppimäärää.
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Oppimäärää on mahdollista suorittaa myös osallistumalla äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille. Mikäli opiskelija suorittaa kaikki kuusi suomi toisena kielenä -kurssia ja
lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden kursseja, äidinkielen ja kirjallisuuden kurssit ovat
opiskelijalle soveltavia kursseja.
Jos opiskelija aikoo suorittaa suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen, hänen kannattaa osallistua viimeiselle pakolliselle suomi toisena kielenä -kurssille (S26), vaikka
hän ei olisi muille S2-kursseille osallistunutkaan.

PAKOLLISET KURSSIT
S201 Tekstit ja vuorovaikutus
Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan
kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän
osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta
monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön
identiteetille ja yhteiskunnalle.

S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä monipuolistuu. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta
sen eri muodoissaan.

S204 Tekstit ja vaikuttaminen
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti
vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

S205 Teksti ja konteksti
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden piirteitä ja konteksteja. Opiskelija
harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä

S206 Nykykulttuuri ja kertomukset
Opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja ilmiöitä. Opiskelija
syventää tietojaan vuorovaikutuksesta. Opiskelija vahvistaa suomen kielen taitoaan
teksteillä ja tehtävillä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
S207 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä
tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, muuttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen
merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

S208 Kirjoittamistaitojen syventäminen
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaiseen
kulttuuriin, median aiheisiin sekä kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun eri tavoin.

S209 Lukutaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee.
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Äidinkieli ja kirjallisuus,
somali tai venäjä äidinkielenä
Opetuksen perustehtävänä on tukea opiskelijan kasvamista sekä oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä että suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi
jäseneksi. Yhdessä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen tai suomi/ruotsi äidinkielenä -opetuksen kanssa opiskelijan oman äidinkielen opetus vahvistaa opiskelijan
monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.
Puhuminen, lukeminen, kirjoittaminen ja kielen havainnointi kytkeytyvät jokaisen
kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin.

ÄIS1/ÄIV1 Oma äidinkieli ja sen käyttö
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion äidinkielen opetusta ja vahvistaa sanavaraston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssin aluksi eritellään opiskelijoiden äidinkielen
osaamista sekä heidän aikaisempia tietojaan ja tietoisuuttaan omasta äidinkielestään ja
kulttuuristaan. Tutustutaan oman äidinkielen käyttöön ja kielen vaihteluun asianomaisella kielialueella. Kuunnellaan äidinkieltä eri tilanteissa sekä keskustellaan opiskelijan
perinteistä, lukio-opinnoista ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvistä asioista. Kartutetaan sanastoa ja määritellään eri alojen peruskäsitteitä omalla äidinkielellä.

ÄIS2/ÄIV2 Kielitieto ja oikeakielisyys
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Perehdytään tarkemmin oman kielen rakenteeseen ja erityispiirteisiin suomen/ruotsin
kieleen verrattuna. Harjoitellaan oman kielen kirjallista käyttöä. Edetään ensin henkilökohtaisista tarkoituksista vaativampiin viestintätehtäviin. Muissa kuin latinalaista
kirjaimistoa käyttävissä kielissä varmistetaan kunkin kielen kirjoitustekniikka, mahdollisesti myös tietokoneen avulla.

ÄIS3/ÄIV3 Kielialueen kulttuuri
Tutustutaan asianomaisen kieli- ja kulttuurialueen kulttuuriperinteisiin, myös suulliseen kansanperinteeseen, uskontoon ja uskomuksiin sen mukaan, mikä merkitys
niillä on kyseisessä kulttuurissa. Verrataan oman kulttuurin piirteitä suomalaiseen
kulttuuriin. Aihealueisiin tutustutaan monipuolisesti niistä lukien, puhuen ja kirjoittaen.

ÄIS4/ÄIV4 Viestintä ja yhteiskunta
Perehdytään mahdollisuuksien mukaan asianomaisen kielialueen ajankohtaisiin mediateksteihin kuten uutisiin, mainoksiin, artikkeleihin ja reportaaseihin sekä keskustellaan ja kirjoitetaan opiskelijoita kiinnostavista aiheista. Syvennytään oman kielialueen nykyisiin oloihin. Opiskelija voi suullisesti tai kirjallisesti esitellä ja eritellä
valitsemaansa lehtiartikkelia, radio- tai televisio-ohjelmaa.

ÄIS5/ÄIV5 Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit
Tutustutaan oman kielen tai kielialueen joihinkin tunnettuihin kirjailijoihin ja taiteilijoihin. Luetaan yhdessä jotakin kaunokirjallista teosta ja pohditaan sen sisältöä ja
kieltä. Opiskelijat voivat lukea ja referoida haluamansa teoksen tai syventyä johonkin
taidelajiin ja kertoa siitä. Opiskelijat voivat esitellä sopivissa tilaisuuksissa oman kielialueensa kulttuuria, taidetta ja kirjallisuutta.

ÄIS6/ÄIV6 Tiedon maailma
Perehdytään koulun muihin oppiaineisiin liittyviin eri tieteenalojen teksteihin sanavaraston laajentamiseksi ja eri tieteenalojen nykykäsitteiden oppimiseksi. Keskustellaan
eri alojen ajankohtaisista asioista. Kirjoitetaan ja esitellään oma artikkeli tai asiateksti.
Voidaan toteuttaa myös laajempi yhtä alaa käsittelevä projekti.

Ruotsi, A-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1 2 3
4 5 6

3. opintovuosi
7’ 8’ 9° 10°

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

PAKOLLISET KURSSIT
RUA01 Ruotsinkielinen maailmani
Kurssilla asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin,
kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.

RUA02 Ihminen verkostoissa
Kurssilla harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käsitellään ihmissuhteisiin
liittyviä teemoja sekä niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle
ja hyvinvoinnille.

RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään
eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.

RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan
aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja
toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

RUA05 Tiede ja tulevaisuus
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan
jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia
tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit
nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.
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RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana.
Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään
astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
RUA07 Kestävä elämäntapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa
vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän
elämäntavan näkökulmista..

RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä
ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä.

SOVELTAVAT KURSSIT
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RUA9 Kertauskurssi abiturienteille
RUA9=RUB8 Kurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän rakenteet ja tehdään runsaasti
yo-kuunteluita, yo-tekstejä sekä kirjoitetaan aineita. Kurssilla hiotaan kirjallista ilmaisua ja kerrataan ja syvennetään rakenteiden hallintaa. Kurssin päätteeksi on preliminäärikoe soveltuvin osin. Suoritusmerkintä.

RUA10 Ainekirjoituskurssi
RUA10=RUB9 Kurssi keskittyy erityisesti hiomaan kirjallista ilmaisua sekä vahvistamaan
ja monipuolistamaan rakenteiden hallintaa. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten
ruotsin kokeen ainekirjoitusosuuteen. Suoritusmerkintä.

Ruotsi, B-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk syksy
1 2 3 0°
4 5 6’
YO 3. vk kevät
1 2 0°
3 4 5

3. opintovuosi
7’ 8°
6’ 7’ 8° 9°

Milloin tahansa
10°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
RUB11 Minun ruotsini
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja
kehittämisen kohteita sekä syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
Kurssilla harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella arkipäiväiseen
elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys
hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä.

RUB13 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa sekä tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin.

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat
kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita
tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä
töitä ruotsin kielellä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä
ja rakentaa dialogia. Kurssilla myös kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

RUB17 Kestävä elämätapa
Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä ja jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävän elämäntavan näkökulmasta.

53

SOVELTAVAT KURSSIT
RUB0 Ruotsin nivelkurssi
Opiskelija kertaa ruotsin kielen peruskielioppirakenteita sekä tutustuu helpohkoihin
teksteihin. Kerrataan yläasteen asioita. Kurssia suositellaan kaikille, joilla ruotsin
arvosana lukioon tullessa on seitsemän tai alempi. Suoritusmerkintä.

RUB8 Kertauskurssi abiturienteille
RUB8=RUA9 Kurssilla kerrataan koko lukion oppimäärän rakenteet ja tehdään runsaasti
yo-kuunteluita, yo-tekstejä sekä kirjoitetaan aine. Kurssin päätteeksi on preliminäärikoe. Suoritusmerkintä.

RUB9 Ainekirjoitus
RUB9=RUA10. Kurssi keskittyy erityisesti hiomaan kirjallista ilmaisua sekä vahvistamaan
ja monipuolistamaan rakenteiden hallintaa. Kurssi valmentaa yo-kirjoitusten ruotsin
kokeen ainekirjoitusosuuteen. Suoritusmerkintä.

RUB10 Keskipitkän ruotsin tukikurssi
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vaikeuksia saada ruotsin kurssit suoritetuiksi. Jokaiselle kurssille tulevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen kurssiohjelma. Vaaditut kurssisuorituskriteerit täyttämällä on mahdollista korottaa yksi hylätty
kurssiarvosana arvosanaksi 5. Kurssista on myös mahdollista arvosanan korottamisen
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sijaan saada suoritusmerkintä.

Englanti, A-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk syksy
1 2 3 0°
4 5 6 11°
YO 3. vk kevät
1 2 3 0°
4 5 6 8’

3. opintovuosi
7’ 9°
7’ 9° 11° 12°

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

PAKOLLISET KURSSIT
ENA01 Englannin kieli ja maailmani
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, sekä asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle. Aihepiirit ja tilanteet
liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

ENA02 Ihminen verkostoissa
Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja sekä psyykkistä, fyysistä
ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä
luova toiminta. Laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa, sekä tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta.

ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa.

ENA05 Tiede ja tulevaisuus
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista.i Pohditaan erilaisia tulevaisuuden visioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä
englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä.

ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana.
Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan
nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
ENA07 Kestävä elämäntapa
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen,
taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta
huomioiden opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä
ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua
edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla
käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

SOVELTAVAT KURSSIT
ENA0 Englannin nivelkurssi
Kurssi pyrkii tukemaan perusasteen ja lukion englannin niveltämistä. Kurssilla keskitytään peruskielioppiin ja vankennetaan ydinsanastoa. Suoritusmerkintä.

ENA9 Abikurssi
Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen kannalta keskeistä materiaalia. Huomiota
kiinnitetään myös kokeen teon teknisiin yksityiskohtiin. Suoritusmerkintä.
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ENA11 Maailmankansalaisen englanti
Teemoina ajankohtaiset kansainväliset ja yhteiskunnalliset asiat. Kurssi valmentaa
abiturientteja ylioppilaskirjoituksiin ja mm. tiedonhankintaan sekä englannin käyttöön
työelämässä ja kansainvälisessä toiminnassa. Suoritusmerkintä.

ENA12 Kirjoituskurssi
Kurssilla perehdytään erityyppisten tekstien kirjoittamiseen, laajennetaan sanavarastoa sekä syvennetään kirjoittamisen kannalta keskeistä kielioppia vaativalla tasolla.
Suoritusmerkintä.

Espanja, A-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1 2 3
4 5 6

3. opintovuosi
7’ 8’

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
EAA01 Kieli ja maailmani
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehit-
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tämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Kurssilla
pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa
kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin
ja kielenkäyttötarpeisiin.

EAA02 Ihminen verkostoissa
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään taitoa
toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla
käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä
ja sosiaalista hyvinvointia.

EAA03 Kulttuuri-ilmiöitä
Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, espanjankieliset mediat sekä luova toiminta.

EAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan
aktiivista toimijuutta espanjan kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin.

EAA05 Tiede ja tulevaisuus
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja.
Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.

EAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana.
Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös
kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän,
työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
EAA07 Kestävä elämäntapa
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen,
taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta
huomioiden opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

EAA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä
ja rakentaa dialogia. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä
aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Espanja, B3-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1’ 2’ 3’
4’ 5’ 6’

3. opintovuosi
7’ 8’ 9°

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Syventävät kurssit
EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
KKurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden
kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan
vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa.

EAB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.
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EAB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit
ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin,
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

EAB34 Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä neuvotteluja arkipäiväiseen
elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja
elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä
asioista.

EAB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
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Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

EAB38 Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.
Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

SOVELTAVAT KURSSIT
EAB39 Abikurssi
Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen kannalta keskeistä materiaalia. Huomiota kiinnitetään myös kokeen suorittamisen teknisiin yksityiskohtiin. Suoritusmerkintä.

Ranska, A-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1 2 3
4 5 6

3. opintovuosi
7’ 8’

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
RAA01 Kieli ja maailmani
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan
tavoitteita ranskan kielen opiskelulle. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja
tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

RAA02 Ihminen verkostoissa
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään taitoa
toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla
käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä
ja sosiaalista hyvinvointia.

RAA03 Kulttuuri-ilmiöitä
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Aihepiireinä ovat
erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ranskankieliset mediat sekä luova toiminta.

RAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan
aktiivista toimijuutta ranskan kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin.

RAA05 Tiede ja tulevaisuus
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja.
Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.

RAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana.
Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös
kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän,
työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin.
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SYVENTÄVÄT KURSSIT
RAA07 Kestävä elämäntapa
Kurssilla käsitellään eri tekstilajeja. Jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän
elämäntavan näkökulmasta.

RAA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä
ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä. Kurssi järjestetään vain joka toinen vuosi.

Ranska, B2-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1’ 2’ 3’
4’ 5’ 6’

3. opintovuosi
7’ 8’

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille
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Syventävät kurssit
RAB21 Elämän tärkeitä asioita
KKurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja
arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan
viettoon ja harrastuksiin.

RAB22 Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito
Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen
elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja
elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin.

RAB24 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai
alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta
näkökulmasta.

RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAB26 Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä
kestävästä elämäntavasta.

RAB27 Kansainvälinen toiminta
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä
sovittavalla tavalla.

RAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin
käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Ranska, B3-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1’ 2’ 3’
4’ 5’ 6’
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3. opintovuosi
7’ 8’

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Syventävät kurssit
RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
KKurssilla tutustutaan ranskan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden
kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan
vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

RAB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

RAB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit
ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin,
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

RAB34 Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä neuvotteluja arkipäiväiseen
elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja
elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin.

RAB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai
alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta
näkökulmasta.

RAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAB38 Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tar-
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peiden mukaan. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä
kestävästä elämäntavasta.

Saksa, A-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
YO 3. vk syksy
1 2 3
4 5 6
8’
10°
YO 3. vk kevät
1 2 3
4 5 6
7’ 8’ 9°
10°
Huomio! SAA10° -keskustelu- ja kulttuurikurssi milloin tahansa kolmannen kurssin jälkeen.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
SAA01 Kieli ja maailmani
KKurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät
opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

SAA02 Ihminen verkostoissa
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä
kontekstissa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

SAA03 Kulttuuri-ilmiöitä
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään
eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, saksankieliset mediat sekä luova toiminta.

SAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan
aktiivista toimijuutta saksan kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.

SAA05 Tiede ja tulevaisuus
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.

SAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana.
Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan
nuoren elämänpiiriin.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
SAA07 Kestävä elämäntapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten
kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai
kiinnostuksen kohteet.

SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä
ja rakentaa dialogia. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä
aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

SOVELTAVAT KURSSIT
SAA9 Abikurssi
Kurssi on tarkoitettu SAA- ja SAB-abiturienteille, jotka valmistautuvat saksan yo-kirjoituksiin. Kurssi päättyy preliminäärikokeeseen. Suoritusmerkintä.

SAA10 Keskustelu- ja kulttuurikurssi
Voidaan suorittaa kolmannen kurssin jälkeen milloin vain. Kehitetään erilaisten virikkeiden avulla saksan puhumisen taitoa. Suoritusmerkintä.
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Saksa, B2-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
YO 3. vk syksy
1’ 2’ 3’
4’ 5’ 6’
7’
10°
YO 3. vk kevät
1’ 2’ 3’
4’ 5’ 6’
7’ 8’ 9°
10°
Huomio! SAB210° -keskustelu- ja kulttuurikurssi milloin tahansa kolmannen kurssin jälkeen.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Syventävät kurssit
SAB21 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla pohditaan saksan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa.
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB22 Monenlaista elämää
Kurssilla harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja tois-
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ta kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustutaan
erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja
harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.

SAB24 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksankielisen alueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

SAB26 Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä
kestävästä elämäntavasta.

SAB27 Kansainvälinen toiminta
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen.

SAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin
käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

SOVELTAVAT KURSSIT
SAB29 Abikurssi
Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville SAA- ja SAB-abiturienteille. Kerrataan keskeinen kielioppi, laajennetaan sanastoa sekä tehdään yo-tehtäviä.
Kurssi päättyy preliminäärikokeeseen. Suoritusmerkintä.

SAB210 Keskustelu- ja kulttuurikurssi
Voidaan suorittaa kolmannen kurssin jälkeen milloin vain. Kehitetään erilaisten virikkeiden avulla saksan puhumisen taitoa. Suoritusmerkintä.

Saksa, B3-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
YO 3. vk syksy
1’ 2’ 3’
4’ 5’ 6’
7’
10°
YO 3. vk kevät
1’ 2’ 3’
4’ 5’ 6’
7’ 8’ 9°
10°
Huomio! SAB310°-keskustelu- ja kulttuurikurssi milloin tahansa kolmannen kurssin jälkeen.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Syventävät kurssit
SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia
viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

SAB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.

SAB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit
ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin,
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB34 Monenlaista elämää
Kurssilla harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
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SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.

SAB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksankielisen alueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

SAB38 Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

SOVELTAVAT KURSSIT
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SAB39 Abikurssi
Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville SAA- ja SAB-abiturienteille. Kerrataan keskeinen kielioppi, laajennetaan sanastoa sekä tehdään yo-tehtäviä.
Kurssi päättyy preliminäärikokeeseen. Suoritusmerkintä.

SAB310 Keskustelu- ja kulttuurikurssi
Voidaan suorittaa kolmannen kurssin jälkeen milloin vain. Kehitetään erilaisten virikkeiden avulla saksan puhumisen taitoa. Suoritusmerkintä.

Venäjä, A-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1 2 3
4 5 6

3. opintovuosi
7’ 8’

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
VEA01 Kieli ja maailmani
KKurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, asetetaan tavoitteita venäjän opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja
yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren
elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

VEA02 Ihminen verkostoissa
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Harjaannutetaan taitoa
muotoilla mielipiteitä sekä käydä neuvotteluja. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin
liittyviä teemoja ja psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös
teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

VEA03 Kulttuuri-ilmiöitä
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään
eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, venäjänkieliset mediat sekä luova toiminta.

VEA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan
aktiivista toimijuutta venäjän kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.

VEA05 Tiede ja tulevaisuus
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan
jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia
tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.

VEA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana.
Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan
nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
VEA07 Kestävä elämäntapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien
teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.

VEA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä
ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
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Venäjä, B3-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1’ 2’ 3’
4’ 5’ 6’

3. opintovuosi
7’ 8’

Milloin tahansa
9°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Syventävät kurssit
VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia
viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

VEB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

VEB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit
ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin,
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
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VEB34 Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

VEB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin
liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja
hyvinvoinnille

VEB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai
alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta
näkökulmasta.

VEB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

VEB38 Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä
elämäntavasta.

SOVELTAVAT KURSSIT
VEB39 Pojehali! Keskustelu ja -kulttuurikurssi
Alkeiden omaksumisen jälkeinen puhumisen ja kulttuurin kurssi. Venäjää käytännön
tilanteissa, kulttuurikäynneillä, matkalla lähikohteissa tai Venäjällä. Suoritusmerkintä.

Kiina, B3-kieli
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
1’ 2’ 3’
4’ 5’ 6’

3. opintovuosi
7’ 8’

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Syventävät kurssit
KIB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustutaan mandariinikiinan kieleen, muun muassa tooneihin, ääntämiseen,
pinyin-järjestelmään ja kirjoitusmerkkeihin. Kurssilla opiskellaan arkipäivän kielenkäyttöä (tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen).

KIB32 Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitellaan tyypillisiä viestintätilanteita, kehitetään ääntämistä ja laajennetaan tietoa myös Kiinasta ja Kiinan kulttuurista. Lisäksi kurssilla opetellaan kirjoittamaan suppeita viestejä pinyinillä, harjoitellaan lisää (yksinkertaistettuja) merkkejä
sekä tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka kieltä kirjoitetaan tietokoneella.

KIB33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla jatketaan ääntämisen harjoittelua sekä harjoitellaan nuorten jokapäiväiseen
elämään liittyvää kommunikointia. Pinyinin lisäksi kurssilla myös opiskellaan lisää
kirjoitusmerkkejä sekä kehitetään taitoja hyödyntää kirjoittamisessa tieto- ja viestintäteknologiaa.

KIB34 Kulttuurikohtaamisia
Kurssilla opiskellaan erilaisia viestintätilanteita ja kiinnitetään huomiota Suomen ja
Kiinan kulttuurillisiin eroihin viestintätavoissa. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään ja
siinä apuna käytetään yhä enemmän muun muassa paperisia ja sähköisiä sanakirjoja.
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KIB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opiskellaan keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaisemista, erilaisia viestintäkanavia käyttäen. Kurssilla korostetaan hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyviä aiheita.

KIB36 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla harjoitellaan luetun- ja kuullunymmärtämistä ja tutustutaan Kiinan kulttuuriin ja medioihin, kuten esimerkiksi musiikkiin, elokuviin, kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen.

KIB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla opiskellaan koulunkäyntiin, opiskeluun, työelämään ja tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä aiheita ja niihin liittyvää sanastoa sekä keskustellaan kyseessä olevien
aiheiden merkityksestä Kiinan kulttuurissa.

KIB38 Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kiinaa opiskelijoiden tarpeen
mukaan. Aihealueet voivat liittyä mm. luontoon, luonnonsuojeluun ja kestävään kehitykseen sekä Kiinan asemaan ilmasto- ja energia-asioissa.
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Muut kielet
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
Milloin tahansa
IA 1° 2° 3°
LA 1° 2° 3°
KJ 1° 2°
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Soveltavat kurssit
IA1–3 Italia
Kursseilla opiskellaan italian kielen alkeet. Kurssi järjestetään yhteistyössä Martinlaakson lukion kanssa. Suoritusmerkintä.

LA1-3 Latina
Latinaa pidetään monien kielten äitinä. Nykyään sitä käytetään kansainvälisenä kielenä esimerkiksi lääke-, laki-, kasvi- ja eläintieteessä. Kursseilla opiskellaan latinan
kielen alkeet. Samalla tutustutaan antiikin Rooman historiaan ja kulttuuriin. Suoritusmerkintä.

KJ1-2 Japanin kieli ja kulttuuri
Kursseilla opiskellaan japanin kielen alkeet ja tutustutaan opintokäynneillä japanilaiseen kulttuuriin. Oppitunnit järjestetään tuntikaavion ulkopuolella. Suoritusmerkintä.

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
1

3. opintovuosi

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
MAY01 Luvut ja lukujonot
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta, kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset
ja prosenttilaskennan periaatteet, vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä ja
ymmärtää lukujonon käsitteen.

Matematiikka, pitkä oppimäärä
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä

YO 3. vk kevät

1. opintovuosi

2. opintovuosi

2 3 4 5

6 7 8 9
12’ 14° 15°

3. opintovuosi
10 12’ 13’
14° 15° 16°
17° 18° 19°

Milloin tahansa
11’

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
MAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt
Perehdytään polynomifunktioon ja ratkaistaan polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä.

MAA03 Geometria
Käsitellään kuvioita ja kappaleita ja niihin liittyviä ongelmia.

MAA04 Vektorit
Perehdytään vektorikäsitteeseen ja vektorilaskentaan sekä kaksi- että kolmiulotteisessa
avaruudessa

MAA05 Analyyttinen geometria
Käsitellään suoraan, ympyrään ja paraabeliin liittyviä kuvioita sekä niihin liittyviä yhtälöitä.

MAA06 Derivaatta
Ratkaistaan rationaaliyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Opiskellaan käsitteet raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Opitaan käyttämään derivaattaa polynomifunktioiden ja rationaalifunktioiden tutkimisessa ja ongelmien ratkaisemisessa.
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MAA07 Trigonometriset funktiot
Tutustutaan radiaaniin, trigonometrisiin funktioihin, niiden jaksollisuuteen ja derivoimiseen. Ratkaistaan trigonometrisia yhtälöitä. Derivoidaan yhdistettyjä funktioita.

MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot
Opitaan tuntemaan ja derivoimaan juuri-, eksponentti-ja logaritmifunktioita.

MAA09 Integraalilaskenta
Määritetään erilaisia integraalifunktioita ja sovelletaan määrättyä integraalia pinta-alan
ja tilavuuden laskemiseen.

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot
Käsitellään tilastollisen ja klassisen todennäköisyyden ongelmia. Tutustutaan tilastollisiin jakaumiin ja todennäköisyysjakaumiin sekä niiden tunnuslukuihin.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
Käsitellään mm. logiikan ja lukuteorian perusteita sekä kokonaislukujen jakollisuutta.
Kurssi auttaa ymmärtämään matemaattisen todistuksen idean.

MAA12 Algoritmit matematiikassa
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Perehdytään menetelmiin, joiden avulla voidaan laskea likiarvotuloksia, kun tarkkojen
tuloksien saaminen on mahdotonta tai hankalaa. Tutustutaan nykyaikaisiin matemaattisiin apuvälineisiin.

MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
Syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan sekä lukujonoteorian taitoja.

SOVELTAVAT KURSSIT
MAA14 Talousmatematiikka
Käsitellään taloudellisia kysymyksiä, kuten verotusta, indeksejä, luottoja, valuuttoja,
rahan sijoittamista ja kannattavuutta. Kurssi antaa myös hyvät jatko-opintovalmiudet
yhteiskuntatieteellisille ja kaupallisille aloille. Numeroarvostelu.

MAA15 Avaruusgeometria
Ratkaistaan avaruuskappaleisiin liittyviä ongelmia ja syvennetään avaruusvektoreiden
käyttöä. Lasketaan kappaleiden tilavuuksia tietokoneavusteisesti numeerisella integroinnilla. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi (järjestetään lukuvuonna 2019–2020).
Numeroarvostelu.

MAA16 Matematiikan kertauskurssi
Kerrataan pakollisten kurssien keskeisiä sisältöjä. Kurssikokeena preliminäärikoe. Suoritusmerkintä.

MAA17 Pitkän matematiikan yo-valmennuskurssi
Pidetään tiivistetysti abien lukulomalla. Lasketaan vanhoja yo-tehtäviä. Hyödynnetään
symbolista laskinta. Suoritusmerkintä.

MAA18 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt
Tutustutaan matriiseihin ja lineaariavaruuden käsitteistöön ja sovelluksiin. Lisäksi
tutustutaan differentiaaliyhtälön käsitteeseen ja ratkaistaan separoituvia sekä ensimmäisen kertaluvun lineaarisia differentiaaliyhtälöitä. Kurssista on erityisesti hyötyä
fysiikan ja tekniikan korkeakouluopinnoissa. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.
Kurssi järjestetään lukuvuonna 2018–2019. Numeroarvostelu.

MAA19 Matematiikan valmennuskurssi
Valmennuskurssi teknisen alan jatko-opintojen matematiikan pääsykokeisiin. Käydään
teemoittain läpi vanhoja pääsykoetehtäviä, niiden ominaispiirteitä ja hyvän ratkaisun
perusteita. Kurssi pidetään yo-kirjoitusten jälkeen viidennessä jaksossa. Suoritusmerkintä sovittaessa.

Matematiikka, lyhyt oppimäärä
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
YO 3. vk syksy
YO 3. vk kevät

1. opintovuosi
2 3
2 3

2. opintovuosi
4 5 6 7’
4 5 7’

3. opintovuosi
9°
6 7’ 8’ 9° 10°

Milloin tahansa
11°
11°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt
Vahvistetaan ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisutaitoja ja opitaan ratkaisemaan
toisen asteen yhtälöitä. Käsitellään verranto ja yhtälöpari.

MAB03 Geometria
Käsitellään kuvioita ja kappaleita ja niihin liittyviä ongelmia.

MAB04 Matemaattisia malleja
Opitaan soveltamaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia. Ratkaistaan potenssi- ja
eksponenttiyhtälöitä mm. logaritmin avulla. Syvennetään lukujonon käsittelyä.

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys
Laaditaan tilastoja ja lasketaan tunnuslukuja. Käsitellään tilastollisen ja klassisen
todennäköisyyden ongelmia.

MAB06 Talousmatematiikka
Käsitellään taloudellisia kysymyksiä kuten verotusta, indeksejä, luottoja, valuuttoja,
rahan sijoittamista ja kannattavuutta.
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SYVENTÄVÄT KURSSIT
MAB07 Matemaattinen analyysi
Opitaan tutkimaan polynomifunktioita derivaatan avulla.

MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II
Syvennetään tilastomatematiikan tietoja. Tutustutaan monipuolisesti normaalijakaumaan. Perehdytään tilastolliseen testaukseen ja päätöksentekoon.

SOVELTAVAT KURSSIT
MAB9 Matematiikan kertauskurssi
Kerrataan lyhyen matematiikan keskeiset aiheet. Kurssilla käsitellään runsaasti vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Kurssikokeena preliminäärikoe. Suoritusmerkintä.
Pyynnöstä numeroarvostelu.

MAB11 Lyhyen matematiikan tukikurssi
Kurssi on tarkoitettu niille, joilla on arvosana 4 jostakin pakollisesta kurssista. Jokaiselle kurssille tulevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen kurssiohjelma.
Kurssille ilmoittautumisesta neuvoteltava opinto-ohjaajan ja opettajan kanssa. Suoritusmerkintä.
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Biologia
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
YO 3. vk syksy
YO 3. vk kevät

1. opintovuosi
1 2 3’
1

2. opintovuosi
4’ 5’
2 3’ 4’

3. opintovuosi
6°
5’ 6°

Milloin tahansa
7° 8°
7° 8°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
BI01 Elämä ja evoluutio
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio
ja sen merkityksen ymmärtäminen.

BI02 Ekologia ja ympäristö
Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia
Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssilla tehdään
itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön
tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
BI03 Solu ja perinnöllisyys
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen
lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus
ja opiskelijan omat tutkimukset. Kurssin voi opiskella heti BI1-kurssin jälkeen.

BI04 Ihmisen biologia
Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys
ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin
ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

BI05 Biologian sovellukset
Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian
erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija
suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.
Suositellaan opiskeltavaksi BI3-kurssin jälkeen.

SOVELTAVAT KURSSIT
BI6 Biologian kertauskurssi
Opiskelija luo kokonaiskuvan lukion biologiasta ja valmistautuu biologian ainereaalin
kokeeseen mm. tutustumalla aikaisempien vuosien reaalikoekysymyksiin ja harjoittelemalla vastaustekniikkaa. Suoritusmerkintä.

BI7 Laborointi
Opiskelija harjoittelee laboratoriotyöskentelyä ja biologisen tutkimuksen raportointia sekä kertaa biologian keskeisiä ilmiöitä omien havaintojen ja kokemusten kautta.
Numeroarvostelu.

BI8 Biologian ytimessä
Kurssilla syvennetään ja laajennetaan ymmärrystä biologian perusilmiöistä painottaen
lisääntymisen biologiaa ja luonnontieteellistä ajattelua. Tämä mielenkiintoinen kurssi
toteutetaan mm. kokeellisen työskentelyn, ongelmanratkaisun ja vierailujen keinoin.
Kurssia suositellaan kaikille biologiasta kiinnostuneille ja varsinkin biologian ainereaaliin tai luonnontieteiden jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille. Numeroarvostelu.
Kurssin voi opiskella milloin vain BI1-kurssin jälkeen.
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Maantiede
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk syksy
1 2’
3’ 4’ 8°
YO 3. vk kevät
1
2’ 3’ 4’

3. opintovuosi
6°
6° 8°

Milloin tahansa
5°
5°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
GE01 Maailma muutoksessa
Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien
tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa
ja hahmotetaan globaaleja riskialueita. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
GE02 Sininen planeetta
Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja
kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan
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luonnonmaisemia ja niiden syntyä.

GE03 Yhteinen maailma
Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan
alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja
ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta.

GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta
Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin
toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

SOVELTAVAT KURSSIT
GE5 560 kartografian keinoin
Opiskelija perehtyy erilaisiin karttoihin ja diagrammeihin hyödyntäen myös paikkatieto-ohjelmistoja. Kurssilla tutustutaan kaupunkirakenteeseen ja kaupunkiympäristöön
jokerilinjalla 560 omien havaintojen kautta. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi. Kurssi
järjestetään lukuvuonna 2018–2019. Numeroarvostelu.

GE6 Maantieteen kertauskurssi
Opiskelija luo kokonaiskuvan lukion maantieteestä ja valmistautuu maantieteen ainereaalin kokeeseen mm. tutustumalla aikaisempien vuosien reaalikoekysymyksiin.
Numeroarvostelu.

GE8 Kehitysmaantiede
Opiskelija tarkastelee maapallon eri alueiden taloudellista ja sosiaalista kehittymistä,
vaurauden jakautumista sekä pohtii erilaisia keinoja eriarvoisuuden vähentämiseksi.
Kurssilla tutustutaan kansalaisjärjestöjen toimintaan. Numeroarvostelu.

Fysiikka
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1 2’
3’ 4’ 5’

3. opintovuosi
6’ 7’ 9° 13°

Milloin tahansa
10° 11° 12°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
FY01 Fysiikka luonnontieteenä
Kurssilla herätetään ja syvennetään kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan tutustumalla
fysiikkaan oppiaineena ja tieteenä. Opiskelija perehtyy aineen ja maailmankaikkeuden
rakenteisiin liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
FY02 Lämpö
Opiskelija tutustuu energiaan, lämpöopin ilmiöihin ja saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun.

FY03 Sähkö
Opiskelija tutustuu sähköön liittyviin peruskäsitteisiin, mittaustekniikkaan ja arkipäivän sovelluksiin.

FY04 Voima ja liike
Opiskelija tutkii etenemisliikkeeseen ja vuorovaikutuksiin liittyviä ilmiöitä kokeellisesti
ja käsittelee niihin liittyviä malleja.

FY05 Jaksollinen liike ja aallot
Opiskelija perehtyy jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteisiin jokapäiväisen elämän,
ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä.

FY06 Sähkömagnetismi
Opiskelija tutustuu sähkömagnetismiin, valoon sekä sähköenergian tuottamiseen ja
siirtämiseen. Kurssi voidaan opiskella vasta FY03-kurssin jälkeen.

FY07 Aine ja säteily
Opiskelija perehtyy atomi-, ydin- ja kvanttifysiikan perusteisiin.
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SOVELTAVAT KURSSIT
FY9 Fysiikan kokonaiskuva
Aikaisemmin opiskeltujen kurssien sisältöjen syventäminen ja yhteen nivominen.
Valmistaudutaan vastaamaan fysiikan ylioppilaskoetehtäviin. Kurssikokeena preliminäärikoe. Numeroarvostelu.

FY10 Fysiikan työkurssi
Mielenkiintoisia fysiikan oppilastöitä tekemällä syvennetään jo opiskeltuja ilmiöitä.
Mittauksissa ja datankäsittelyssä hyödynnetään tietokoneohjelmistoja. Suoritusmerkintä.

FY11 Fysiikan tiedekoulukurssi
Tiedekoulukurssilla tutustutaan fysiikan nykypäivän tutkimukseen osallistumalla vierailuille ja luennoille. Kurssille ilmoittaudutaan fysiikan opettajien ohjeiden mukaisesti.
Suoritusmerkintä.

FY12 Tähtitieteen kurssi
Tähtitieteen kurssilla perehdytään tähtitieteen historiaan, maailmankaikkeuden mittasuhteisiin, aurinkokuntaan, tähtijärjestelmiin ja tähtitieteen uusimpiin saavuuksiin.
Lisäksi kurssilla tutustutaan tähtitieteen havaintovälineisiin. Suoritusmerkintä.
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FY13 Fysiikan valmennuskurssi
Kurssilla käsitellään korkeakoulujen pääsykoetehtäviä ja kerrataan tehtäviin liittyvät
teoria-asiat. Kurssilla hankitut taidot helpottavat jatko-opintojen aloittamista. Kurssi
pidetään yo-kirjoitusten jälkeen viidennessä jaksossa. Suoritusmerkintä.

Kemia
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
YO 3. vk syksy
1 2’
3’ 4’ 5’ 7°
6°
YO 3. vk kevät
1 2’
3’ 4’
5’ 6° 7°
Kemian kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä.
Huom! KE7-kurssi on poikkeus, sillä sille voi osallistua opiskelijan suoritettua
KE01- ja KE02-kurssit.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
KE01 Kemiaa kaikkialla
Vahvistetaan ja syvennetään peruskoulussa opittujen perusteiden hallintaa myös kokeellisen työskentelyn avulla. Tutkitaan aineiden ominaisuuksia rakenteen ja kemiallisten sidosten avulla. Perehdytään aineiden erotusmenetelmiin.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
Perehdytään orgaanisten yhdisteiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja nimeämiseen
sekä selitetään orgaanisten yhdisteiden merkitystä ihmiselle ja elinympäristölle. Tutkitaan aineiden kolmiulotteista rakennetta. Ainemäärä ja konsentraatio.

KE03 Reaktiot ja energia
Kurssilla perehdytään kemialliseen reaktioon kokeellisuuden ja erilaisten mallien avulla. Kemiallisia reaktioita tutkitaan sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti.

KE04 Materiaalit ja teknologia
Perehdytään teollisesti merkittäviin metalleihin ja materiaaleihin. Erityisesti keskitytään sähkökemiallisiin ilmiöihin ja niiden sovelluksiin.

KE05 Reaktiot ja tasapaino
Tutkitaan kemiallisen reaktion nopeutta ja tasapainoa; happo-, emäs-ja liukoisuustasapainoja. Lisäksi tarkastellaan tasapainon merkitystä teollisuuden prosesseissa ja
luonnon ilmiöissä. Syksyn kemian ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien tulee suorittaa
kurssi jo 2. opiskeluvuonna.

SOVELTAVAT KURSSIT
KE6 Lukion keskeinen kemia
Kootaan lukiokemian sisällöt kertaamalla keskeisiä periaatteita, vahvistamalla laskennallisia valmiuksia ennen ylioppilaskirjoituksia ja jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykokeita. Kurssikokeena preliminäärikoe. Numeroarvostelu.

KE7 Kemian kokeellinen kurssi
Kurssi on projektityöskentelyä. Tutkitaan aineiden ominaisuuksia ja reaktioita oppilastöinä. Kemian työkurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja käyttämään
kemian työvälineitä ja kemikaaleja työturvallisuuden näkökohdat huomioon ottaen.
Kurssia suositellaan kemian ylioppilaskirjoituksiin osallistuville opiskelijoille. Kurssille
osallistuminen edellyttää kurssien KE01 ja KE02 sisältöjen hallintaa. Numeroarvostelu.
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Filosofia
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1 3’
2 4’

3. opintovuosi
5° 6°

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Opiskelija käsittelee filosofian peruskysymyksiä. Mitä oleva on? Mitä tieto on? Mikä on
oikein ja väärin? Opiskelija perehtyy länsimaisen filosofian peruslähtökohtiin.

FI02 Etiikka
Opiskelija tutustuu länsimaisen filosofian etiikan pääsuuntauksiin. Opiskelija pohtii
ihmisen ominaislaatua ja ympäristöfilosofisia kysymyksiä. Opiskelija perehtyy arvologiaan, passioihin, vapaus-käsitteen tulkintoihin, elämänsuunnitelmiin ja yhteisöetiikkaan.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
FI03 Yhteiskuntafilosofia
80

Opiskelija perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Opiskelija pohtii oikeudenmukaisuuden, rikoksen ja rangaistuksen sekä vallan ja omistamisen filosofiaa tai perustaa.

FI04 Tieto, tiede ja todellisuus
Käsitellään tiedon perusteita ja lajeja sekä tieteenfilosofisia ongelmia. Pohditaan ajanja avaruudenkäsitteitä, ajattelun rajoja, intentionaalisuutta, ateismia, Jumalan olemassaolon todistuksia ja maailman rajoja.

SOVELTAVAT KURSSIT
FI5 Estetiikan kurssi
Kurssilla tutustutaan kauneuden ja taiteen käsitteisiin. Miksi jotakin asiaa tai esinettä
sanotaan kauniiksi? Mitä on kauneus? Mitä on taide? Numeroarvostelu.

FI6 Filosofian kertauskurssi
Kerrataan aiempien kurssien keskeisimmät sisältöalueet ja harjoitellaan ylioppilaskirjoitustehtäviin vastaamista. Kurssi on tarkoitettu filosofian ainereaaliin valmistautuville. Numeroarvostelu.

Psykologia
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk syksy
1 2’
3’ 4’ 5’
YO 3. vk kevät
1 2’
2’ 3’ 4’

3. opintovuosi
7°
4’ 5’ 7°

Milloin tahansa
6° 8°
6° 8°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
KKurssilla perehdytään ihmismielen toimintaan, muun muassa oppimiseen, psykologiatieteen luonteeseen ja keskeisiin tutkimusmenetelmiin, oppimiseen sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteisiin.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
PS02 Kehittyvä ihminen
Kurssilla käsitellään ihmisen fyysistä, kognitiivista ja psykososiaalista kehitystä ja
elämänkaarta eri kehitysteorioihin perustuen.

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen
Kurssilla tutustutaan inhimillisen tietoisuuden ja tiedonkäsittelyn luonteeseen, toimintatapoihin ja hermostolliseen perustaan.

PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
Kurssilla opiskelija tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen.

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Kurssilla opiskelija tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen.
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SOVELTAVAT KURSSIT
PS6 Sosiaalipsykologia
Kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelija ymmärtämään sosiaalista vuorovaikutusta
ja ryhmäkäyttäytymistä eri tasoilla ja itseään niiden osana. Numeroarvostelu.

PS7 Psykologian kertauskurssi
Kurssi valmentaa psykologian ainereaaliin. Kurssilla pyritään laajentamaan opiskelijoiden psykologista tietämystä syventävien kurssien sisältöjen pohjalta. Kurssia suositellaan erityisesti psykologian kirjoittaville opiskelijoille. Syventävät kurssit tulee olla
suoritettuina ennen kurssia. Suoritusmerkintä.

PS8 Sukupuolikurssi
Kurssilla perehdytään sukupuolen ja seksuaalisuuden luonteeseen historian, psykologian, filosofian ja uskonnon näkökulmista. Kurssi tukee katsomusaineiden sekä
psykologian ja filosofian opintoja. Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille välineitä
tarkastella kriittisesti sukupuolta ja seksuaalisuutta, niitä koskevia yhteiskunnallisia
ilmiöitä ja ajankohtaisia yhteiskunallisia keskusteluja. Suoritusmerkintä.

Historia
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Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk syksy
1 2 4’
3 5’ 6’
YO 3. vk kevät
1 2
3
Huomio! HI7 suositellaan opiskeltavaksi HI3 jälkeen.

3. opintovuosi
8°
8°

Milloin tahansa
7°
4’ 5’ 6’ 7°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan
maanviljelyksen alusta nykyaikaan.

HI02 Kansainväliset suhteet
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön
välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten
järjestelmien kilpailu.

HI03 Itsenäisen Suomen historia
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja
ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä
tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen,
muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan
sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman
aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen,
yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle
asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja
yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä
elinkeinoihin historian eri vaiheissa.

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun
muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut
ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian
eri aikoina.

SOVELTAVAT KURSSIT
HI7 Maailma tänään
Kurssilla seurataan ajankohtaisia maailmantapahtumia ja analysoidaan niihin johtanutta kehitystä eri tiedotusvälineiden avulla. Samalla harjoitellaan tutkielman tekemistä. Numeroarvostelu.

HI8 Historian kertauskurssi
Kurssi palvelee opiskelijoiden valmentautumista yo-tutkinnon historian kokeeseen.
Kerrataan pakollisten kurssien keskeistä sisältöä ja käydään läpi edellisvuosien reaalikoetehtäviä historiasta. Lisäksi seurataan ajankohtaisia teemoja. Suoritusmerkintä.

83

Yhteiskuntaoppi
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
YO 3. vk syksy
1
2 3 6°
5° 6°
YO 3. vk kevät
1
2 3 6°
5° 6°
Huomio! Kurssi YH1 suositellaan opiskeltavaksi ennen muita kursseja.

Milloin tahansa
4’
4’

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
YH01 Suomalainen yhteiskunta
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat
demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista
ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

YH02 Taloustieto
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja mak-
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rotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla
perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön
suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa.
Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa
osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun.
Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa
ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
YH04 Kansalaisen lakitieto
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin.
Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

SOVELTAVAT KURSSIT
YH5 Yhteiskuntaopin kertauskurssi
Kurssi palvelee opiskelijan valmentautumista yo-tutkinnon yhteiskuntaopin kokeeseen. Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin kurssien keskeistä sisältöä ja käydään läpi
edellisvuosien ylioppilaskokeen tehtäviä ja harjoitellaan myös digitaalista koetta varten. Suoritusmerkintä.

YH6 Yritystalous
Kurssi valaisee yrittäjyyden luonnetta ja yritystoiminnan periaatteita teorian ja käytännön tasolla. Kurssi pyrkii herättämään opiskelijoissa kiinnostusta yrittäjätoimintaa
kohtaan ja korostamaan yrittäjyyden merkitystä Suomen kansantaloudelle. Suoritusmerkintä.

Evankelis-luterilainen uskonto
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
YO 3. vk kevät

1. opintovuosi
1 3’

2. opintovuosi
2 4’

3. opintovuosi
8°

Milloin tahansa
5’ 6’ 7°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
KKurssilla tutustutaan uskontojen luonteeseen ja monimuotoisuuteen, nykyajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen. Opiskelija perehtyy juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiin juuriin, keskeisiin piirteisiin, kulttuuriperintöön sekä
vaikutukseen yhteiskunnassa. Tavoitteena on kehittää valmiuksia keskustella ajankohtaisista uskontoihin liittyvistä kysymyksistä ja toimia moniuskontoissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä.

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko
Kurssilla tutustutaan kristinuskon keskeisiin suuntauksiin, niiden syntytaustaan ja
keskeisiin piirteisiin. Tavoitteena on ymmärtää kristinuskon merkitys kulttuurin,
yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta ja perehtyä kristinuskon erilaisiin ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Opiskelija tutustuu suurten maailmanuskontojen ja luonnon kansojen uskontojen
ominaispiirteisiin. Opiskelija perehtyy niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja merkitykseen tämän päivän maailmassa.
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UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
Suomalaisen kulttuurin juuret. Luterilainen kirkko ja muut uskonnolliset yhteisöt
Suomessa. Tutustutaan vierailijoiden ja tutustumiskäyntien avulla muihin uskonnollisiin yhteisöihin.

UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Kurssilla tutustutaan uskonnon tutkimuksen näkökulmiin ja menetelmiin sekä ajankohtaiseen tutkimukseen, uskonnon ja taiteen suhteeseen sekä uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa.

UE06 Uskonnot ja media
Kurssilla perehdytään uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa. Tavoitteena on oppia analysoimaan uskonnon ja median välisiä suhteita sekä arvioimaan
kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tuotetaan itse uskontoon liittyvää mediasisältöä tai tehdään media-analyyseja.

SOVELTAVAT KURSSIT
UE7 Ihminen ja Jumala Raamatussa
Raamatun synty, sisältö, tyylilajit ja tulkinta. Kurssilla lähestytään Raamattua ja raamatuntutkimusta erilaisista tarkastelukulmista. Myös yksittäinen Raamatun kirja voi
olla tarkastelun kohteena. Numeroarvostelu.
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UE8 Uskonnon kertauskurssi
Kurssi on tarkoitettu uskonnon reaalikokeeseen valmistautuville abiturienteille. Kurssilla harjoitellaan yo-kysymyksiin vastaamista. Suoritusmerkintä.

Ortodoksinen uskonto
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
Milloin tahansa
1 2 3’ 4’ 5’ 6’
Huomio! Syksyn yo-kirjoituksiin
osallistuvan on opiskeltava vähintään
pakolliset kurssit
2. vk kevään loppuun mennessä.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
UO01 Uskonto ilmiönä - ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam
TTutustutaan uskontoihin ilmiönä ja uskonnon tutkimukseen. Tarkastelun kohteen
on kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin yhteiset juuret sekä ortodoksisen kirkon
historiallinen ja opillinen kehittyminen kirkon ensimmäisinä vuosisatoina.

UO02 Ortodoksisuus maailmassa
Tutustutaan ortodoksisen kirkon perinteeseen, luostarilaitokseen, ortodoksisen kirkon
opillisiin painotuksiin sekä ihmisen suhteessa ortodoksisen kirkon elämää. Ortodoksinen kirkko nykyään.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
UO03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Opiskelija tutustuu suurten maailmanuskontojen ja luonnon kansojen uskontojen ominaispiirteisiin.

UO04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
Ortodoksinen kirkko ja muut uskonnolliset yhteisöt Suomessa.

UO05 Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa
Kurssilla tutustutaan taidemuotoihin uskonnon ilmentäjänä ja ortodoksisen taiteen
erityispiirteisiin.

UO06 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa
Kurssilla perehdytään uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa. Tavoitteena on oppia analysoimaan uskonnon ja median välisiä suhteita sekä arvioimaan kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tuotetaan
itse uskontoon liittyvää mediasisältöä tai tehdään media-analyyseja.

Katolinen uskonto
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
Milloin tahansa
1 2
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille
Katolisen uskonnon kurssit suoritetaan etäopintoina Sotungin etälukion kautta. Lisätietoa opinto-ohjaajilta.

PAKOLLISET KURSSIT
UK01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
Tutustutaan uskontoihin ilmiönä ja uskonnon tutkimukseen. Tarkastelun kohteen on
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin yhteiset juuret sekä katolisen kirkon historiallinen ja opillinen kehittyminen kirkon ensimmäisinä vuosisatoina.

UK02 Maailmanlaajuinen katolisuus
Tutustutaan katolisen kirkon kehityksen ja historian päälinjoihin apostolisesta ajasta
nykypäivään asti. Pohditaan katolisen maailmankirkon roolia eri maanosissa ja uskonnon suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
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Islamin uskonto
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
Milloin tahansa
1 2
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
UI01 Uskonto ilmiönä - islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä
Uskonnon tutkimus, uskonnonvapaus ja nykyajan uskonnollisuus. Kirjan kansojen historia. Juutalaisuuden ja kristinuskon perusteet ja suhde muslimeihin historian aikana.

UI02 Maailmanlaajuinen islam
Islamin oppi, historia ja monimuotoisuus, kulttuuri ja tiede, politiikka ja nykyajan
liikkeet. Ihmisoikeusetiikka ja islam.

Elämänkatsomustieto
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Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk kevät
1 3’
2 4’

3. opintovuosi
5’ 6’

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Opiskelija pohtii maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Opiskelija
perehtyy maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.

ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Opiskelija pohtii, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen
elämä koostuvat. Opiskelija perehtyy siihen, millaisia mahdollisuuksia ihmisillä on
tavoitella hyvää elämää.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
ET03 Yksilö ja yhteisö
Tutustutaan erilaisiin valtiokäsityksiin, yhteiskuntiin ja niiden kulttuureihin. Käsitellään oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Suunnitellaan tulevaisuuden
yhteiskuntia, jotka eivät tuhoaisi ihmisen elämänpiiriä.

ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
Opiskelija pohtii kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja mittana sekä jatkuvasti
kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Opiskelija perehtyy suomalaisen nyky-yhteiskunnan ja maailman monikulttuurisuuteen.

ET05 Katsomusten maailma
Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja
katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn,
historiaan ja tutkimukseen.

ET06 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
Pohditaan teknologian kehitystä ja merkitystä ihmiskunnan tulevaisuudelle, tarkastellaan ihmisten maailmankatsomusten muutostrendejä ja ihmiskunnan tulevaisuutta.

Terveystieto
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
YO 3. vk syksy
1
2’ 3’
YO 3. vk kevät
1
2’

3. opintovuosi
4°
3’ 4°

Milloin tahansa

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
TE01 Terveyden perusteet
Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja
ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan
ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä
ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen sekä mielenterveyden
suojaaminen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys
Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä
on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

TE03 Terveyttä tutkimassa
Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan
valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa
terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena.
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SOVELTAVAT KURSSIT
TE4 Terveystiedon kertauskurssi
Kerrataan aikaisempien kurssien keskeisimmät sisältöalueet ja harjoitellaan ylioppilaskirjoitustehtäviin vastaamista. Kurssi on tarkoitettu terveystiedon ainereaaliin
osallistuville. Suoritusmerkintä.

Liikunta
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
1

2. opintovuosi
2 4’

3. opintovuosi
3’ LILD4°

Milloin tahansa
5’ 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
LI01 Energiaa liikunnasta
Kurssilla perehdytään eri vuodenaikojen keskeisiin sisä- ja ulkoliikuntamuotoihin.

LI02 Aktiivinen elämäntapa
Opiskelija syventää lajitaitojaan ja -tietojaan sekä oppii arvostamaan ja ylläpitämään
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terveyttä ja työkykyä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
LI03 Terveyttä liikkuen
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen.

LI04 Yhdessä liikkuen
Tanssitaidon kehittäminen ja tapakasvatus. Vanhojen tanssien harjoittelu.

LI05 Hyvinvointia liikkuen
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.

SOVELTAVAT KURSSIT
LILD4 (LI6) Liikunnan lukiodiplomikurssi
Liikunnan lukiodiplomikurssi edellyttää viiden liikunnan kurssin suorittamista. Kurssi
suoritetaan opiskelijan viimeisenä lukiovuotena. Diplomi koostuu tutkielmasta, portfoliosta, kuntotestistä ja oman lajin suoritusnäytöstä (kisatilanne). Lukiodiplomi arvioidaan asteikolla 1–5, kurssista suoritusmerkintä.

LI7 Salibandy- ja futsalkurssi
Peleissä tarvittavien perustaitojen ja sääntötuntemuksen kehittäminen. Toteutetaan
viikoittaisena peliharjoituksena urheilutalolla. Suoritusmerkintä.

LI8 Liikunnan ohjauskurssi
Kurssilla perehdytään liikuntalajien (mm. yleisurheilu, pallopelit, leikit) ohjaustaitojen
kehittämiseen. Kurssin ohjauslajien sisältö päätetään yhdessä opiskelijoiden kanssa.
Suoritusmerkintä.

LI9 Laskettelukurssi
Kouluajan ulkopuolella tapahtuvan lasketteluretken suunnittelu ja toteutus. Kurssi
suoritetaan aktiivisella läsnäololla rinteessä ja noudattamalla sovittuja aikatauluja.
Opiskelija vastaa kurssin kustannuksista itse. Suoritusmerkintä.

LI10 Pallo- ja mailapelit
Kurssilla perehdytään monipuolisesti erilaisiin pallo- ja mailapeleihin. Suoritusmerkintä.

LI11 Pallo- ja mailapelien jatkokurssi
Syvennetään pallo- ja mailapelikurssilla opittuja tietoja ja taitoja sekä tutustutaan
muutamiin harvinaisempiin pallopeleihin mm. lacrosseen, kelttiläiseen jalkapalloon
ja salamapalloon. Suoritusmerkintä.

LI12 Kamppailu ja kehonhallintakurssi
Kurssin tarkoituksena on tutustua erilaisiin kamppailu- ja kehonhallintalajeihin, mm.
judoon, nyrkkeilyyn, kung-fu:hun ja painiin. Opiskelija vastaa itse kurssin mahdollisista kustannuksista. Maksu (n. 30–40 €) suoritetaan kurssin alussa. Suoritusmerkintä.

LI13 Retkeilykurssi
Kouluajan ulkopuolella tapahtuvan maastoretken suunnittelu (teoria) ja toteutus. Opiskelija vastaa itse kurssin kustannuksista. Suoritusmerkintä.

LI14 Uintikurssi
Kurssilla laaditaan ja toteutetaan kahdeksan viikon uintiohjelma. Ohjelman tavoitteena
on parantaa ja monipuolistaa uintitekniikoita ja -kuntoa. Suoritetaan uintitesti kurssin
alussa ja lopussa. Suoritusmerkintä.
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Urheiluvalmennus
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
1° 2° 3°
4° 5° 6°
7° 8°
Huomio! Urheiluvalmennus on tarkoitettu tavoitteellisesti kilpaurheiluun suuntautuville
opiskelijoille. Valmennus tapahtuu yhteistyössä lajivalmentajien kanssa. Valmennusta pyritään
järjestämään mm. jääkiekossa, jalkapallossa, salibandyssä ja kestävyyslajeissa, esimerkiksi
uinnissa, hiihdossa, suunnistuksessa ja triathlonissa. Opiskelija voi halutessaan suorittaa kahdeksan (8) valmennuskurssia lukion aikana. Ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna opiskelija
suorittaa kolme valmennuskurssia/vuosi ja kolmantena opiskeluvuonna kaksi kurssia. Opiskelija
sitoutuu valmennuskurssin lajiharjoitteluun vähintään lukuvuodeksi kerrallaan (= 3  kurssia/
lukuvuosi).
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

SOVELTAVAT KURSSIT
VJA1–8 Jalkapallovalmennus
Valmennuksessa keskitytään perus- ja pelitaitojen kehittämiseen erityisesti pienpelien,
nopeus- ja tekniikkaharjoitusten avulla. Harjoitukset tukevat seuroissa tapahtuvaa
harjoittelua. Valmennusryhmä pelaa pelejä ja osallistuu turnauksiin. Suoritusmerkintä.

VJÄ1–8 Jääkiekkovalmennus
Harjoituksissa keskitytään henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Harjoitukset

92

tukevat seuroissa tapahtuvaa harjoittelua. Pelataan pienpelejä, pelejä ja osallistutaan
turnauksiin. Suoritusmerkintä.

VML1–8 Muodostelmaluisteluvalmennus
Harjoittelun tarkoituksena on kehittää muodostelma- ja taitoluistelijoiden lajissa
vaadittavia kunto- ja taito-ominaisuuksia. Harjoittelu tukee ja tapahtuu yhteistyössä
Etelä-Vantaan Taitoluistelijoiden kanssa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan
kilpailuihin ja tapahtumiin. Suoritusmerkintä.

VYL1–8 Yksilölajivalmennus
Lajeina yksilölajit. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijan
oman valmentajan kanssa. Opiskelija kirjaa harjoitukset harjoituspäiväkirjaan, joka
palautetaan jakson päätteeksi. Suoritusmerkintä.

VSA1–8 Salibandyvalmennus
Harjoituksissa keskitytään henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen ja pelikäsityksen
parantamiseen. Toiminta tukee seuroissa tapahtuvaa harjoittelua. Ryhmä pelaa erilaisia
pelejä ja osallistuu turnauksiin. Suoritusmerkintä.

Musiikki yleislukiossa
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
1 (2)
3’ 4’
TA1° MULD6°
Huomio! Yleislukion opiskelija voi valita kaikkia musiikkilukion kursseja, paitsi
musiikkitiedon ja -historian kursseja (MUH-kurssit).
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

PAKOLLISET KURSSIT
MU01 Musiikki ja minä
KKaikille yhteisellä musiikin kurssilla etsitään jokaiselle oma tapansa toimia musiikin
alueella. Laulamalla, soittamalla ja kuuntelemalla tutkitaan mahdollisuuksia olla musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana ja kulttuuripalveluiden käyttäjänä.

MU02 Moniääninen Suomi
Kuvataiteen kanssa vaihtoehtoisella kurssilla tutustutaan musiikin ilmiöihin Suomessa.
Musisointi ja kuunteleminen ovat keskeisiä työtapoja, kun tutustutaan eri musiikinlajeihin: populaari-, taide- ja perinnemusiikkiin.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
MU03 Ovet auki musiikille
Kurssilla tutustutaan soittamalla, laulamalla ja kuuntelemalla opiskelijoille vieraisiin
musiikinlajeihin, joita löytyy niin populaari kuin muistakin musiikkikulttuureista.
Opiskelijoiden omaa tietoa esimerkiksi marginaali- tai underground-kulttuureista
hyödynnetään.

MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa
Musiikki on läsnä jokapäiväisessä elämässä. Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön
esimerkiksi elokuvassa ja näyttämöllä. Opiskelijat tutkivat musiikin yhteyttä tekstiin,
kuvaan ja liikkeeseen.

VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI
MULD6 Musiikin lukiodiplomi
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa taiteellisen kokonaisuuden, josta ilmenee hänen lukioaikanaan koulussa ja muualla omaksutut musiikilliset taitonsa, tietonsa ja
osaamisensa. Projektityöstä kootaan näytesalkku (portfolio) musiikin lukiodiplomin
suoritusta varten. Vaihtoehtoisesti opiskelija kokoaa salkun lukioaikaisesta musiikin
työkansiostaan. Diplomityö arvostellaan asteikolla 4-10, kurssista suoritusmerkintä.
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SOVELTAVAT KURSSIT
Yleislukion opiskelijat voivat suorittaa muita musiikkilukion erikoiskursseja kuin musiikkitiedon ja -historian kursseja (MUH) soveltavina kursseina, jos opetusryhmissä
on tilaa. Kurssisuoritukset arvioidaan numeroarvosanalla. Halutessaan opiskelija voi
pyytää lukion päättötodistukseensa näiden kurssien arvioinniksi suoritusmerkinnän.

MUK1–8 Kuoro
MUB1–8 Big Band
MUO1–4 Kamarimusiikki
MUR1–4 Rockmusiikki
MUS1–4 Soitonopetus
MUY1–4 tai MUP1–4 Laulunopetus
MUT1–4 Musiikin perusteet
MUZ1–2 Jazzimprovisointi
MUÄ1–2 Äänitekniikka
MUW1–2 Musiikin työpaja

Musiikki musiikkilukiossa
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Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi

MU01 MUH1
MUÄ1’

MUH2 MUH3
MUH5
MUÄ2’

3. opintovuosi

MUH4

MULD6°

Milloin tahansa
MUK1–8
MUR1–4
MUS1–4
MUP1–4
MUW1–2

MUB1–8
MUO1–4
MUY1–4
MUZ1–2
MUT1–4

Huomio! MUT1–4 suositellaan suoritettavaksi 1. vk aikana.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

MUSIIKIN ERITYISTEHTÄVÄ
Vaskivuoren lukiolla on musiikin erityistehtävä. Musiikkilukio tarjoaa pitkälle musiikkiharrastuksessaan edenneille opiskelijoille mahdollisuuden tavoitteellisten musiikkiopintojen ja lukionkäynnin yhdistämiseen. Opiskelu musiikkilukiossa auttaa
näiden opiskelijoiden persoonallisuuden kehittymistä tukemalla heidän lahjakkuutensa
kehittämistä.
Vaskivuoren musiikkilukio tuo ja luo kulttuuritarjontaa, kuten konsertteja ja esityksiä
omalle alueelleen sekä toimii yhteistyössä muiden Vantaan ja pääkaupunkiseudun
kulttuurilaitosten kanssa. Musiikkilukion esiintyvät ryhmät voivat toimia kulttuurilähettiläinä kansainvälisissä yhteyksissä. Musiikkilukion opiskelijat ovat aktiivisia
kulttuuripalveluiden käyttäjiä, kehittäjiä ja tuottajia.

MUSIIKKILUKION TUNTIJAKO
Vaskivuoren lukiolla on valtakunnallinen musiikin erityinen koulutustehtävä. Opetusministeriön 22.1.2016 (OKM/51/530/2015) tekemän päätöksen mukaisesti Vaskivuoren lukion opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia musiikin erityisen
koulutustehtävän mukaisia opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston
asetuksen (942/2014) 9 §:ssä säädetystä valtakunnallisen tuntijaon pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet
lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. Niissä oppiaineissa, joissa opiskelija
osallistuu ylioppilastutkintoon, hänen tulee suorittaa kaikki valtakunnallisen tuntijaon
mukaiset pakolliset kurssit.
Musiikkilukiolaisen tulee suorittaa pakollisia yleislukion kursseja 38–42, joista 1 on
pakollinen valtakunnallinen musiikkikurssi. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa musiikin erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja 12 kurssia, joista 4 musiikkitietoa
ja -historiaa sekä 3 yhteismusisointia. Näin ollen musiikin kursseja tulee opiskelijalla
olla pakollisena 13 kurssia.
Kaikki musiikkilukion kurssit arvioidaan numeroarvosanalla, vaikka lopullisessa opinto-ohjelmassa osa niistä voi olla soveltavia kursseja. Opiskelijan valitseman kurssiohjelman vuoksi sama kurssi voi olla toisella opiskelijalla pakollinen ja toisella soveltava.
Musiikkilukion kursseja voi opiskella haluamansa määrän.

Pakollinen valtakunnallinen kurssi
MU01 Musiikki ja minä

Pakolliset musiikkitiedon ja -historian kurssit
MUH1 Taidemusiikki
MUH2 Musiikki meillä ja maailmalla
MUH3 Rock- ja jazzmusiikki
MUH4 Näyttämömusiikki

Pakolliset valittavat yhteismusisointikurssit
(valittava vähintään kolme kurssia)
MUK1–8 Kuoro
MUB1–8 Big Band
MUR1–4 Rockmusiikki tai
MUO1–4 Kamarimusiikki
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Muut pakolliset valittavat musiikin kurssit
MUS1–4 Soitonopetus
MUY1–4 tai MUP1-4 Laulunopetus
MUT1–4 Musiikin perusteet
MUZ1–2 Jazzimprovisointi
MUÄ1–2 Äänitekniikka
TA1/MUH5 Monitaiteellinen musiikkiprojekti
MULD6 Musiikin lukiodiplomi
MUW1–2 Musiikin työpaja

PAKOLLINEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI
MU01 Musiikki ja minä
Kurssilla perehdytään musiikin opiskeluun musiikkilukiossa ja tunnistetaan omia
vahvuus- ja kehittämisalueita. Yhdessä tanssilukion ja medialinjan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa suunnitellaan, harjoitellaan ja esitetään show-ohjelma.

PAKOLLISET MUSIIKKITIEDON- JA HISTORIAN KURSSIT
MUH1 Taidemusiikki
Kurssilla tutustutaan länsimaisen taidemusiikin aika- ja tyylikausiin antiikin ajoista
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tähän päivään asti. Kuuntelu- ja musisointiesimerkkien kautta saadaan tietoa musiikin
kehityksestä ja tärkeimmistä säveltäjistä sekä heidän teoksistaan. Konserttikäynti on
osa kurssisuoritusta.

MUH2 Musiikki meillä ja maailmalla
Kurssilla tutustutaan suomalaiseen kansanmusiikkiin ja muihin etnisiin musiikkikulttuureihin. Opiskelijat valitsevat itse ne musiikkikulttuurit, joihin perehdytään
musisoimalla ja kuuntelemalla.

MUH3 Rock- ja jazzmusiikki
Kurssilla syvennetään tietämystä jazzmusiikin synty- ja kehitysvaiheista osana populaarimusiikin ja -kulttuurin syntyä. Rockmusiikin ilmiöihin perehdytään soittamalla,
laulamalla ja kuuntelemalla monipuolista ohjelmistoa.

MUH4 Näyttämömusiikki
Kurssilla tutustutaan näyttämömusiikin eri lajeihin ja musiikin käyttöön kuvallisessa
ilmaisussa. Kurssisuoritukseen kuuluu käynti koulun ulkopuolisessa näyttämömusiikkiesityksessä, esimerkiksi oopperassa.

PAKOLLISET VALITTAVAT KURSSIT
MUK Kuoro 1–8
Lukiossa toimii kolme kuoroa: tyttökuoro, kamarikuoro ja mieskuoro. Kuoroihin pyrkiville järjestetään koelaulutilaisuudet. Kuorolaulun suorittamiseen kuuluu viikoittaisten
harjoitusten lisäksi äänenmuodostusta, esiintymisiä ja harjoitusleirejä. Kuorolaulukursseja voi suorittaa myös lauluyhtyeissä.

MUB Big Band 1–8
Big Band -kokoonpanoon kuuluvat vaskipuhaltimet, saksofonit ja komppisoittimet.
Lisäksi kokoonpanoon kuuluu laulusolisteja. Tarvittaessa järjestetään soitto- tai laulukoe.

MUO Kamarimusiikki 1–4
Kamariyhtyeitä ovat esimerkiksi jousikvartetit ja -kvintetit sekä erilaiset duo- ja
trio-kokoonpanot. Yhtyeet harjoittelevat ja esittävät eri aika- ja tyylikausien keskeisten
säveltäjien tuotantoa. Myös mahdolliset säestystehtävät kuuluvat kurssin suoritukseen.

MUR Rockmusiikki 1–4
Opetuksen lähtökohtana ovat rockmusiikin eri tyylilajit. Yhtyeitä kannustetaan oman
tyylin löytämiseen ja oman musiikin tekemiseen. Esiintymiset ja demoäänitysten tekeminen ovat osa kurssia.

MUS Soitonopetus 1–4
Opiskelija käy soittotunneilla valitsemallaan soittimella. Kurssin voi suorittaa käymällä
soittotunneilla jossakin musiikkiopistossa tai Vaskivuoren lukion musiikkiseura ry:n
järjestämillä maksullisilla soittotunneilla. Opiskelijoille pyritään järjestämään opetusta
valitsemissaan instrumenteissa. Musiikkiseura järjestää opetusta ainakin seuraavissa
soittimissa: viulussa, alttoviulussa, sellossa, huilussa, klarinetissa, saksofonissa, trumpetissa, kitarassa, bassossa, rummuissa, klassisessa pianossa ja vapaassa säestyksessä.

MUY, MUP Laulunopetus 1–4
Laulunopetuksessa opiskelija ohjataan löytämään oma terve ja persoonallinen äänenkäyttötapansa. Laulutekniikan perusteisiin tutustutaan monipuolisin hengitys- ja äänenkäyttöharjoituksin. Opiskelijalla on mahdollisuus valita suuntautumisvaihtoehdoksi
joko klassinen laulu (MUY) tai pop- ja jazzlaulu (MUP).
Klassisen laulun opetuksessa tutustutaan eri maiden kansanlauluihin, suomalaisten
ja pohjoismaisten säveltäjien laulumusiikkiin, musikaali- ja elokuvasävelmiin sekä
italiankielisiin lauluihin ja saksalaisiin liedeihin. Pop- ja jazzlaulussa (MUP) ohjelmisto
koostuu pop-, rock- ja jazz-musiikista eri tyylilajeineen. Myös mikrofonitekniikan
hallintaan kiinnitetään huomiota. Kumpaankin suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvat
esiintymiset joulu- ja kevätmatineoissa. Laulunopetuksen kursseja voi suorittaa osallistumalla Vaskivuoren lukion musiikkiseura ry:n järjestämään maksulliseen opetukseen tai käymällä musiikkiopiston laulutunneilla.
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MUT Musiikin perusteet 1–4
Musiikin perusteet 3 on kahden kurssin laajuinen. Muut teorian ja säveltapailun opinnot
suoritetaan Vantaan tai muiden musiikkiopistojen tunneilla.

MUZ Jazzimprovisointi 1–2
Kurssilla opitaan soittamaan tai laulamaan improvisoituja sooloja erityylisiin kappaleisiin. Lisäksi opiskellaan jazzmusiikille tyypillistä fraseerausta ja muotorakenteita.

MUÄ1 Äänitekniikka 1
Kurssilla tutustutaan laajasti äänentoistossa tarvittaviin laitteisiin. Lisäksi opetellaan
suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisten tilaisuuksien ja konserttien äänentoisto.

MUÄ2 Äänitekniikka 2
Äänitekniikka 2 -kurssilla opitaan äänittämään ja miksaamaan musiikkia erityisesti
studiossa. Molemmat äänitekniikan kurssit kiitettävästi suorittanut opiskelija voi saada
nimityksen studiomestariksi. Studiomestari on henkilö, jolla on oikeus toimia lukion
äänitysstudiossa äänitystilanteessa itsenäisesti äänittäjänä ja samalla koko nauhoituksen vastuuhenkilönä.

TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti
MUH5 Musiikkiprojekti
Kurssilla perehdytään musiikin käyttöön eri taidemuodoissa ja mediassa. Musiikkia
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esimerkiksi elokuvissa, näyttämöllä tai joukkoviestimissä tutkitaan ja tuotetaan itse.
Kurssin opetus järjestetään samassa ryhmässä valtakunnallisen soveltavan Monitaiteellisen musiikkiprojekti (TA1) -kurssin kanssa.

MULD6 Musiikin lukiodiplomikurssi
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa taiteellisen kokonaisuuden, josta ilmenee hänen lukioaikanaan koulussa ja muualla omaksutut musiikilliset taitonsa, tietonsa ja
osaamisensa. Projektityöstä kootaan näytesalkku (portfolio) musiikin lukiodiplomin
suoritusta varten. Vaihtoehtoisesti opiskelija kokoaa salkun lukioaikaisesta musiikin
työkansioistaan. Diplomityö arvioidaan asteikolla 4-10, kurssista suoritusmerkintä.

MUW Musiikin työpaja 1–2
Workshop-kurssin aihealueet vaihtelevat vuosittain opiskelijoiden suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen mukaan. Työpajojen aiheina voi olla esimerkiksi latinalais-amerikkalainen musiikki, suomalainen kansanmusiikki, elektroninen musiikki ja erilaiset
soitinklinikat sekä demonstraatiot. Musiikin työpaja ”Elektronisen musiikin kurssi”
voidaan hyväksyä valtakunnalliseksi syventäväksi teemaopintojen TO2-kurssiksi (Tutkiva työskentely teknologialla).

MUSIIKIN OPETUKSEN JÄRJESTELYISTÄ
Osa musiikkilukion opetuksesta järjestetään tuntikaavion ulkopuolella: samaan aikaan
muun opetuksen kanssa tai sen päätyttyä ja viikonloppuisin sekä koulun loma-aikoina.
Poikkeukselliset järjestelyt mahdollistavat musiikin erityisalojen asiantuntijoiden toimimisen oman ammattinsa ohella tuntiopettajana musiikkilukiossa. Muun opetuksen

kanssa yhtä aikaa järjestettävää musiikin opetusta ovat soiton- ja laulunopetus, lauluyhtyeet sekä kamari- ja rockmusiikin opetus. Kun opiskelija joutuu olemaan poissa
muusta opetuksesta osallistuakseen samaan aikaan järjestettävään musiikinopetukseen, toimitaan seuraavasti:
• Oppitunnin alkaessa opiskelija kertoo opettajalle, että hän joutuu lähtemään esimerkiksi soittotunnilleen.
• Kun poistumisen aika on käsillä, opiskelija poistuu opetustilasta huomaamattomasti.
• Musiikin opetuksesta palataan mahdollisimman pian takaisin oppitunnille huomaamattomasti.
• Opiskelija huolehtii itse punaisen poissaolokirjan täyttämisestä.
• Musiikin opettajan allekirjoituksella varustettu merkintä näytetään opettajalle oppitunnin päätyttyä.
• Musiikin opettajat pyrkivät järjestämään opetuksensa niin, ettei opiskelija joudu
olemaan toistuvasti poissa saman aineen opetuksesta.

SOITTO-JA LAULUTUNTIEN JÄRJESTÄMISEHDOT
• Opetuksen järjestää Vaskivuoren lukion musiikkiseura ry., ja opetus on maksullista.
• Vaskivuoren lukion musiikkiseura ry:n johtokunta vastaa opetuksen käytännön
järjestelyistä.
• Ongelmatilanteissa tulee asiasta riippuen ottaa yhteyttä ao. soiton-/laulunopettajaan
tai musiikkilukion johtajaan.
• Opetusta pyritään antamaan laulussa ja niissä soittimissa, joihin on ilmoittautunut
opiskelijoita.

SOITTOTUNTIEN MÄÄRÄ JA AJAT
• Oppitunteja on syyslukukaudella 15 ja kevätlukukaudella 16.
• Oppitunnit ovat koulupäivän aikana, soittotuntiajat kiertävät.
• Viikoittaisen soitto-/laulutunnin pituus on 25 min.
• Opiskelija on itse velvollinen seuraamaan A1-oven tuulikaapissa olevalta musiikki-ilmoitustaululta, milloin on viikoittaisen soittotunnin aika.
• Opiskelijat pitävät kirjaa soitto/laulutunneistaan nk. punaisella kirjalla, joka on
pyydettäessä esitettävä myös opettajille todisteena soittotunnilla käynnistä.

MAKSUT
• Ilmoittautuessa opiskelija sitoutuu käymään soitto-/laulutunneilla koko lukuvuoden ja maksamaan koko lukuvuoden lukukausimaksut. Jos opiskelija keskeyttää
opintonsa kesken lukukauden, hän suorittaa koko lukukausimaksun. Maksusta voi
perustellusta syystä saada palautusta musiikkiseuran johtokunnalta. Kirjallinen
anomus jätetään lukion kansliaan.
• Maksut suoritetaan lukukausittain, pyydettäessä kahdessa erässä, laskut lähetetään
opiskelijoiden kotiosoitteisiin.
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• Musiikkiseuran johtokunta määrää lukukausimaksujen suuruuden vuosittain. Lukuvuonna 2017–2018 maksut olivat syksyltä 285 € (15x25 min.) ja keväältä 304 €
(16x25 min.).
• Keskeyttämisestä on ilmoitettava kirjallisesti kolmeen paikkaan vähintään kuukautta
aikaisemmin: lukion kansliaan vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella, musiikkiseuran taloudenhoitajalle sekä ao. opettajalle. Alaikäisellä pitää olla huoltajan
suostumus keskeyttämiseen.

POISSAOLOT
• Poissaoloista on ilmoitettava etukäteen opettajalle vähintään kolme päivää aikaisemmin ja ellei tavoita opettajaa niin lukion kansliaan. Poissaolojen takia pitämättä
jääneet oppitunnit opiskelija menettää.

ARVIOINTI JA ILMOITTAUTUMINEN
• Lukion opiskelijat saavat soitto-/laulutunneista kurssisuorituksen (pakollisen tai
soveltavan) sekä numeroarvioinnin. Keväällä järjestetään tutkinnot.
• Lukuvuoden aikana järjestetään useita esiintymistilaisuuksia.
• Soittotunneille ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joita saa lukion kansliasta. Lisäksi lukion opiskelijan pitää huolehtia, että hän
on valinnut ko. oppiaineen opinto-ohjelmaansa.
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MUUALLA SUORITETTAVAT OPINNOT
Musiikin opetusta järjestetään yhteistyössä Vantaan ja muiden musiikkiopistojen sekä
Vaskivuoren lukion musiikkiseura ry:n kanssa. Opiskelija voi suorittaa musiikkilukion
kurssejaan osallistumalla lukioaikanaan yhteistyökumppaneiden järjestämään musiikin opetukseen. Tällaisia opintoja ovat
• soiton- tai laulunopetus (korkeintaan neljä kurssia samaa instrumenttia).
• musiikin teoria-aineiden opetus (teoria-aineita voi suorittaa neljä kurssia).
• Yleinen musiikkitieto D (vastaa musiikkilukion kurssia MUH1 Taidemusiikki).
• erikseen sovittavat yhteistuotannot ja -produktiot.
Muualla suoritettuja yhteismusisointiopintoja ei voi hyväksilukea musiikkilukion
opiskelijan lukio-opinnoiksi.

Tanssi tanssilukiossa
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
TAL1 TAL2 TAL5
TAL2 TAL5 TAL 7
TALD7 (= TAL6)
TAH1 MUH1
TAH1 MUH1 TAK4
TAH1 TAK4
Huomio! Kurssit TAL2, TAL3, TAL4 ja TAL5 järjestetään vain joka toinen vuosi. TAH1, TAH2
ja TAH3 järjestetään joka kolmas vuosi. Lukuvuonna 2018-19 tanssilukion kursseista
järjestetään: TAL1, TAL3, TAL4, TALD7 (tanssin lukiodiplomi) sekä TAH2.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

TANSSIN ERITYISTEHTÄVÄ
Opetusministeriön 12.1.2004 (nro 194/430/2003) ja Vantaan opetuslautakunnan
11.5.2005 § 10 tekemien päätösten mukaisesti Vaskivuoren lukion opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia tanssin erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja, ovat
oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9 § §:ssä säädetystä
valtakunnallisen tuntijaon pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen
kursseista. Niissä oppiaineissa, joissa opiskelija osallistuu ylioppilastutkintoon, hänen
tulee suorittaa kaikki valtakunnallisen tuntijaon mukaiset pakolliset kurssit.
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Tanssilukiolaisen tulee suorittaa yhden valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisen musiikin kurssin (MU1) lisäksi Vaskivuoren musiikkilukion opetussuunnitelman
mukainen taidemusiikki-kurssi (MUH1) sekä yhteensä 11 tanssi- tai musiikkilukion
kurssia, joista kaikille yhteistä liikeilmaisua on 5 ja tanssinhistoriaa 3 kurssia. Kolme
muuta erikoislukion kurssia opiskelija saa valita seuraavista:
• tanssin workshop 1–3
• tanssin produktio 1–3
• baletti, nyky- ja/tai jazztanssi taiteen perusopetusta antavassa oppilaitoksessa 1–3
• tanssin lukiodiplomi 1
• musiikkilukion kursseja 1–3
Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroarvosanalla. Tanssilukiolainen
voi opiskella soveltavina kursseina tanssia ja musiikkia opiskelijan haluaman määrän.

PAKOLLINEN VALTAKUNNALLINEN MUSIIKIN KURSSI
MU01 Musiikki ja minä
Kaikille yhteisellä musiikin kurssilla etsitään jokaiselle oma tapansa toimia musiikin
alueella. Laulamalla, soittamalla ja kuuntelemalla tutkitaan mahdollisuuksia olla musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana ja kulttuuripalveluiden käyttäjänä.

PAKOLLISET TANSSILUKION KURSSIT
MUH1 Taidemusiikki
Kurssilla tutustutaan länsimaisen taidemusiikin aika- ja tyylikausiin antiikin ajoista
tähän päivään asti. Kuuntelu- ja musisointiesimerkkien kautta saadaan tietoa musiikin
kehityksestä ja tärkeimmistä säveltäjistä sekä heidän teoksistaan.

TAL1 Tanssi ja minä
Kurssilla tutustutaan tanssilukio-opiskeluun ja tanssiryhmään. Luodaan työskentelytavat ja pohditaan omaa suhdetta tanssimiseen. Kurssilla valmistetaan esitys.

TAL2 Nykytanssin perusteet
Kurssilla käydään läpi nykytanssin peruselementtejä. Etsitään kehoon oikeaa linjausta,
liikkeen puhtautta ja kokonaisvaltaista kehonhallintaa. Ei järjestetä 2018–2019.

TAL3 Liikeimprovisaatio
Tutustutaan improvisaation ja erilaisten traditioiden kautta kehon luonnolliseen tapaan
liikkua ja olla kontaktissa muihin.

TAL4 Rytmi ja liike
Kurssilla tutustutaan jazztanssin tekniikkaan ja rytmiin ilmiönä. Tutkitaan liikkeen ja
musiikin suhdetta sekä rytmien tuottamista keholla.
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TAL5 Koreografia
Tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä koreografiaa ja tutkitaan liikettä. Mitä, miten
ja kenelle liike viestii. Työstetään pienimuotoisia tansseja. Ei järjestetä 2018–2019.

TAL7 Baletin perusteet
Kurssilla käydään läpi klassisen baletin perusteita. Kurssi keskittyy opiskelijan tanssiteknisen osaamisen vahvistamiseen.

TAH1 Myyteistä moderniin
Taidetanssin synty, historia ja merkitys. Tutustutaan länsimaisen taidetanssin syntyyn ja merkittävimpiin henkilöihin esihistorialliselta ajalta 1900-luvun alkuun asti.
Ei järjestetä 2018–2019.

TAH2 Modernista meidän päiviin
Tutustutaan länsimaiseen taidetanssin suuntauksiin ja merkittävimpiin henkilöihin
1900-luvulla. Käydään läpi tanssin nykysuuntaukset.

TAH3 Taidetanssi Suomessa
Suomalaisen taidetanssin kehitys ja merkitys. Tutustutaan tärkeimpiin taidetanssiin
vaikuttaneisiin henkilöihin ja kartoitetaan tämän päivän suomalainen tanssin kenttä.
Käydään katsomassa esityksiä. Ei järjestetä 2018–2019.

PAKOLLISET VALITTAVAT TANSSILUKION KURSSIT
TAB1–3 Tanssin perustekniikka, baletti
Balettia taiteen perusopetusta antavassa tanssikoulussa.

TAK4 Katutanssit
Kurssilla tutustutaan katutanssin eri alatyyleihin. Kurssille osallistuakseen opiskelijan
täytyy olla suorittanut TAK1- tai TAL1-kurssi.

TAN1–3 Tanssin perustekniikka, nykytanssi
Nykytanssia taiteen perusopetusta antavassa tanssikoulussa.

TAW1–3 Tanssin workshop
Kurssi on tarkoitettu senhetkisen tanssiesityksen viimeistelyyn. Joka vuosi järjestetään
yksi kurssi.

TAZ1–3 Tanssin perustekniikka, jazztanssi
Jazztanssia taiteen perusopetusta antavassa tanssikoulussa.

TALD7 Tanssin lukiodiplomi
Kurssilla työstetään tanssin lukiodiplomia. Työhön kuuluvat taiteellinen ja kirjallinen
työ sekä portfoliotyöskentely. Lukion tanssidiplomin suorittamiseksi vaaditaan, että
opiskelija on suorittanut vähintään kolme lukion tanssikurssia. Diplomityö arvioidaan
asteikolla 1–5, kurssista suoritusmerkintä.

PRO Produktio
Kurssin aikana valmistetaan esitys, joka esitetään koulun ulkopuolella, esimerkiksi
valtakunnallisissa tanssitapahtumissa.

Tanssi yleislukiossa.
TAK 1 - 3 Tanssia kaikille
Kurssilla tutustutaan tanssin eri tyylilajeihin (nyky-, jazz-, afro- ja katutanssi) sekä
liikeimprovisaatioon. Kurssi sopii vasta-alkajille ja harrastajille. Suoritusmerkintä.

TAK4 Katutanssit
Kurssilla tutustutaan katutanssin eri alatyyleihin. Kurssille osallistuakseen opiskelijan
täytyy olla suorittanut TAK1- tai TAL1-kurssi.
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Kuvataide
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
1 (2)

3. opintovuosi

Milloin tahansa

KULD2° (= KU6°)

3’ 4’ TA2
7° 8° 9° 10° 11° 12°
13° 14° 15° 16°

Huomio! Kuvataiteen tarvikkeet hankitaan yhteisesti. Jokaisella kurssilla kerätään 5–10
€ materiaalimaksu. Maksu suoritetaan pankkiin kurssin kahden ensimmäisen viikon
aikana ja opettajalle toimitetaan kuitti suoritetusta maksusta. Tili- ja viitenumerot jaetaan
opiskelijoille kurssin alussa.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Pakolliset kurssit
KU01 Kuvat ja kulttuurit
Kurssilla perehdytään kuvallisen ilmaisun ja kuvataiteen perusteisiin ja tehdään monipuolisia harjoitustöitä eri tekniikoilla.

KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt
Arkkitehtuurin ja muotoilun perusteet. Ympäristön tutkiminen kuvataiteen menetelmin.
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SYVENTÄVÄT KURSSIT
KU03 Osallisena mediassa
Kuvaviestinnän perusteet ja kuvan vaikutuskeinot.

KU04 Taiteen monet maailmat
Kuvataiteen historiaan ja tyylisuuntiin tutustumista ja oman kuvailmaisun kehittämistä.

TA2 Nykytaiteen keinoin
Nykytaiteeseen tutustumista ja oman projektin toteuttaminen.

SOVELTAVAT KURSSIT
KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomikurssi
Suoritus muodostuu portfoliosta (suunnittelusta, luonnoksista ja valmiista työstä) sekä
siihen liittyvästä kirjallisesta tehtävästä. Opetushallitus lähettää vuosittain tehtävät.
Diplomityö arvioidaan asteikolla 1–5, kurssista suoritusmerkintä.

KU7 Piirustus ja maalaus
Piirustus- ja maalaustehtäviä eri tekniikoilla. Numeroarvostelu.

KU8 Öljyvärimaalaus
Öljyvärimaalauksen perusteet. Värien käyttö ja erilaiset maalaustekniikat. Numeroarvostelu.

KU9 Keramiikka ja kuvanveisto
Keramiikan ja kuvanveiston harjoituksia eri materiaaleilla. Numeroarvostelu.

KU10 Muotoilukurssi
Muotoilun historia ja perinne. Muotoilun perusteet ja designin tutkiminen. Muotoilutehtäviä sekä vierailuja. Numeroarvostelu.

KU11 Musiikkivideo
Kurssilla tuotetaan oma musiikkivideo joko omaa tai muiden tekemää musiikkia käyttäen. Numeroarvostelu.

KU12 Elokuvailmaisu
Perehdytään elokuvan historiaan ja ilmaisukieleen ja tuotetaan erilaisia ohjelmatyyppejä ryhmissä. Numeroarvostelu.

KU13 Tietokonegrafiikka ja graafinen suunnittelu
Digitaalisen kuvankäsittelyn ja taiton perusteet ja ohjelmistot. Julkaisun suunnitteluprosessi ja sen toteutus. Numeroarvostelu.

KU14 Valokuvaus
Kurssilla tutustutaan valokuvataiteen historiaan, kuvaamiseen järjestelmäkameralla,
mustavalko- ja digitaalikuvaan ja kuvien muokkaamiseen kuvankäsittelyohjelmilla.
Numeroarvostelu.

KU15 Valokuvauksen jatkokurssi
Kurssi edellyttää KU14 kurssin suorittamista. Valokuvauksen jatkokurssilla syvennytään valokuvaukseen pitkäkestoisten projektien avulla. Omaa työskentelystä tehdään
portfolio. Numeroarvostelu.

KU16 Taidegrafiikka
Ideasta painetuksi vedokseksi. Kurssilla opiskellaan koho- ja syväpainotekniikoita sekä
serigrafiaa. Kurssilla painetaan mm. paitoja ja julisteita. Numeroarvostelu.
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Media
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
MED1° MED2°
MELD5°
LEH1°
LEH2° LEH3°
RAD1°
RAD2° RAD3°
RAD3°
TEL1°
TEL2° TEL3°
TEL3°
Huomio! Medialinjan opiskelijat ovat medialinjalle päästessään sitoutuneet suorittamaan
median kursseja seuraavasti: MED1, MED2, LEH1, TEL1 ja RAD1. Näiden lisäksi opiskelija
valitsee kaksi jatkokurssia lehti-, radio- tai televisiotyöstä. Kaikille lukion opiskelijoille
avoimia median kursseja ovat MED3, LEH2, LEH3, RAD2, RAD3, TEL2, TEL3 kuitenkin sillä
edellytyksellä, että ryhmissä on tilaa. Jos medialinjan opiskelija on suorittanut kahdeksan
median kurssia, hän saa päättötodistukseen merkinnän, että on opiskellut medialinjalla.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Soveltavat kurssit
LEH1 Lehtityö
Kurssilla perehdytään erilaisiin juttutyyppeihin ja lehdenteon perusteisiin. Opetellaan
tiedonhankintaa ja perehdytään lehtikuvan käyttöön. Kurssin aikana voidaan tuottaa
aineistoa koulun lehteen ja kirjoitetaan aiheista, jotka koskettavat nuoria. Oppilaat
osallistuvat myös taiton suunnitteluun. Numeroarvostelu.
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LEH2 Verkkolehti
Verkkolehti ja sosiaalisen median työvälineet. Tehdään juttuja sosiaalisen median
työkaluilla. Numeroarvostelu.

LEH3 Lehtityö 3
Opiskelijat tutustuvat tavoitteelliseen lehdenteon prosessiin. Suoritusmerkintä.

MED1 Median peruskurssi
Kurssilla perehdytään median rakenteeseen, toimintaan ja lainsäädäntöön sekä median
sisällön ja ilmaisun erityispiirteisiin. Käsitellään journalismin peruskysymyksiä, median yhteiskunnallista ja kulttuurista vaikuttavuutta. Tehdään harjoituksia eri medioista
mediakritiikin keinoin. Opetellaan jutun teon alkeita. Numeroarvostelu.

MED2 Mediailmaisu
Perehdytään sekä sanalliseen että sanattomaan viestintään ja niiden tulkitsemiseen.
Opetellaan haastattelutekniikkaa ja esiintymisen taitoja puhe- ja improvisaatioharjoitusten avulla. Tehtävät syventävät ryhmän yhteenkuuluvuutta ja vapauttavat luovaa
energiaa. Numeroarviointi.

MELD5 Mediadiplomi
Suoritetaan valtakunnallinen mediadiplomi. Diplomi koostuu oppimispäiväkirjasta,
johon sisältyy portfolio. Päättötyö tehdään opiskelijan valitsemalta median alalta.
Päättötyöstä opiskelija saa erillisen arvioinnin ja arvostelun asteikolla 0–5, kurssista
suoritusmerkintä.

RAD1 Radiotyö 1
Opiskellaan äänenkäsittelyn perusteet. Kurssilla tutustutaan digitaaliseen tallennukseen, mikrofonin käyttöön ja äänen editointiin. Tutkitaan erilaisia radio-ohjelmia ja
tehdään harjoitustöitä. Numeroarvostelu.

RAD2 Radiotyö 2
Opiskellaan radio-ohjelman teon peruskysymyksiä, ohjelmapolitiikkaa ja radioilmaisua. Tutustutaan jutun taustamateriaalin hankintaan, ohjelmasuunnitelman tekoon,
haastatteluun, äänimateriaalin käyttöön, kielenkäyttöön sekä ohjelman editointiin.
Tehdään harjoitustöitä ja tutustutaan lähetys- ja jakelutekniikkaan. Numeroarvostelu.

RAD3 Radiotyö 3
Radiotyön kurssiin liittyvä harjoittelu, jonka aikana kukin opiskelija tekee erityyppisiä radiojuttuja, jotka kaikki kritikoidaan, arvioidaan ja muokataan lähetyskuntoon.
Ohjelmat julkaistaan joko koulun omassa radiossa, nettiradiossa tai paikallisradiossa.
Numeroarvostelu.

TEL1 Televisiotyö 1
Kurssilla harjoitellaan digitaalisen videokameran käyttöä, videon editointia sekä kuvaviestinnän perusteita. Tutustutaan televisio-ohjelman teon peruskysymyksiin. Erilaisten videokoosteiden laadintaa sekä harjoitustöitä. Numeroarvostelu.

TEL2 Televisiotyö 2
Opetellaan televisio-ohjelman suunnittelua. Opetellaan aineiston hankintaa, kuvausta,
editointia. Musiikin, tehosteiden ja lavastuksen suunnittelua. Kurssilla tavataan alan
ammattilaisia ja tehdään ekskursio televisiotoimitukseen ja -studioon. Laaditaan harjoitustöitä koulun sisäiseen tv-järjestelmään. Numeroarvostelu.

TEL3 Televisiotyö 3
Televisiotyön kurssiin liittyvä harjoittelu, jonka aikana kukin opiskelija tekee erityyppisiä televisio-ohjelmia, jotka kaikki kritikoidaan, arvioidaan ja muokataan lähetyskuntoon. Ohjelmat julkaistaan koulun omassa tv-verkossa. Numeroarvostelu.

Tietotekniikka
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
Milloin tahansa
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Soveltavat kurssit
AT1 Tietotekniikan käyttötaito
Kurssi on hyödyllistä ottaa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Kurssin tarkoituksena on
opiskella sähköisessä ylioppilastutkinnossa tarvittavien ohjelmistojen peruskäyttöä ja
antaa pohjaa lukio-opintoja varten. Suoritusmerkintä.
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AT2 Tietotekniikan käyttötaito 2
Kurssilla perehdytään tarkemmin ohjelmistojen käyttöön sekä ohjelmien yhteiskäyttöön myös muilla kuin sähköisen ylioppilastutkinnon ohjelmistoilla. Suoritusmerkintä.

AT3 Ohjelmoinnin MOOC
Ohjelmoinnin MOOC on verkkokurssi, jossa perehdytään algoritmien laatimiseen ja
nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin. Opiskelijalta ei edellytetä ennakkotietoja
ohjelmoinnista. Ks. http://mooc.fi

AT4 Web-ohjelmointi 1
Kurssilla perehdytään julkaisualustoihin ja kotisivukoneisiin sekä opitaan PHP-kielen
perusteet dynaamisia www-sivuja varten. Suoritusmerkintä.

AT5 Web-ohjelmointi 2
Kurssilla opitaan PHP- ja MySQL-kielien hyödyntämistä www-sivuilla. Suoritusmerkintä.

AT6 Aallon ohjelmointi-MOOC
Aalto-yliopiston avoimella verkkokurssilla opit kattavat perusteet ohjelmoinnista.
Kurssi vastaa sisällöltään Aallon kurssia Ohjelmointi 1. Ks. http://mooc.aalto.fi/

AT7 Tietokoneen toiminnan ja tietoliikenteen perusteet
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Kurssilla tutustutaan tietokoneen toiminnan perusteisiin sekä tietoliikenneverkkojen
käsitteistöön ja palveluihin. Kurssilla opiskellaan myös algoritmisen ohjelmoinnin
perusteita. Suoritusmerkintä.

AT8 Tietotekniikan projektikurssi
Kurssin opiskelijat osallistuvat johonkin tietotekniikan projektiin. Painopisteenä kurssin opiskelussa on itse tekeminen ja itsenäinen työskentely tietotekniikan parissa.
Suoritusmerkintä.
Vaskivuoren lukio suosittelee Aalto-yliopiston tai Helsingin yliopiston järjestämiä
kokonaan etäopiskeluna suoritettavaa kaikille avoimia verkkokursseja tietokoneohjelmoinnista (AT3 ja AT6). Kurssit on tehtäväperustaisia siten, että oppimateriaali
”opettaa itse itsensä” tehtävistä saatavan automaattisen palautteen kautta. Kurssit
vastaavat sisällöiltään, toiminnaltaan ja vaatimuksiltaan täsmällisesti Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Aalto-yliopiston kursseja. Opiskelija voi
saada opiskelupaikan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta suoraan
kurssin suorittamisen kautta. Aalto-yliopiston kurssin harjoitukset ja tentin hyväksytysti suorittanut saa Aalto-yliopiston kurssisuoritusmerkinnän, jonka voi sisällyttää myöhempiin opintoihin. Vaskivuoren lukio hyväksyy MOOC-kurssien suoritukset
osaksi lukion tietotekniikan opintoja.

Teatteri
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi

TEI1° TEI2°

IT1°–3°

3. opintovuosi
IT4°–6°
TELD8° (=TEI4°)

Milloin tahansa
PRO1°–6° VAV1°
TEI1° TEI2°
TAK1°–3°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

Soveltavat kurssit
TEI1 Teatteria kaikille
Kurssilla käsitellään teatteri-ilmaisun menetelmin omaa esiintyjyyttä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Aiheita ammennetaan arjesta ja omista havainnoista. Oppiminen
tapahtuu teatterileikkien, -harjoitusten ja -improvisaation keinoin. Teatteri-ilmaisun
peruskurssi keskittyy oman ilmaisun ja luovan ajattelun tutkimiseen ja kehittämiseen
yhdessä toimien. Kurssiin voi sisältyä kirjallisia tehtäviä ja opintokäyntejä. Suoritusmerkintä.

TEA2 Harjoitellaan kohtaus - Fiktio näyttelijässä ja näyttämöllä
Kurssilla valmistetaan pienimuotoisia esityksiä, kuten pienoisnäytelmiä, kohtauksia,
juontoja tai muita ohjelmanumeroita. Kurssi kehittää opiskelijan kokonaisilmaisua sekä
vahvistaa kykyä luoda fiktiivisiä tilanteita, toimia fiktiivisissä tilanteissa ja analysoida
niitä. Kurssi kartuttaa näyttämöllisiä taitoja ja kykyä lukea esitystekstejä. Valmistetaan
ja esitetään demoesitys. Kurssiin voi sisältyä kirjallisia tehtäviä ja opintokäyntejä.
Suoritusmerkintä.

TEA3 Teatterin tyylilajit
Kurssilla tutustutaan tiedollisesti ja taidollisesti länsimaisen teatterihistorian tärkeimpiin tyylilajeihin: antiikin Kreikan tragediasta mm. commedia dell’arten, Shakespearen,
eeppisen ja absurdin teatterin kautta nykyteatteriin. Kurssiin voi sisältyä kirjallisia
tehtäviä ja opintokäyntejä. Suoritusmerkintä.

TEA4/ TELD8 Teatterin lukiodiplomi
Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus. Opiskelija valmistaa yksin tai ryhmässä taiteellisen näyttötyön, jolla hän osoittaa teatteritaiteellisten taitojensa vahvistamista, vuorovaikutustaitojen kartuttamista sekä
reflektointi- ja analysointikykyä. Jotta opiskelija voi osallistua lukiodiplomikurssille,
hänellä on oltava suoritettuna vähintään kolme teatteriin keskittyvää lukiokurssia.
Niiden aikana hän on kehittänyt tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan perehtymällä
teatterin traditioihin ja esityksellisiin keinoihin. Diplomityö arvioidaan asteikolla 4-10.
Suoritusmerkintä.
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TEA5–7, TEA 8–10 Musikaali- tai näytelmäproduktio
Teatteriproduktiokursseille, joilla valmistetaan musikaali tai näytelmä, opiskelija voi
osallistua toiselta vuosikurssilta lähtien suoritettuaan seuraavat kolme kurssia: TEA1,
TEA2 ja TAK1 (Tanssia kaikille). Harjoituksia on kahdesti viikossa, viikonloppuisin ja
koulun loma-aikoina. Musikaali-/ näytelmäproduktiokursseja voi suorittaa lukioaikana
korkeintaan 6 kurssia. Yhteen produktioon osallistumisesta saa 1-3 kurssisuoritusta.

VAV1 Valotekniikka
Kurssilla opetellaan käyttämään näyttämövalolaitteita. Kurssin suorittamiseen kuuluu
koulun juhlissa ja esityksissä valosuunnittelun ja valojen hoitaminen. Suoritusmerkintä.

PRO1–6 Produktio
Kurssin voi suorittaa osallistumalla erilaisiin koulussa toteutettaviin projekteihin.
Opiskelijat valitaan kursseille projektin luonteen mukaan koe-esiintymisten, projektin
vetäjien pyynnön tai ilmoittautumisten perusteella. Projektissa työskentely voi sisältää
ilmaisun eri muotoja (soitto, laulu, sävellys, sovitus, tanssi, tekniikka, tuotanto, lavastus, puvustus, kuvaus, leikkaus jne.), tietokoneohjelmointia yms. kyseisen projektin
tavoitteiden mukaan. Suoritusmerkintä.
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Lukiodiplomit
Valtakunnalliset soveltavat kurssit
Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä
osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Opiskelija tutkii
ja ilmaisee kulttuurisesti moninaista todellisuutta eri oppiaineille ominaisin keinoin.
Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, tuottamisen, tulkinnan ja arvottamisen
taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta. Vaskivuoren lukiossa lukiodiplomeja on
mahdollista suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja
teatterissa. Opetushallitus antaa lukuvuosittain ohjeet kunkin lukiodiplomin suorittamisesta. Lukiodiplomit suoritetaan lukion päättövaiheessa, joko 3. tai 4. vuosikurssilla.

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (KU6)
LILD4 Liikunnan lukiodiplomi (LI6)
MELD5 Median lukiodiplomi (MED3)
MULD6 Musiikin lukiodiplomi
TALD7 Tanssin lukiodiplomi (TAL6)
TELD8 Teatterin lukiodiplomi (TEA4)

Taiteiden väliset kurssit
Valtakunnalliset soveltavat kurssit Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Niiden tehtävänä on laajentaa ja eheyttää musiikin, kuvataiteen ja
muiden taideaineiden opetusta. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille ominaisilla tutkimisen tavoilla.

TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti (MUH5)
Kurssilla perehdytään musiikin käyttöön eri taidemuodoissa ja mediassa. Musiikkia
esimerkiksi elokuvissa, näyttämöllä tai joukkoviestimissä tutkitaan ja tuotetaan itse.

TA2 Nykytaiteen keinoin
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen, tanssiin, teatteriin ja tai musiikkiin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat perehtyvät monitaiteelliseen työskentelyyn eri taiteenalojen keinoja käyttämällä
ja soveltamalla. Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon
tuottamisen tapoja. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen
ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä ilmaisun keinot päätetään opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä
erilaisiin ympäristöihin.

TA3 Taidetta kaikilla aisteilla
Taidetta kaikilla aisteilla -kurssilla tutustutaan taideteorioiden ja useiden taiteenlajien näkökulmien kautta nykykulttuuriin pääkaupunkiseudulla ja kansainväliseen
taidekenttään. Kurssilla tehdään vierailuja, etsitään henkilökohtaista näkökulmaa ja
tutustutaan ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin. Tarkastelun kohteena voivat olla taiteen
käyttämä kieli, esittämisen muodot, ilmaisu, kerronta ja kantaaottavuus. Kurssilla käydään näyttelyissä, konserteissa, tanssi- ja teatterivierailuilla, joista pidetään
kulttuuripäiväkirjaa. Vierailukohteiden mahdolliset pääsymaksut ovat opiskelijoille
omakustanteisia. Numeroarviointi.

TA4 Ideasta ilmiöksi – kulttuurituottaja menestyksen toteuttajana
Kulttuurin ilmiöiden toteuttaminen vaatii monenlaista työtä. Taiteellista osaamista
tietenkin, mutta myös rautaista ammattitaitoa kulttuurin tuottamisessa, rahoittamisessa ja viestinnässä. Kulttuurin tuottamiseen perehdyttävä kurssi tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden päästä osalliseksi tuottajan monipuolisesta tietotaidosta.
Lähiopetuskerroilla käsitellään esimerkiksi rahoittajia, viestintää, mainontaa, budjettia, jakelukanavia, tiloja, julkaisumuotoja, yritysmuotoja, tuottajan osaamista ja
artistin psykologiaa. Lähiopetuskertoja on 7, ja lisäksi opiskelijat toimivat tuottajina,
joko koulun produktioissa tai omissaan. Tästä työskentelystä he kokoavat portfolion,
joka arvostellaan. Kurssista voi saada yksilöllisen suoritustodistuksen, jossa mainitaan
tuotettu produktio. Sen voi liittää CV:hen.
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Opinto-ohjaus
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
3. opintovuosi
Milloin tahansa
1
2 (0,5)
2 (0,5)
4° 5°
Huomio! OPP1 (vanha OP4 Opinpassi) on kutsukurssi, jonne opiskelijahuollon työntekijä voi
ohjata.
pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille

PAKOLLISET KURSSIT
OP01 Minä opiskelijana
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen
rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Kurssilla käydään läpi lukiossa vaadittavia
opiskelutaitoja ja opiskelija pyrkii kehittämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksiaan.
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu sekä
jatko-opinto- ja urasuunnitelman käynnistäminen.
Kurssi koostuu luokkaohjaustunneista, opinto-ohjaajien järjestämistä infoista, asiantuntijaluennoista sekä yksilöllisestä tai pienryhmäohjauksesta. Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti kaikkiin edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. Kurssi suoritetaan
ensimmäisenä lukiovuotena. Suoritusmerkintä.
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OP02 Jatko-opinnot ja työelämä
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan. Opiskelija perehtyy jatkokoulutuksen ja
työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle.
Opiskelija tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä
muuhun koulutustarjontaan. Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämätietoutta sekä syventää työelämätuntemusta. Kurssi koostuu luokkaohjaustunneista,
opinto-ohjaajien järjestämistä infoista, asiantuntijaluennoista sekä yksilöllisestä tai
pienryhmäohjauksesta. Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti kaikkiin edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. Kurssi suoritetaan toisena (0,5) ja kolmantena (0,5) lukiovuotena. Suoritusmerkintä.

SOVELTAVAT KURSSIT
OP4 Opinpassi (erityisopettajan kurssi)
Tämä kurssi yhdistetään lv. 2017–2018 Oppimaan -kurssiin (OPP1). Kurssikuvaus on
kohdassa Muut kurssit.

OP5 Kesätyöportfolio
Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään kahden viikon täysipäiväistä työskentelyä
kesäloman aikana. Opiskelija pitää päivittäin kesätyöpäiväkirjaa, haastattelee työpaikan
henkilöstöä, esittelee yritystä, laatii työhakemuksen ja ansioluettelon sekä kirjoittaa
pohtivan esseen portfolion osaksi. Kurssia ei voi suorittaa koulutyön ohessa käydyn
työn perusteella. Suoritusmerkintä.

Teemaopinnot
Valtakunnalliset syventävät kurssit Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä
opintoja. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri
oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä. (Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelija voi saada
numeroarvostelun.) Opiskelijalla voi päättötodistuksessa olla yhteensä kolme kurssia
teemaopintoja, yksi kutakin teemaopintojen kurssia (TO1, TO2 ja TO3). Vaskivuoren
lukiossa tarjotaan useita eri vaihtoehtoja suorittaa teemaopintoja. Opiskelija voi valita
niitä opinto-ohjelmaansa useita, mutta ennen loppuarvostelun saamista (helmikuu
tai lokakuu), opiskelijan on ilmoitettava lukion kansliaan, mitkä kurssit merkitään
valtakunnallisiksi syventäviksi teemaopintojen kursseiksi. Myös kurssin nimi muuttuu valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiseksi. Muut suoritetut kurssit jäävät
opiskelijan päättötodistukseen soveltaviksi kursseiksi.

1. Monitieteinen ajattelu (TO1)
Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta
eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. Vaihtoehtoja TO1-kurssin suorittamiseen
(kurssien kuvaukset ovat toisaalla opinto-oppaassa).
•

USA1 USA! USA!

•

PS8 Sukupuolikurssi

•

KKT1 Kiinan kulttuurin tuntemus

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)
Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön
tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun
tuotoksen. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen
tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.
Vaihtoehtoja TO2-kurssin suorittamiseen (kurssien kuvaukset ovat toisaalla opinto-oppaassa):
•

ROB1 Robotiikka (= FY11 Fysiikan projektikurssi)

•

MUW1 Elektronisen musiikin kurssi

3. Osaaminen arjessa (TO3)
Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan
kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön
työtehtävissä ja tilanteissa. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.
Vaihtoehtoja TO3-kurssin suorittamiseen (kurssien kuvaukset on toisaalla opinto-oppaassa):
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• OP5 Kesätyöportfolio
• KAN Kansainvälisyyskurssi
• NY1 Nuori yrittäjyys
• NVT Nuorten vapaaehtoistyön kurssi
• AKV1 Liikennekasvatus, autokoulukurssi
TO3-kurssin suoritukseksi voidaan hyväksyä lukion ulkopuolella suoritettu kurssi tai
hankittu osaaminen. Todistukset yms. esitetään rehtorille, joka tekee päätökset hyväksymisestä. Rehtori voi hyväksyä muualla suoritetut kurssit ja hankitun osaamisen
myös MUU-kurssiksi.

Muut kurssit
Suositus kurssien suoritusjärjestyksestä
1. opintovuosi
2. opintovuosi
TUR1°, KAN1°

TUR2°, KAN2°

3. opintovuosi

Milloin tahansa
KKT1°, USA1°,
NU1°–2°, NY1, OPI1°,
TII1°, NVT1°, AKV1°,
TUT1°, OPP1°,
LF1°–3°, RO1°

pakollinen kurssi ’ syventävä kurssi ° soveltava kurssi abikurssi tarvittaessa halukkaille
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SOVELTAVAT KURSSIT
TUR1–2 Tutor-kurssi
Tutor-kurssilla ykkösvuosikurssilaisista koulutetaan uusien opiskelijoiden ohjaajia
ja opastajia. Kurssin suorittamiseen kuuluu koulun esittelytilaisuuksien suunnittelu
ja toteuttaminen, uusien opiskelijoiden vastaanottaminen ja opastaminen. Aktiivisella osallistumisella tutortoimintaan myös 2. lukuvuoden aikana opiskelija voi saada
TUR2kurssin. Tutoreiden ohjaajana toimii lukion opinto-ohjaaja. Suoritusmerkintä.

KAN1–2 Kansainvälisyyskurssi
Kansainvälisyyskurssi on soveltava kurssi lukion 1. ja 2. vuosikurssilaisille. Kurssilaiset
osallistuvat koulun kansainväliseen toimintaan mm. kantamalla vastuuta vierailujen
järjestelyistä, (tiedottamalla kouluyhteisölle opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla,
kutsumalla vierailevia puhujia, järjestämällä eri maita sekä valtioiden ja kulttuurien
välistä suvaitsevaisuutta edistäviä järjestöjä koskevia päivänavauksia, teemapäiviä ja
näyttelyitä.). Suoritusmerkintä.

KKT1 Kiinan kulttuurin tuntemus
Kiina on maailman väkirikkain maa, jonka vaikutusvalta maailmassa kasvaa kovaa
vauhtia. Samalla kiinalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tunteminen on entistä tärkeämpää. Useita oppiaineita (historia, uskonto, filosofia, maantiede, taideaineet, liikunta) integroivan Kiinakurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää Kiina-tuntemustamme. Suoritusmerkintä.

USA1 USA! USA!
”Kuinka iso on Grand Canyon? Miksi Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin 2003? Entinen presidentti George W. Bush oli metodisti – eli mikä? Mikä oli Martin Luther Kingin suuri
unelma? USA! USA! -kurssilla tutustutaan Yhdysvaltoihin poikkitieteellisesti. Pääpaino
on historialla mutta maahan tutustutaan myös maantieteen, kirjallisuuden, populaarikulttuurin ja uskonnon kautta. Numeroarviointi.

NU1 Nuorisovaltuustotoiminta 1
Kurssin tavoitteena on oman kotikaupungin hallintoon perehtyminen ja yleisen yhteiskuntatietouden kasvu. Kurssin aikana tehdään arvio omasta nuorisovaltuustotyöstä ja
muusta vaikuttamisesta. Nuori kokoaa omaa portfoliota nuorisovaltuustotoiminnastaan. Suoritusmerkintä.

NU2 Nuorisovaltuustotoiminta 2
Kurssin aikana osallistutaan joko erityiseen projektiin tai tehdään oma kirjallinen
tutkielma suomalaisen yhteiskunnan tai kansainvälisen yhteisön toimintatavoista.
Tutkielman aihe hyväksytään ja arvioidaan nuorisovaltuustossa. Suoritusmerkintä.

NY1 Nuori yrittäjyys
Tarkoitus on, että kurssilla opiskelijat perustavat pieniä yrityksiä. Kurssi on yhteinen
Martinlaakson lukion ja Mercurian kanssa. Suoritusmerkintä.

OPI1 Opiskelijakuntakurssi
Opiskelijakunnan hallituksen toimintaan aktiivisesti osallistumalla opiskelija voi
suorittaa opiskelijakuntakurssin. Opiskelijakunnan toimintaa ohjaa opiskelijakunnan
toimintasuunnitelma, joka on hyväksytty osaksi vuotuista koulun lukion lukuvuosisuunnitelmaa. Opiskelijakunta työskentelee yhteistyössä rehtorin ja opettajien kanssa
myönteisen ja viihtyisän ilmapiirin luomiseksi lukioyhteisöömme. Suoritusmerkintä.

ROB1 Robotiikka
Kurssilla tutustutaan robotiikkaan ja ohjelmointiin esimerkiksi Arduinojen ja Lego
Mindstorm–rakennussarjojen avulla.

TII1 Tiimityön kurssi
Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tiimityön kurssi osallistumalla aktiivisesti
jonkin tiimin toimintaan lukioaikana. Kurssin suoritus määräytyy tiimin vetäjän määräämistä osa-alueista. Suoritusmerkintä.

NVT1 Nuorten vapaaehtoisuustyön kurssi
Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteinen kurssi, jossa tutustutaan ja osallistutaan vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena on lisätä opiskelijan kykyä ymmärtää erilaisissa
elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja nähdä itsensä osana erilaisia yhteisöjä. Voidaan
järjestetään yhteistyössä Vantaankosken seurakunnan kanssa. Suoritusmerkintä.
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AKV1 Liikennekasvatus, autokoulukurssi
Autokoulukurssin suorittamiseen kuuluu B-ajokortin lisäksi osallistuminen kahdelle
lukiossa järjestettävälle luennolle. Luennot järjestetään kerran vuodessa, yleensä keväällä. Luentojen sisällöt ovat: menettely onnettomuustilanteessa ja huomaavaisuus
liikenteessä. Mikäli autokoulu järjestää vastaavat luennot, niiden korvaavuudesta on
sovittava erikseen lukion kanssa. Pelkällä ajokortilla ei saa kurssisuoritusta. Suoritusmerkintä.

OPP1 Oppimaan
Kurssilla vahvistetaan eri oppiaineiden opiskelutaitoja. Kurssi kertyy opiskelijalle
lukioaikana eri oppiaineiden tukiopetukseen osallistumisesta. Myös opiskelijahuoltohenkilöstöllä käynnit huomioidaan. Opiskelijalla on vihreä opintokirja, jonka saa
kansliasta. Suoritusmerkintä.

LF1–3 Lamerfest
Kurssilla pääset järjestämään Vantaan suurinta multimedia- ja pelitapahtumaa. Lamerfestin järjestämisessä jokaiselle löytyy jotakin, eikä sinun tarvitse edes olla kiinnostunut pelaamisesta. Voit tulla muun muassa taltioimaan, somettamaan, streamaamaan,
tekemään grafiikkaa, lavastamaan tai suunnittelemaan valoshowta. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta. Kurssi on avoin kaikille. Suositellaan erityisesti medialinjalaisille.
Kurssi järjestetään kouluajan ulkopuolella. Lisätietoja www.lamerfest.fi. Kysymykset
voi lähettää osoitteeseen lamerfest@lamerfest.fi. Suoritusmerkintä.
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RO1 Ryhmänohjaus
Kurssi toteutuu lukionkäynnin aikana. Opiskelijat osallistuvat joka viikko ryhmänohjaustuokioihin ja ryhmänohjaustunneille. Ryhmänohjaustuokioiden sisällöt on kirjattu
lukuvuosittain ryhmänohjauksen vuosikelloon. Ryhmänohjaaja antaa opiskelijalle
suoritusmerkinnän kolmannen opiskeluvuoden III jakson päättyessä, mikäli opiskelija
on säännöllisesti osallistunut ryhmänohjaukseen. Suoritusmerkintä.

Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkinnon yleisohjeet
Ylioppilaskokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä ylioppilaskokeet ovat
syys–lokakuussa ja keväällä maalis–huhtikuussa.
Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskokelaan on suoritettava neljä
pakollista koetta.
• Kaikille yhteinen pakollinen koe on äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä -oppimäärän mukainen koe. Muut kolme pakollista koetta kokelas valitsee
seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan
kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineissa järjestettävä koe.
• Neljästä pakollisesta kokeesta vähintään yksi on suoritettava A-tason kokeena,
joka voi olla pitkä matematiikka tai A-tason kieli,
• Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useampia ylimääräisiä
kokeita.
Äidinkieli ja kirjallisuus /
suomi toisena kielenä
3 seuraavista (yhden oltava A-taso)
toinen kotimainen kieli
yksi vieras kieli,
matematiikka
yksi reaaliaine
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4 pakollista koetta

Ylimääräiset yo-kokeet

Huom! Wilman etusivun linkissä Opas syksyn 2018 / kevään 2019 yo-kirjoituksiin ja
jatko-opintoihin on lisätietoja mm. seuraavista asioista:
• Aikataulut 2018–2019
• Ylioppilaskokeisiin valmentava tilaisuus
• Ylioppilastutkinnon koetyypit
• Kokeen uusiminen ja tutkinnon täydentäminen
• Kokeen tulokset ja arvostelu
• Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen, tutkintomaksut
• www.ylioppilastutkinto.fi
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Kurssit
’ syventävä kurssi

° soveltava kurssi

Suomen kieli ja kirjallisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus,
suomi toisena kielenä
Äidinkieli ja kirjallisuus,
somali tai venäjä äidinkielenä
Ruotsi, A-kieli
Ruotsi, B1-kieli
Englanti, A-kieli
Espanja, A-kieli
Espanja, B3-kieli
Ranska, A-kieli
Ranska, B2-kieli
Ranska, B3-kieli
Saksa, A-kieli
Saksa, B2-kieli
Saksa, B3-kieli
Venäjä, A-kieli
Venäjä, B3-kieli
Kiina B3-kieli
Muut kielet
Italia
Latina
Japanin kieli ja kulttuuri
Matematiikka, yhteinen opintokokonaisuus
Matematiikka, pitkä
Matematiikka, lyhyt
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia
Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Evankelis-luterilainen uskonto
Ortodoksinen uskonto
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Nuorten vapaaehtoisuustyön kurssi
Liikennekasvatus (autokoulu)
Oppimaan-kurssi
Lamerfest
RO-kurssi

1°
1°
1°
1° 2° 3°
1°

Kurssien sisällöt sekä ohjeellinen suoritusaikataulu löytyvät opinto-oppaan luvusta Kurssikuvaukset.
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Näin käytät Kurssisuunnitelmataulukkoa
Tutustu huolellisesti kurssikuvauksiin ja ohjeellisiin suoritusaikatauluihin. Sijoita kurssit,
jotka aiot lukioaikana suorittaa, seuraavilla sivuilla olevaan kurssisuunnitelmataulukkoon
oikeille paikoilleen.
Huomaa, että lukion kurssivalinnat pohjautuvat ylioppilaskirjoitussuunnitelmaan. Jotta
osaat valita ylioppilaskirjoitusten kannalta tarkoituksenmukaisia kursseja, sinun tulee ensin
miettiä, mitä aineita haluat kirjoittaa ja milloin (tavallisesti joko osa 3. vuoden syksyllä ja osa
3. keväällä tai kaikki 3. keväällä).
Ohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen saat omalta opoltasi sekä ryhmänohjaajaltasi ja aineenopettajilta. Varmista lopuksi, että suunnitelmassasi on 75 kurssia ja
että kurssivalintasi ovat yleis-/musiikki-/tanssilukion tuntijaon (ks. sivut 32–34) mukaiset.
Huom! Ylioppilaskokeet perustuvat kunkin aineen pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Niiden
valitseminen ja suorittaminen on ylioppilaskirjoituksissa menestymisen kannalta erittäin
tärkeää.
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Japanin kieli ja kulttuuri

Latina

Italia

Kiina B3-kieli

Venäjä, B3-kieli

Venäjä, A-kieli

Saksa, B3-kieli

Saksa, B2-kieli

Saksa, A-kieli

Ranska, B3-kieli

Ranska, B2-kieli

Ranska, A-kieli

Espanja, B3-kieli

Espanja, A-kieli

Englanti, A-kieli

Ruotsi, B1-kieli

Ruotsi, A-kieli

Äidinkieli ja kirjallisuus, somali äidinkielenä

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Suomen kieli ja kirjallisuus

Kurssisuunnitelmataulukko

1. vuonna
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2. vuonna

3. vuonna

YO-aika

Muodostelmaluisteluvalmennus

Jääkiekkovalmennus

Jalkapallovalmennus

Liikunta

Terveystieto

Elämänkatsomustieto

Katolinen uskonto

Islamin uskonto

Ortodoksinen uskonto

Evankelis-luterilainen uskonto

Yhteiskuntaoppi

Historia

Psykologia

Filosofia

Kemia

Fysiikka

Maantiede

Biologia

Matematiikka, lyhyt

Matematiikka, pitkä

Kurssisuunnitelmataulukko

1. vuonna
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2. vuonna

3. vuonna

YO-aika

Musiikin lukiodiplomi

Median lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomi

Produktio

Tanssia kaikille

Valotekniikka

Musikaali- tai näytelmäproduktio

Teatteri

Tietotekniikka

Televisiotyö

Radiotyö

Lehtityö

Media

Kuvataide

Tanssi tanssilukiossa

Musiikki musiikkilukiossa

Musiikki yleislukiossa

Salibandyvalmennus

Kestävyysvalmennus

Kurssisuunnitelmataulukko

1. vuonna
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2. vuonna

3. vuonna

YO-aika

RO-kurssi

Lamerfest

Oppimaan-kurssi

Liikennekasvatus (autokoulu)

Nuorten vapaaehtoisuustyön kurssi

Tiimityön kurssi

Tutor-kurssi

Robotiikka

Opiskelijakuntakurssi

Nuori yrittäjyys

Nuorisovaltuustotoiminta

USA! USA!

Kiinan kulttuurin tuntemus

Kansainvälisyyskurssi

Teemaopinnot

Opinto-ohjaus

Taiteiden väliset kurssit

Teatterin lukiodiplomi

Tanssin lukiodiplomi

Kurssisuunnitelmataulukko

Yhteensä

1. vuonna
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2. vuonna

3. vuonna

YO-aika

I Jakso
9.8.–28.9.2018

Kurssikoodi Luokka
(esim. MAB03)

Kurssin nimi
1
2
3
4
5
182

6
7
8

Aika

8.20–9.35
9.45–11.05
11.15–13.05

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

1

5

4

4

5

2

7

3

3

7

3

2

6

7

6

1

1

2

(13.45—15.00)
6
5

8

8

Tarkista ruokailuaikasi!

13.15–14.30
14.45–16.00

4

8

RO
13.15–13.35

II Jakso
1.10.–28.11.2018

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Luokka

(esim. MAB03)

1
2
3
4
5
6

183

7
8

Aika

8.20–9.35
9.45–11.05
11.15–13.05

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

1

5

4

4

5

2

7

3

3

7

3

2

6

7

6

1

1

2

(13.45—15.00)
6
5

8

8

Tarkista ruokailuaikasi!

13.15–14.30
14.45–16.00

4

8

RO
13.15–13.35

I II Jakso
29.11.2018–5.2.2019

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Luokka

(esim. MAB03)

1
2
3
4
5
184

6
7
8

Aika

8.20–9.35
9.45–11.05
11.15–13.05

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

1

5

4

4

5

2

7

3

3

7

3

2

6

7

6

1

1

2

(13.45—15.00)
6
5

8

8

Tarkista ruokailuaikasi!

13.15–14.30
14.45–16.00

4

8

RO
13.15–13.35

IV Jakso
6.2.–5.4.2019

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Luokka

(esim. MAB03)

1
2
3
4
5
6
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7
8

Aika

8.20–9.35
9.45–11.05
11.15–13.05

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

1

5

4

4

5

2

7

3

3

7

3

2

6

7

6

1

1

2

(13.45—15.00)
6
5

8

8

Tarkista ruokailuaikasi!

13.15–14.30
14.45–16.00

4

8

RO
13.15–13.35

V Jakso
8.4.–1.6.2019

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Luokka

(esim. MAB03)

1
2
3
4
5
186

6
7
8

Aika

8.20–9.35
9.45–11.05
11.15–13.05

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

1

5

4

4

5

2

7

3

3

7

3

2

6

7

6

1

1

2

(13.45—15.00)
6
5

8

8

Tarkista ruokailuaikasi!

13.15–14.30
14.45–16.00

4

8

RO
13.15–13.35
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188

189

190
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