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SUORITUSOHJEET 2020-21
1. OPPIMÄÄRÄ
Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, jotka tulee suorittaa enintään neljässä
vuodessa. Lukion oppimäärä koostuu enimmäkseen kaikille yhteisistä kursseista, joiden lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Oppiaineen oppimäärään kuuluu vähintään tuntijaon mukainen minimikurssimäärä.
2. SUORITUSJÄRJESTYS
Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Tästä suoritusjärjestyksestä
voi poiketa kurssiselosteissa ilmoitetulla tavalla.
3. KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN
Opiskelijan tulee ilmoittautua seuraavan jakson kursseille viimeistään viikkoa ennen jakson
alkua. Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa henkilökohtaisen tunnuksen avulla. Opiskelijan
tulee varmistaa tunnuksensa toimivuus ajoissa.
4. KURSSIN SUORITTAMINEN
Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistumalla. Aiheettomien poissaolojen
vuoksi opiskelija voidaan jättää arvioimatta. Kurssiin kuuluu kurssikokeen tai sitä korvaavan tehtävän suorittaminen tehtävänannon mukaisesti. Jos opiskelija keskeyttää aloittamansa kurssin, siitä on keskusteltava ensin ao. kurssin opettajan kanssa.
Joitakin lukiokursseja on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen. Opiskelijan on sovittava tällaisesta kurssisuorituksesta ao. aineen opettajan kanssa etukäteen, viimeistään viikkoa ennen uuden jakson alkua. Opettaja määrittelee hyväksyttävään kurssisuoritukseen kuuluvat tehtävät.
5. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN
Opiskelija voi suorittaa perustellusta syystä yksittäisiä lukiokursseja myös muissa oppilaitoksissa tai verkkokursseina. Tällaisista kurssisuorituksista opiskelijan on esitettävä suunnitelma etukäteen opintojen ohjaajalle.
Opiskelijalle voidaan hyväksilukea myös muualla suoritettuja muita opintoja, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Näiden kurssien
hyväksilukemisesta päättää rehtori.
6. ARVIOINTI
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden
oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.
Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan päättötodistukseen suoritusmerkinnän
liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain
yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä
käsittää vain kaksi kurssia.
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7. KURSSIN UUSIMINEN
Kurssin, josta opiskelija on saanut enintään välttävän (5) arvosanan, voi uusia käymällä sen
uudelleen tai osallistumalla kerran uusintakuulusteluun. Itsenäisesti opiskellusta kurssista
saadun hylätyn (4) arvosanan voi korottaa vain opetukseen osallistumalla, ei uusintakuulustelussa.
Tammikuun uusintakuulusteluissa voi uusia 1. ja 2. jakson ja kevään uusintakuulusteluissa
3. ja 4. jakson kursseja. Elokuun uusintakuulustelussa voi uusia koko lukuvuoden kursseja.
Parempi arvosana jää voimaan.
Opiskelijan, joka jää saapumatta uusintakuulusteluun, katsotaan käyttäneen uusintakertansa.
Vähintään kohtalaisesti (6) suoritetun kurssin voi uusia vain käymällä sen uudelleen. Parempi arvosana jää voimaan.
8. AINEVALINTOJEN MUUTTAMINEN
Opiskelija tekee itsenäisesti kurssivalintansa verkossa. Opinto-ohjelman muutokset, esimerkiksi jonkin suunnitellun kurssimäärän poisjättäminen tai matematiikan oppimäärän vaihtaminen tulee tehdä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja voi tällöin varmistua, että
opintosuunnitelma on ajan tasalla ja lukion oppimäärä tulee varmasti suoritettua suunnitellussa ajassa.
9. MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN
Pitkän matematiikan keskeneräisen oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi minkä
kurssin jälkeen tahansa. Opiskelijan lyhyen matematiikan oppimäärään kuuluvat kurssit
MAB1-MAB6. Hyväksiluettujen pitkän matematiikan kurssien arvosanat siirtyvät suoraan
lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut hyväksytyt pitkän matematiikan kurssit lasketaan matematiikan kokonaiskurssimäärään. Vastaavansisältöisiä lyhyen ja pitkän matematiikan
kursseja ei voi hyväksilukea kahdesti.
10. OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN
Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen,
kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden
oppimäärät. Oppimäärät on suoritettu, kun opiskelija on suorittanut vähintään 2/3 opintoohjelmansa mukaisista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista
hyväksytysti. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista sekä itsenäisesti opiskelluista
kursseista lukion oppimäärään luetaan mukaan vain hyväksytysti suoritetut kurssit.
Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä / hylättyjä enintään:
1 - 2 kurssia / 0
3 - 5 kurssia / 1
6 - 8 kurssia / 2
yli 9 kurssia / 3
11. PÄÄTTÖARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Oppimäärän arvosana perustuu pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssiarvosanojen keskiarvoon (0,50 pyöristetään ylöspäin). Mikäli näin määräytyvä arvosana ei vastaa
päättövaiheen suoritustasoa, opettaja voi korottaa arvosanaa. Koulukohtaisten syventävien
ja soveltavien kurssien suoritukset voivat korottaa päättöarvosanaa. Opiskelija voi korottaa
oppimäärän arvosanaansa koulutyön päätyttyä toimeenpantavissa loppukuulusteluissa.
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)
Suoritusjärjestys
Lahden yhteiskoulun lukiossa äidinkielessä ja kirjallisuudessa on 14 kurssia, joista 6 on pakollisia.
Pakolliset kurssit (1–6) on suoritettava numerojärjestyksessä, ja ne tulee opiskella ennen ylioppilaskirjoituksiin osallistumista.
 Kurssit ÄI7, ÄI8 ja ÄI9 ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja. ÄI8 ja ÄI9 tukevat erityisesti ylioppilaskokeeseen valmistautumista ja suoritetaan abivuonna.
 Koulukohtaisista kursseista ÄI11 suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena.
 Kurssien ÄI7, ÄI10, ÄI12 ja ÄI13 suoritusajankohdan voi valita vapaasti. Kursseja ÄI11 ja ÄI12 järjestetään vuorovuosina.
 Kurssi ÄI14 suoritetaan itsenäisesti lukion aikana.
Arviointi ja itsenäinen opiskelu
Kurssit arvioidaan numeerisesti toisistaan riippumatta asteikolla 4–10, ellei kurssin esittelyssä ole
toisin mainittu. Arvioinnin pohjana eivät ole vain kokeet tai muut kirjalliset tuotokset, vaan oppilaan kehitys kaikissa äidinkielen taidoissa. Kursseihin liittyy itsearviointia. Kommunikatiivisen
luonteensa vuoksi äidinkieli ei pääsääntöisesti sovi itsenäisesti suoritettavaksi.
Pakolliset kurssit 1–6
Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla lukeminen, kirjoittaminen, kieli, kirjallisuus, suullinen
viestintä ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin sisältöihin ja tavoitteisiin.
Kurssi 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti kehittyvät. Hän
harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana.
Kurssi 2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)
Opiskelijan käsitys kielen merkityksestä, vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija syventää kieli- ja tekstitietojaan ja kirjoitustaitojaan. Hän oppii ymmärtämään, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.
Kurssi 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta
merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan
kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissa.
Kurssi 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin
keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.
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Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Hän harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä. Hän tutustuu suomalaisen kaunokirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiin teoksiin.
Kurssi 6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista syvenee. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin teksteihin.
Valtakunnalliset syventävät kurssit 7–9
Kurssi 7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan.
Hän kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa,
opiskelussa ja työelämässä.
Kurssi 8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8)
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.
Kurssi 9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI9)
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.
Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit
Kurssi 10. Kirjallisuuspiiri (ÄI10)
Kurssi tarjoaa kiireiselle lukiolaiselle lukuaikaa ja mahdollisuuden keskustella kirjallisuudesta.
Kaunokirjallisuuden lisäksi voidaan lukea myös tietokirjallisuutta; teosten määrä ja laatu sovitaan
kurssilla yhteisesti. Kurssin tavoitteena on tukea yleissivistystä ja lukuharrastusta. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.
Kurssi 11. Kirjallisuuden analyysi ja tulkinta (ÄI11)
Kurssilla syvennetään kirjallisuusesseen tuntemusta ja harjoitellaan kirjallisuuden pohjalta kirjoittamista, erityisesti runon ja novellin tulkitsemista. Luetaan sekä kotimaista että ulkomaista lyriikkaa ja proosaa. Analysoidaan omia ja muiden kurssilaisten kirjoittamia esseitä, joista voidaan koota antologia. Kurssista annetaan suoritusmerkintä. Kurssi järjestetään vuorovuosina ÄI12-kurssin
kanssa.
Kurssi 12. Luova kirjoittaminen (ÄI12)
Kurssilla tutustutaan sanataiteen ominaispiirteisiin itse kirjoittamalla. Kurssi sopii niin pöytälaatikkorunoilijoille kuin vasta-alkajillekin. Erilaisia harjoituksia (esim. kertomus, kuvaus, kirje, satu,
novelli ja runo) kirjoitetaan sekä yksilötöinä että ryhmässä. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.
Kurssi järjestetään vuorovuosina ÄI11-kurssin kanssa.
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Kurssilla syvennetään printti- ja verkkomedian tuntemusta ja harjoitellaan lehtijutun toimittamista. Tutustutaan toimittajan työhön ja vieraillaan lehtitalossa. Yhteisten teoriaopintojen lisäksi työskennellään itsenäisesti toimitusryhmissä, joissa kirjoitetaan oma juttu Yhteiskoulun vuosikirjassa
julkaistavaksi. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.
Kurssi 14. Kirjallisuuden harrastuskurssi (ÄI14)
ÄI14-kurssilla suoritetaan ns. kirjallisuusdiplomi itsenäisesti opettajan ohjeiden mukaisesti. Kirjallisuusdiplomi koostuu 20 valinnaisesta teoksesta. Teoslistoja saa opettajalta ja Lahden kaupunginkirjaston kotisivuilta (http://kaupunginkirjasto.lahti.fi/kirjallisuusdiplomi.htm). Kurssin suorittamisesta annetaan suoritusmerkinnän lisäksi erillinen diplomitodistus. Kirjallisuusdiplomi ei
kuulu OPH:n lukiodiplomeihin.

ENGLANTI, A-KIELI (ENA) perusopetuksen 1–6 lk. alkanut oppimäärä
Perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkanut oppimäärä
Suoritusjärjestys
Kurssit 1-8 numerojärjestys, kurssi 9 suositellaan suoritettavaksi 1.kurssin jälkeen.
Arviointi
Kurssit 1-8 numeroarviointi, kurssit 9-10 suoritusmerkintä.
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Kirjallisen kokeen lisäksi arvioinnin
perusteena ovat kuuntelukokeet, suullinen kielitaito ja oppitunneilla osoitettu jatkuva näyttö.
Päättöarvosana määräytyy kurssien 1-8 perusteella.
Pakolliset kurssit 1-6
Kurssi 1. Englannin kieli ja maailmani (ENA1)
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden
hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Kurssilla pohditaan englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa
kulttuurista osaamista.
Kurssi 2. Ihminen verkostoissa (ENA 2)
Kurssilla harjoitellaan puheviestintää erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia
käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia monipuolisena kielenkäyttäjänä. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät hyvinvointiin, turvallisuuteen sekä viestintä- ja mediaosaamiseen.
Kurssi 3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA 3)
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti syventämällä opiskelijoiden monilukutaitoa. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkielinen media sekä luova toiminta. Kurssilla
tehdään eri tekstilajien tuotoksia.
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Kurssilla painotetaan tiedonhankintataitoja, kriittistä lukutaitoa sekä aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.
Kurssi 5. Tiede ja tulevaisuus (ENA 5)
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Pohditaan erilaisia tulevaisuuden visioita, erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit käsittelevät tiedon- ja tieteenaloja.
Kurssi 6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA 6)
Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat
kohtaavat jatko-opinnoissa ja työelämässä. Pohditaan jatko-opintoja, urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän,
työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin sekä laajempia talouden ilmiöitä.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.
Kurssi 7. Kestävä elämäntapa (ENA 7)
Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen
sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.
Kurssi 8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA 8)
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa ja ymmärtää puhuttua kieltä. Suullista kielitaitoa tarkastellaan mm. ääntämisen, eri aksenttien, ja kielenkäyttötilanteiden näkökulmasta. Kurssilla kerrataan
oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä. Kurssin lopuksi pidetään Opetushallituksen laatima suullinen koe, jonka painoarvo on 50 % kurssiarvosanasta. Kurssi suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen.
Koulukohtaiset syventävät kurssit
Kurssi 9. Kertauskurssi (ENA 9)
Englannin kielen perusasioiden kertaus- ja tukikurssi.
Kurssi kertaa peruskoulun keskeisintä oppiainesta ja valmentaa lukion opintoihin.
ENA9 kurssin keskeinen sisältö on verbiopin kertaaminen. Tämän lisäksi harjoittelemme
esimerkiksi sanajärjestystä ja prepositioita sekä kartutamme sanavarastoa.
Kurssi 10. Abivalmennus
Kurssilla annetaan valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin valmistuville kuuntelussa, tekstinymmärtämisessä, kirjoittamisessa sekä kerrataan kielioppi.
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SAKSA, A-KIELI (SAA)

perusopetuksen 1–6 lk. alkanut oppimäärä

Suoritusjärjestys
Numerojärjestys.
Arviointi
Kurssit 1-8 numeroarviointi. Kurssista 9 suoritusmerkintä. Opiskelijan arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Kirjallisen kokeen lisäksi arvioinnin perusteena ovat kuuntelukokeet, suullinen kielitaito ja oppitunneilla osoitettu jatkuva näyttö. Päättöarvosana määräytyy
kurssien 1-8 perusteella.
Pakolliset kurssit 1-6
Kurssi 1. Kieli ja maailmani (SAA1)
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden
hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osaalueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin.
Kurssi 2. Ihminen verkostoissa (SAA2)
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden
hallintaa. Opetellaan toimimaan aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja sekä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista
hyvinvointia.
Kurssi 3. Kulttuuri-ilmiöitä (SAA3)
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia
painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta. Kurssilla luetaan saksankielinen kirja.
Kurssi 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4)
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana
ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin
sopivia tekstejä, esim. tiivistelmiä ja argumentatiivisia kirjoitelmia. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.
Kurssi 5. Tiede ja tulevaisuus (SAA5)
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan
saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.
Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua, hiotaan kirjallista ilmaisua ja harjoitellaan suullista
viestintää.
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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, sekä
laajempia talouden ilmiöitä.
Valtakunnalliset syventävät kurssit 7-8
Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.
Kurssi 7. Kestävä elämäntapa (SAA7)
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän
kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Syvennetään sanastoa ja kielellisiä ilmauksia monipuolisen
viestinnällisen harjoittelun avulla.
Kurssi 8. Viesti ja vaikuta puhuen (SAA8)
Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden saksan kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien
materiaalien avulla. Kurssilla tehdään myös lyhyitä suullisia esityksiä.
Arviointi: Kurssi ja kurssilla suoritettava Opetushallituksen laatima suullisen kielitaidon koe arvioidaan kielten opetuksen yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa käyttäen.
Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Suullisen
kokeen painoarvo on 50 % kurssiarvosanasta.
Koulukohtainen syventävä kurssi 9
Kurssi 9. Abikurssi (SAA9)
Kurssilla harjoitellaan päättötutkinnon kaikkia osa-alueita. Opetusmateriaalina käytetään mm.
oppikirjaa GENAU 7-8.

RUOTSI, B1-KIELI (RUB)
Suoritusjärjestys
Numerojärjestys.
Arviointi
Kurssit 1-7 numeroarviointi.
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Kirjallisen kokeen lisäksi arvioinnin
perusteena ovat kuuntelukokeet, suullinen kielitaito ja kurssin aikana osoitettu jatkuva näyttö.
RUB6-kurssin arviointi perustuu suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin
kurssin aikaisiin näyttöihin. Päättöarvosana määräytyy kurssien 1-7 perusteella.
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Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden
hallintaa. Kurssin aihepiireinä ovat nuorten elämänpiiri ja harrastukset. Kurssilla harjoitellaan
käyttämään ruotsin kieltä erityisesti suullisessa vuorovaikutuksessa ja syvennetään taitoja kommunikoida vapaamuotoisissa ja tuttavallisissa arkeen ja matkailuun liittyvissä tilanteissa. Kurssilla pohditaan omaa oppimista ja kehitetään opiskelutaitoja.
Kurssi 2. Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB2)
Kurssin aihepiireinä ovat hyvä elämä sekä hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden merkitys opiskelijan
elämään. Kurssilla pohditaan myös digitalisaation vaikutusta hyvinvoinnille ja ihmisten väliselle
vuorovaikutukselle. Kurssilla harjoitellaan edelleen ruotsin kielen käyttöä suullisissa vuorovaikutustilanteissa ja mielipiteen ilmaisua.
Kurssi 3. Kulttuuri ja mediat (RUB3)
Kurssilla tutustutaan suomenruotsalaiseen ja muuhun pohjoismaalaiseen kulttuuriin.
Kurssilla vahvistetaan edelleen ruotsin suullista osaamista ja monilukutaitoa sekä aletaan harjoitella erityyppisten tekstien kirjoittamista.
Kurssi 4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB4)
Kurssin aihepiireinä ovat monikulttuurinen elinympäristö ja ajankohtaiset asiat. Kurssilla harjoitellaan käyttämään ruotsin kieltä tiedonhankinnassa, olennaisen tiedon tiivistämisessä sekä tiedon
jakamisessa. Kurssilla jatketaan erityyppisten tekstien ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Kurssi 5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB5)
Kurssien aihepiireinä ovat työelämä ja jatko-opinnot. Kurssilla tutustutaan mahdollisuuksiin niin
opiskella ja työskennellä ruotsin kielellä kuin osallistua pohjoismaalaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Kurssilla syvennetään taitoa käyttää ruotsin kieltä tiedonhankinnassa, olennaisen tiedon tiivistämisessä sekä tiedon jakamisessa/esittämisessä. Kurssilla jatketaan myös erityyppisten tekstien ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB6)
Kurssilla harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita, mutta painotetaan suullista viestintää. Kurssilla kerrataan myös sanastoa ja kielioppia ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssin aikana voidaan
valmistaa suullinen esitys. Kurssin lopuksi pidetään Opetushallituksen laatima suullinen koe.
Kurssi 7. Kestävä elämäntapa (RUB7)
Kurssilla syvennetään tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoja sekä luetaan erityyppisiä tekstejä.
Kurssin aikana kerrataan myös sanastoa ja kielioppia ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.
Koulukohtainen syventävä kurssi
Kertauskurssi abeille (RUBabi, puolikurssi)
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin esim. tekemällä eri kielitaidon osa-alueita harjoittavia vanhoja yo-tehtäviä. Kurssilla ei pidetä loppukoetta eikä siitä tule kurssimerkintää.
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MATEMATIIKKA (MAA, MAB)
UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KURSSIT:
Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
Arviointi
Kurssilla numeroarvostelu kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella.
Pakollinen kurssi
Kurssi 1. Luvut ja lukujonot (MAY1)


reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta



funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta



lukujono



rekursiivinen lukujono



aritmeettinen jono ja summa



logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys



x
muotoa a  b , x ∈ℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen



geometrinen jono ja summa

________________________________________________________________________________
Matematiikan lyhyt oppimäärä
Arviointi
Kurssisuoritusten arviointi: Kurssit 2-8 numeroarvostelu kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella, kurssi 9 suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella ja kurssi 10 numeroarvostelu kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella.
Oppimäärän arviointi: Arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien (kurssit 1-8) kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Jos koulukohtaisella syventävällä kurssilla on korottava vaikutus edellä laskettuun keskiarvoon, niin se
otetaan huomioon oppimäärän arvosanan määrityksessä.
Pakolliset kurssit 2-6
Kurssi 2. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2)


suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus



ongelmien muotoileminen yhtälöiksi



yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen



ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen



toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
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kuvioiden yhdenmuotoisuus



suorakulmaisen kolmion trigonometria



Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause



kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen



geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

Kurssi 4. Matemaattisia malleja (MAB4)


lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen



potenssiyhtälön ratkaiseminen



eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla



lukujonot matemaattisina malleina

Kurssi 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)


diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen



regression ja korrelaation käsitteet



havainto ja poikkeava havainto



ennusteiden tekeminen



kombinatoriikkaa



todennäköisyyden käsite



todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

Kurssi 6. Talousmatematiikka (MAB6)


indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia



taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

Valtakunnalliset syventävät kurssit 7-8
Kurssi 7. Matemaattinen analyysi (MAB7)


graafisia ja numeerisia menetelmiä



polynomifunktion derivaatta



polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen



polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä

Kurssi 8. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB8)


normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet



toistokoe



binomijakauma



luottamusvälin käsite
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Kurssi 9. Kursseja MAY1 ja MAB2 täydentävä kurssi (MAB9)


kurssien MAY1 ja MAB2 rinnalle valittava kurssi



kurssien MAY1 ja MAB2 aihepiirit



kurssin tarkoitus on tukea lukiomatematiikan aloitusta

Kurssi 10. Kertauskurssi (MAB10)


tarkoitettu lukion viimeiseksi kurssiksi

 lukion lyhyen matematiikan eri osa-alueet
________________________________________________________________________________
Matematiikan pitkä oppimäärä
Arviointi
Kurssisuoritusten arviointi: Kurssit 2-13 numeroarvostelu kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella, kurssi 14 ja 18 suoritusmerkintä jatkuvan näytön perusteella, kurssit 15–17 ja 19 numeroarvostelu kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella ja kurssi 20 suoritusmerkintä jatkuvan näytön
perusteella.
Oppimäärän arviointi: Arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien (kurssit 1-13) kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Jos jollakin koulukohtaisella syventävällä kurssilla on korottava vaikutus edellä laskettuun keskiarvoon,
niin se otetaan huomioon oppimäärän arvosanan määrityksessä.
Pakolliset kurssit 2-10
Kurssi 2. Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2)


polynomien tulo ja muotoa



2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen



2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin



polynomifunktio



polynomiyhtälöitä



polynomiepäyhtälön ratkaiseminen

olevat binomikaavat

Kurssi 3. Geometria (MAA3)


kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus



sini- ja kosinilause



ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria



kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
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vektoreiden perusominaisuudet



vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla



koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo



yhtälöryhmän ratkaiseminen



suorat ja tasot avaruudessa

Kurssi 5. Analyyttinen geometria (MAA5)


pistejoukon yhtälö



suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt



itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen



pisteen etäisyys suorasta

Kurssi 6. Derivaatta (MAA6)


rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö



funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta



polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen



polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen

Kurssi 7. Trigonometriset funktiot (MAA7)


suunnattu kulma ja radiaani



trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen



trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen



yhdistetyn funktion derivaatta



trigonometristen funktioiden derivaatat

Kurssi 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)


potenssien laskusäännöt



juurifunktiot ja -yhtälöt



eksponenttifunktiot ja -yhtälöt



logaritmifunktiot ja -yhtälöt



juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat

Kurssi 9. Integraalilaskenta (MAA9)


integraalifunktio



alkeisfunktioiden integraalifunktiot



määrätty integraali



pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
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diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma



jakauman tunnusluvut



klassinen ja tilastollinen todennäköisyys



kombinatoriikka



todennäköisyyksien laskusäännöt



diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma



diskreetin jakauman odotusarvo



normaalijakauma

Valtakunnalliset syventävät kurssit 11-13
Kurssi 11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)


konnektiivit ja totuusarvot



geometrinen todistaminen



suora, käänteinen ja ristiriitatodistus



induktiotodistus



kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö



Eukleideen algoritmi



alkuluvut ja Eratostheneen seula



aritmetiikan peruslause



kokonaislukujen kongruenssi

Kurssi 12. Algoritmit matematiikassa (MAA12)


iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä



polynomien jakoalgoritmi



polynomien jakoyhtälö



Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö

Kurssi 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)


funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen



jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia



käänteisfunktio



kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta



funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä



epäoleelliset integraalit



lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa
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Kurssi 14. Kursseja MAY1 ja MAA2 täydentävä kurssi (MAA14)
 kurssien MAY1 ja MAA2 rinnalle valittava kurssi


kurssien MAY1 ja MAA2 aihepiirit



kurssin tarkoitus on tukea lukiomatematiikan aloitusta

Kurssi 15. Talousmatematiikka (MAA15)
 indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia


taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

Kurssi 16. Talousmatematiikan jatkokurssi (MAA16)
 tarkoitettu talouslinjan opiskelijoille


tarkastellaan talouden ilmiöitä palveluntarjoajan ja kuluttajan näkökulmasta



tarjotaan valmiuksia talousmatematiikan jatko-opintoihin



käsitellään talousmatematiikan aihepiirejä kuten prosenttilaskenta, lineaarinen optimointi,
suhteellisen edun periaate, kannattavuuden arviointi, aikasarjat, mallit ja taloustiede, sijoittaminen, laskentatoimi



matematiikan lyhyen oppimäärän opiskelijoille kurssi kirjataan MAB17 –kurssiin.

Kurssi 17. Korkeakoulujen matematiikkaa (MAA17)
 tutustutaan korkeakoulun matematiikan aihepiireihin kuten kompleksilukuihin, matriiseihin ja differentiaaliyhtälöihin
Kurssi 18. Jatkokurssi (MAA18)
 kerrataan ja syvennetään lukion pitkän matematiikan eri osa-alueita


opiskellaan kurssin 19 rinnalla



tarkoitettu kurssin 19 kanssa lukion viimeiseksi kurssiksi

Kurssi 19. Kertauskurssi (MAA19)
 tarkoitettu lukion viimeiseksi kurssiksi


lukion pitkän matematiikan eri osa-alueet

Kurssi 20. Digitaaliset välineet (MAA20)
 kurssien MAA3, MAA4 ja MAA5 rinnalle valittava kurssi


kurssien MAA3, MAA4 ja MAA5 aihepiirit



kurssilla harjoitellaan digitaalisten apuvälineiden käyttöä

BIOLOGIA (BI)
Suoritusjärjestys
Pakolliset ja valtakunnalliset kurssit numerojärjestyksessä, koulukohtaisia kursseja voi suorittaa
muiden kurssien ohella.
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Pakolliset ja valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin, koulukohtaiset kurssit suoritusmerkinnällä.
Pakolliset kurssit 1-2
Kurssi 1. Elämä ja evoluutio (BI1)
Kurssilla perehdytään biologiaan tieteenä ja käsitellään biologian tutkimusmenetelmiä, tieteenaloja ja elämän tunnuspiirteitä. Tutustutaan solun alkuperään, rakenteeseen ja keskeisiin aineenvaihduntareaktioihin ja geenien toiminnan periaatteisiin. Käsitellään eliöiden lisääntyminen ja elinkaaren vaiheet sekä evoluutiomekanismit ja eliökunnan sukupuu. Kurssilla tehdään biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti.
Kurssi 2. Ekologia ja ympäristö (BI2)
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. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin sekä ekologisesti kestävään tulevaisuuteen. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.
Valtakunnalliset syventävät kurssit 3-5
Kurssi 3. Solu ja perinnöllisyys (BI3)
Kurssilla syvennetään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös
solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssilla tehdään
solubiologinen tutkimus joko kokeellisesti tai virtuaalisesti.
Kurssi 4. Ihmisen biologia (BI4)
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. Kurssilla tehdään ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus.
Kurssi 5. Biologian sovellukset (BI5)
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.
Koulukohtaiset syventävät kurssit 6-9
Kurssi 6. Biologian työkurssi (BI6)
Kurssilla perehdytään biologian eri osa-alueisiin käyttäen kokeellisia työmenetelmiä. Harjoitustöitä tehdään solubiologian, kasvi- ja eläinfysiologian, perinnöllisyystieteen, mikrobiologian ja ekologian ja ympäristönsuojelun sekä anatomian alueelta. Töistä laaditaan työpäiväkirja. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.
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Kurssin tarkoituksena on oppia tuntemaan yhteensä yli 300 Suomessa tavattavaa kasvi- ja eläinlajia. Kurssi alkaa 5. jakson aikana luennoilla ja retkillä. Kesällä tehdään oma 50 näytettä sisältävä
kokoelma valokuvaamalla (tarkempien ohjeiden mukaan). Seuraavana syksynä 1. tai 2. jakson aikana palautetaan kokoelmat arvioitaviksi ja pidetään lajintuntemuskoe. Suoritusmerkintä.
Kurssi 8. Lääketieteellinen biologia (BI8)
Kurssilla syvennetään ihmisen biologian käsittelyä, keskittyen erityisesti terveyteen ja sitä uhkaaviin tekijöihin. Aihealueita kurssilla ovat mm. terveysvaarat ennen ja nyt, ihmisen lisääntyminen
ja siihen liittyvät häiriöt, periytyvät taudit ja yksilönkehityksen häiriöt, syöpä ja sen hoito, mikrobitaudit. Kurssin työmuotoja ovat luennot, esitelmät, preparoinnit ja mahdolliset vierailut. Suoritusmerkintä.
Kurssi 9. Biologian kertauskurssi (BI9)
Kurssilla täydennetään ja kerrataan aiempien kurssien sisältöjä sekä valmistaudutaan biologian
ylioppilaskirjoituksiin. Suositellaan niille abiturienteille, jotka aikovat kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa biologian ainereaalikokeen. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.

MAANTIEDE (GE)
Suoritusjärjestys
Kurssit 1-4 suoritetaan numerojärjestyksessä. Koulukohtaisten syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa.
Arviointi
Kursseista 1-4 saa numeroarvosanan. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Pakollinen kurssi
Kurssi 1. Maailma muutoksessa (GE1)
Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun.
Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja
riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä,
varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset. Kurssiin kuuluu sähköisiä kurssitehtäviä sekä
karttatentti aluetietoisuuden lisäämiseksi. Kurssista saa numeroarvosanan.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 2. Sininen planeetta (GE2)
Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit
ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.
Kurssiin kuuluu sähköisiä kurssitehtäviä. Kurssista saa numeroarvosanan.
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Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja
arkielämässä. Kurssiin kuuluu sähköisiä kurssitehtäviä. Kurssista saa numeroarvosanan.
Kurssi 4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4), ks. Teemaopinnot
Koulukohtaiset syventävät kurssit
Kurssi 5. Maantieteen työkurssi (GE5)
Kurssilla syvennetään keskeisiä maantieteen tietoja ja taitoja. Aihepiiriin kuuluu muun muassa
kartografisten taitojen harjoittaminen, maisematulkinta karttojen ja kuvien perusteella, paikkatietotaitojen kehittäminen sekä maastoretket. Kurssilla hyödynnetään erityisesti maantieteen sähköisiä menetelmiä. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
Kurssi 6. Maantieteen kertauskurssi (GE6)
Kurssia suositellaan niille abiturienteille, jotka aikovat kirjoittaa maantieteen ainereaalikokeen.
Kurssin kuluessa kerrataan lukion maantieteen keskeisiä teemoja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
Kurssi 7. Globalisaatio ja kestävä kehitys (GE7), Yhteiskunta- ja talouslinja
Kurssilla tutustutaan globalisaatioon eli maailmanlaajuiseen vuorovaikutukseen eri alueella asuvien ihmisten välillä. Globalisaatiota tarkastellaan esimerkiksi talouden, politiikan, kulttuurin,
matkailun ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi perehdytään kestävän elämäntavan edellytyksiin
ja haasteisiin; mikä on ekologisesti välttämätöntä, kulttuurisesti arvokasta, yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa. Kurssin painottaa ajankohtaisia ilmiöitä ja on monitieteinen. Kurssiin kuuluu pienimuotoinen kurssityö sekä opintovierailuja. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
Maantiede mukana myös: Muuttuva sää ja ilmasto sekä Kansainvälisyyskurssi,
ks. Teemaopinnot

FYSIIKKA (FY)
Suoritusjärjestys
Kurssit 1-8 suoritetaan numerojärjestyksessä, työkurssi (kurssi 9) suoritetaan toisen vuoden keväällä ja kurssi 10 toisena lukuvuonna.
Arviointi
Numeroarvostelu. Mikäli opiskelija suorittaa vain yhden kurssin, hän saa halutessaan päättötodistukseen suoritusmerkinnän. Koulukohtaisten syventävien kurssien suorittaminen voi korottaa
arvosanaa.
Pakollinen kurssi
Kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
Kurssin kuluessa käsitellään seuraavia teemoja:


Fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä.
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Aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset.



Tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa.



Tulosten kerääminen, esittäminen ja luotettavuuden arviointi.



Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana.

Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 2. Lämpö (FY2)
Kurssilla perehdytään lämpöopin ilmiöihin ja fysiikan merkitykseen energiantuotannossa. Käsiteltäviä aiheita ovat:


Lämpö ja lämpötila



Mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde.



Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia



Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana.



Kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine



Energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta

Kurssi 3. Sähkö (FY3)
Kurssilla perehdytään mm. fysiikan ja teknologian merkitykseen jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa, aihealueet:


sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki



yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait



sähköteho ja Joulen laki



kondensaattori, diodi ja LED komponentteina



sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä



sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

Kurssi 4. Voima ja liike (FY4)
Kurssin kuluessa käsitellään seuraavia teemoja:


fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle



vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike



Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus



etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus



liikeyhtälö



momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa



liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset



liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki



mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet
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Kurssin kuluessa käsitellään seuraavia teemoja:


fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa



tasainen ympyräliike



gravitaatiovuorovaikutus



harmoninen voima ja värähdysliike



aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen



aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot



ääni aaltoliikeilmiönä



mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

Kurssi 6. Sähkömagnetismi (FY6)
Kurssilla perehdytään fysiikan merkitykseen energia- ja viestintäteknologiassa. Käsiteltäviä aiheita ovat:


magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä



varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä



sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki



generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla



sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio



tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

Kurssi 7. Aine ja säteily (FY7)
Näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat:


energian kvantittuminen



sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit



aaltohiukkasdualismi



atomiytimen rakenne



ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi



radioaktiivisuus ja hajoamislaki



säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö



tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

Koulukohtaiset syventävät kurssit
Kurssi 8. Kertauskurssi (FY8)
Fysiikan keskeiset sisällöt. Arviointi: Numeroarvostelu. Opiskelija saa halutessaan suoritusmerkinnän.
Kurssi 9. Fysiikan työkurssi (FY9)
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Kurssi 10. Teknologia/elektroniikka (FY10)

KEMIA (KE)
Suoritusjärjestys
Numerojärjestys 1:stä 5:een. Kurssin 6 voi suorittaa vasta kurssin 2 jälkeen ja kurssi 8 vasta kurssin 3 jälkeen. Kurssi 7 suoritetaan viimeisenä.
Arviointi
Numeroarvostelu kursseista 1-5. Mikäli opiskelija suorittaa kemiasta vain yhden kurssin, hän saa
siitä halutessaan suoritusmerkinnän. Koulukohtaisista syventävistä kursseista (6-8) annetaan
suoritusmerkintä.
Pakollinen kurssi
Kurssi 1. Kemiaa kaikkialla (KE1)
Kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään. Alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia.
Aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden
avulla. Tiedonhankinta. Turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)
Kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla.
Avaruusrakenne ja isomeria. Orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen
avulla. Ainemäärä ja pitoisuus. Työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus. Aineen rakenteen analyysimenetelmät kuten spektroskopia.
Kurssi 3. Reaktiot ja energia (KE3)
Kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta. Kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen. Epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia. Aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen
käsittely. Energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki. Kaasujen
ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö. Reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen.
Kurssi 4. Materiaalit ja teknologia (KE4)
Kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa. Metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö
ja elinkaari. Atomien ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten
ominaisuuksien selittäjänä. Hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot. Sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen. Tutkimuksen tai ongelmaratkaisun ideointi ja suunnittelu. Yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa.
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Kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kemiallisen reaktion nopeus ja siihen
vaikuttavia tekijöitä. Homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen. Happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset. Tasapainoon liittyvät graafiset esitykset. Homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely. Tutkimustulosten ja –prosessin arviointi.
Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit
Kurssi 6. Kemian työkurssi (KE6)
Titraus, epäorgaaninen ja orgaaninen synteesi, lämpökemiallinen ja sähkökemiallinen työ, orgaaninen hapettumis-pelkistymisreaktio, ionin tunnistus- ja saostusreaktioita, epäorgaaninen kvalitatiivinen analyysi, työselostuksen laatiminen.
Kurssi 7. Kertauskurssi (KE7)
Kerrataan kemian kurssien keskeiset sisällöt.
Kurssi 8. Makromolekyylit (KE8)
Tutustutaan nykykemian saavutuksiin orgaanisessa kemiassa. Tutkitaan lähemmin joitakin makromolekyylejä esim. valkuaisaineita, polysakkarideja, muoveja jne. Tutustutaan nykyaikaisiin
analyysimenetelmiin esim. kromatografiaan, massaspektrometriaan. Tehdään kokeellisia töitä
makromolekyyleillä.

USKONTO (UE)
Pakollisten kurssien tavoite on perehdyttää opiskelija kristinuskoon yksikön, yhteiskunnan ja
kulttuurin näkökulmista. Opiskelija tutustuu kristinuskon lisäksi juutalaisuuteen ja islamiin, niiden kulttuuriperintöön sekä yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Syventävissä kursseissa käsitellään
tarkemmin uskontoa yhteiskunnassa, esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen, median, taiteen tai populaarikulttuurin näkökulmasta. Kursseilla syvennetään myös tietämystä muista uskonnoista ja suuntauksista. Kurssit antavat opiskelijalle valmiudet toimia moniuskontoisessa ja
monikulttuurisessa ympäristössä ja yhteiskunnassa.
Yleistä menetelmistä
Opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Kaikilla
kursseilla on mahdollisuus keskustella, järjestää paneeleita, tehdä referaatteja, pitää esitelmiä, laatia tutkielmia ja tehdä vertailuja.
Suoritusjärjestys
Pakollisten kurssien (1- 2) suorittaminen on suositeltavaa ennen syventävien kurssien (3 -6) suorittamista.
Arviointi
Numeroarvostelu. Arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien 3-6
perusteella.
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Kurssi 1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
(UE1)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten
luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta sekä osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen
tutkimusta. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan. Kurssi kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.
Kurssi 2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kristinuskon merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta sekä tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan. Kurssilla opitaan vertailemaan eri suuntausten keskeisiä piirteitä ja perehdytään kristinuskon
erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja
osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssilla
käydään läpi luonnonuskontojen levinneisyyttä ja keskeisiä piirteitä sekä perehdytään uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin. Kurssi kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Kurssi 4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)
Kurssin tavoitteena on tutustua monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen
nyky-Suomessa ja ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskunnan eri osa-alueilla.
Opiskelija perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella
ja neljännellä sektorilla ja osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua. Kurssi kehittää valmiuksia osallistua katsomusten ja uskontojen väliseen dialogiin.
Kurssi 5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä
eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta ja hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta. Opiskelija perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja sekä tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja. Kurssin jälkeen opiskelija myös tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.
Kurssi 6. Uskonnot ja media (UE6)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja oppii analysoimaan ja arvioimaan uskonnon ja median välisiä suhteita. Kurssilla käsitellään median vaikutusta uskontoilmiöihin ja uskontoihin liittyviin mielikuviin, konflikteihin ja
rauhan rakentamiseen. Kurssilla opiskelija osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.
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ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)
Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. Sen tiedeperustaan kuuluu ihmis-,
kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofia.
Suoritusjärjestys
Suositellaan numerojärjestyksen mukaista etenemistä.
Arviointi
Numeroarviointi, jossa huomioidaan kurssikoe, tuntityöskentely ja itsenäiset tehtävät. Päättöarviointi muodostuu kaikkien kurssien keskiarvosta.
Pakolliset kurssit
Kurssi 1. Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)
Kurssilla perehdytään maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteisiin. Muita oppiaineita hyödyntäen tarkastellaan, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
vaikuttavat maailmankatsomuksen muotoutumiseen. Lisäksi tutustutaan erilaisten maailmankatsomusten piirteiden ja perusolettamusten tutkimiseen eri tieteiden tarjoamin välinein.
Kurssi 2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)
Kurssilla pohditaan, mitä hyvä elämä on sekä millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat. Tutustutaan etiikan peruskäsitteisiin ja ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin. Lisäksi
tarkastellaan luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja –ihanteita.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 3. Yksilö ja yhteisö (ET3)
Kurssilla lähdetään liikkeelle ihmisestä sosiaalisena olentona ja tarkastellaan eri yhteisön muotoja.
Lisäksi tutustutaan yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin ja ihmisoikeuksiin. Tavoitteena on oppia
arvioimaan ihmisen asemaa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa sekä
toimijana talousjärjestelmässä.
Kurssi 4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)
Kurssilla tarkastellaan kulttuurin käsitettä ja merkitystä sekä sen erilaisia luokittelu- ja käyttötapoja; mm. Unescon maailmanperintöohjelma. Maailmanlaajuisten kysymysten ohella tutustutaan
suomalaisiin vähemmistökulttuureihin ja suomalaisuuden monimuotoisuuteen.
Kurssi 5. Katsomusten maailma (ET5)
Kurssilla tutustutaan tämän päivän merkittäviin maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin (mm.
sekulaari humanismi ja suuret maailmanuskonnot) ja tarkastellaan niiden suhdetta yhteiskuntaan,
tapakulttuuriin, moraaliin, politiikkaan ja tieteeseen. Kurssin tavoitteena on kehittää kykyä lukea,
tulkita ja ymmärtää erilaisia uskonnollisia ja uskonnottomia katsomuksia sekä verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseen.
Kurssi 6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)
Kurssilla käydään läpi nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää. Tavoitteena
on oppia hahmottamaan erilaisia suhtautumistapoja teknologiaan ja sen kehitykseen sekä ymmärtää teknologian ja teknisen muutoksen yhteydet ympäristössä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi pohditaan ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta koskevia kysymyksiä.
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FILOSOFIA (FI)
Tavoitteet
Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa hahmottaa käsitteellisesti arvoja, normeja
ja merkityksiä koskevia kysymyksiä ja osaa eritellä, jäsentää ja arvioida niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja. Opiskelija hallitsee yleissivistävät perustiedot länsimaisesta filosofisesta ajatteluperinteestä. Filosofia auttaa hahmottamaan ja jäsentämään nykypäivän informaatiotulvaa, ja tällä
tavoin filosofian opiskelu edistää opiskelijoiden yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia sekä kehittää arvostelukykyä ja luovaa ajattelua.
Suoritusjärjestys
Ensin FI1-kurssi, sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa.
Arviointi
Numeroarviointi kaikilla kursseilla.
Pakollinen kurssi
Kurssi 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija muodostaa perustellun käsityksen eurooppalaisen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin. Opiskelija perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin erotteluihin sekä oppii tuntemaan perustavia tieto-opillisia erotteluja.
Kurssi 2. Etiikka (FI2)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin. Opiskelija perehtyy moraalin käsitteeseen ja oppii soveltamaan moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota. Kurssilla opitaan arvioimaan toimintaa eettisesti sekä jäsentämään omia moraalisia ratkaisuja
ja arvioita filosofisen etiikan välinein.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 3. Yhteiskuntafilosofia (FI3)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja
suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon.
Opiskelija oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa. Kurssilla käsitellään myös yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutusta sekä sovelletaan opittua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin
kysymyksiin.
Kurssi 4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta sekä osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä. Opiskelija oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä.
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PSYKOLOGIA (PS)
Psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää ihmistä ja hänen toimintaansa
vaikuttavia tekijöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä,
muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan.
Kurssi 1 on kaikille pakollinen, ja kurssit 2-5 ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja. Sosiaalipsykologian kurssi ja abikertaus ovat koulukohtaisia syventäviä kursseja, ja tutkimuskurssi sekä
hyvinvointikurssi valtakunnallisia syventäviä kursseja.
Suoritusjärjestys
Kurssi 1 on suoritettava ensimmäisenä, ja kurssia 5 sekä abikertausta suositellaan opiskeltavaksi
viimeisinä, juuri ennen yo-kirjoituksiin osallistumista. Muuten suoritusjärjestys on vapaa.
Arviointi
Psykologian kurssit 1-6 arvioidaan numeerisesti toisistaan riippumatta asteikolla 4-10. Abikertauksesta, tutkimuskurssista ja hyvinvointikurssista saa suoritusmerkinnän. Päättötodistuksen
arvosana määräytyy kurssien 1-5 perusteella. Soveltavan kurssin 6 suorittaminen voi korottaa arvosanaa.
Pakollinen kurssi
Kurssi 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)
Kurssi on johdanto psykologian perusteisiin ja psykologiseen ajatteluun.
Keskeisiä sisältöjä ovat: Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta: kognitiot, emootiot ja
motiivit. Biologisten tekijöiden yhteydet psyykkiseen toimintaan ja perustiedot hermostosta. Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden yhteydet psyykkiseen toimintaan. Perehtyminen johonkin seuraavista ilmiöistä: aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus. Opiskelu ja oppiminen. Psykologisen tiedon muodostuminen ja psykologinen tutkimus.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 2. Kehittyvä ihminen (PS2)
Kurssi käsittelee ihmisen psyykkistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä elämänkaaren eri vaiheissa.
Keskeisiä sisältöjä ovat: Elämänkaaren käsite ja kehityksen jatkuvuus. Fyysinen, kognitiivinen ja
psykososiaalinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa. Nuoruusiän kehitys ja sen erityiset haasteet. Kehitys aikuisuudessa ja vanhuudessa. Psyykkiseen kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät. Kehityksen tutkiminen.
Kurssi 3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)
Kurssilla käsitellään ihmisen kognitiivisia toimintoja sekä niiden biologista perustaa.
Keskeisiä sisältöjä ovat: Ihmisen tiedonkäsittelyn biologinen perusta: hermosto ja sen toiminnan
periaatteet. Kognitiiviset perusprosessit: tarkkaavaisuus, havaitseminen ja muisti ja niiden hermostollinen perusta. Jokin korkeampitasoinen kognitiivinen toiminta, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kieli. Kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä.
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Kurssilla tarkastellaan tunteita sekä ihmisen hyvinvointia, mielenterveyttä ja mielenterveyden
häiriöitä.
Keskeisiä sisältöjä ovat: Tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena. Tunteiden muodostuminen
ja niiden biologinen perusta. Tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus. Tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä. Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen. Uni ja nukkuminen. Stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot. Keskeiset mielenterveyden
ongelmat ja niiden hoito.
Kurssi 5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)
Kurssilla käsitellään persoonallisuuspsykologiaa sekä opiskellaan perustiedot sosiaalipsykologiasta.
Sisältöjä ovat: Keskeisimmät persoonallisuutta selittävät teoriat sekä persoonallisuuden pysyvyys
ja muuttuvuus. Persoonallisuuden, älykkyyden ja muiden yksilöllisten erojen tutkiminen psykologiassa. Tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa. Kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen
toimintaan.
Koulukohtaiset soveltavat kurssit
Kurssi 6. Sosiaalipsykologia (PS6)
Kurssilla syvennetään sosiaalipsykologian tietoja sekä vahvistetaan opiskelijan itsetuntemusta ja
vuorovaikutustaitoja käytännön harjoitusten avulla.
Sisältöjä ovat muun muassa: Sosiaalisen tiedon käsittely. Ihmisten väliset suhteet, attraktio ja altruismi. Toiminta pienryhmissä: roolit, normit, status ja kiinteys. Sosiaalinen vaikutus ja konformisuus ryhmässä. Ryhmien väliset suhteet ja joukkokäyttäytyminen. Sosiaalipsykologinen tutkimus.
Kurssi 7. Abikertaus (PSabi)
Kurssilla annetaan syventävää opetusta kursseilla 1-6 opiskelluista aiheista sekä harjoitellaan kirjoituksissa tarvittavia taitoja, mm. vastausten jäsentämistä ja kirjoittamista. Kurssi on tarkoitettu
niille opiskelijoille, jotka kirjoittavat psykologian ainereaalin. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Psykologia mukana myös: Psykologian tutkimuskurssi (TO2PS), ks. Teemaopinnot
Psykologia mukana myös: Hyvinvointikurssi, ks. Teemaopinnot

HISTORIA (HI)
Lukion historian opetus luo pohjan hyvälle yleissivistykselle. Se antaa mahdollisuuksia ymmärtää
ja pohtia ympärillämme olevia ilmiöitä. Historian opiskelun kautta lisääntynyt tietoisuus ja ymmärryskyky auttaa myös muiden oppiaineiden opiskelussa. Jatko-opinnoissa historiasta on hyötyä monilla aloilla, kuten tiedotusalalla, yhteiskuntatieteiden opinnoissa, erilaisissa kulttuuriin
suuntautuvissa tehtävissä ja taloustieteen opinnoissa.
Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman
aikansa ongelmia ja muutosprosesseja paikallisesti, kansallisesti, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Historian opetuksella pyritään antamaan opiskelijalle aineksia identiteettinsä rakentamiseen. Opetuksen lähtökohtana ovat historian luonne tieteenalana ja sen tiedon muodostumisen
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Suoritusjärjestys
Pakollisiin kursseihin suositellaan numerojärjestystä, syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa.
Arviointi
Historian kurssit 1-6 arvioidaan toisistaan riippumatta numeroarvioinnilla. Kurssit 7 ja 8 arvioidaan suoritusmerkinnällä. Päättöarvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien perusteella.
Pakolliset kurssit
Kurssi 1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1)
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja
globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallistaloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.
Kurssi 2. Kansainväliset suhteet (HI2)
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen
jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu.
Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään
kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.
Kurssi 3. Itsenäisen Suomen historia (HI3)
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. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4)
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.
Kurssi 5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5)
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
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Kurssi 6. Maailman kulttuurit kohtaavat (HI6)
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien
rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.
Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit
Kurssi 7. Antiikin historian kurssi (HI7)
Tavoitteena on perehtyä mahdollisimman monipuolisesti antiikin ajan Kreikan ja Rooman maailmoihin. Vuorovuosin antiikin Kreikkaan ja Roomaan keskittyvällä kurssilla tarjotaan opiskelijoille
mahdollisuus syventyä antiikin ajan historiaan, opiskella Euroopan keskeistä aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä sekä hahmottaa tältä pohjalta eurooppalaista kulttuuri-identiteettiä. Kurssin
toteutuksessa pyritään painottumaan opiskelijalähtöisyyteen ja omatoimisuuteen. Lisäksi kurssin
aikana harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa, eri lähdeaineistojen tulkintaa ja kokonaiskuvan
rakentamista länsimaisen historian alkulähteistä.
Kurssi 8. Historian abikertaus (Hiabi)
Tunneilla opiskellaan historian ainereaalin vastaustekniikkaa ja normaaleja kurssisisältöjä laajempia kokonaisuuksia. Lisäksi kerrataan ajallisesti ja sisällöllisesti keskeisimpiä teemoja mm. vanhojen yo-kysymysten kautta.
Historia mukana myös: Tutkielmakurssi, ks. Teemaopinnot

YHTEISKUNTAOPPI (YH)
Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi
kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä. Yhteiskunnan monipuolinen tuntemus on tärkeä osa hyvää yleissivistystä.
Suoritusjärjestys
Kurssi 1 on suoritettava ensimmäisenä. Taloustiedon kurssit pitää suorittaa numerojärjestyksessä,
samoin YH 1 on suoritettava ennen YH 3 kurssia.
Arviointi
Kurssit 1-4 arvioidaan toisistaan riippumatta numeroarvioinnilla. Kurssit 5-7 arvioidaan suoritusmerkinnällä. Päättöarvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien perusteella.
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Kurssi 1. Suomalainen yhteiskunta (YH1)
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.
Kurssi 2. Taloustieto (YH2)
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden 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.
Kurssi 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)
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.
Valtakunnallinen syventävä kurssi
Kurssi 4. Kansalaisen lakitieto (YH4)
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan
tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.
Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit
Kurssi 5. Kansantalouden perusteita (YH5)
Kurssin tavoitteena on kansantaloustieteen peruskäsitteistön laajempi osaaminen. Kurssilla opiskellaan julkistalouden periaatteita ja haasteita sekä eurojärjestelmän toimivuutta osana Suomen
rahataloutta. Kurssin tavoitteena on lisätä oppilaiden tietämystä talousasioista ja edistää valmiuksia hakeutua kaupallisen alan jatko-opintoihin. Kurssille osallistuminen edellyttää pakollisen taloustiedon kurssin YH 2:n suorittamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssikoe on läpäistävä.
Kurssi 6. Yrittäjyyden perusteet ja käytännön yrittäjyys (YH 6)
Kurssilla opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja yrityksen perustoimintoihin. Kurssilla käytetään
vaihtelevasti eri opetus- ja toimintamuotoja, yrittäjyyden perusteista aina käytännön suunnitelmiin. Kurssisisältöön kuuluvat myös erilaiset yritysvierailut ja asiantuntijaesitykset. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Kurssi 7. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan kurssi (YH 7)
Kurssi syventää yhteiskuntaopin pakollisilla kursseilla opittuja asioita. Opetusmateriaalina käytetään runsaasti ajankohtaismateriaalia ja opetellaan lukemaan erilaisia tilastoja ja graafisia kuvioita. Kurssilla vertaillaan Suomen ja muiden EU-maiden yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta.
Lisäksi kurssilla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Yhteiskuntaoppi mukana myös: Aktiivinen kansalainen sekä Tutkielmakurssi.
ks. Teemaopinnot
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LIIKUNTA (LIT ja LIP)
Pakolliset kurssit
Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja – tietoja sekä annetaan
mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja - lajeihin. Opetus kannustaa
terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen liikunnan
tuoman ilon ja virkistyksen myötä.
Kurssi 1. Energiaa liikunnasta (LIT/LIP1)
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntamuodoissa ja – lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia
monipuolisesti käyttäen.
Kurssi 2. Aktiivinen elämäntapa (LIT/LIP2)
Kurssisisältö: Hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Fyysisten ominaisuuksien itsearvioinnin kautta opiskelijaa ohjataan aktiiviseen arjen
toteuttamiseen.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen. Keskeistä toiminnassa on vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä (oppiminen/onnistuminen) ja yhteisöllisyydestä.
Kurssi 3. Terveyttä liikkuen (LIT/LIP3)
Kurssisisältö: Erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyvien taitojen ja tietojen syventäminen. Yhdessä liikkumista reilun pelin hengessä. Kurssin ohjelmaa sovelletaan opiskelijoiden toiveiden
mukaisesti.
Kurssi 4. Yhdessä liikkuen (LIT/LIP4)
Kurssisisältö: Erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn taitojen ja tietojen syventäminen. Työtavoissa
painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssisisältö
tarkennetaan yhdessä opiskelijan kanssa.
Kurssi 5. Hyvinvointia liikunnasta (LIT/LIP5)
Kurssisisältö: Erityisesti psyykkisen toimintakyvyn taitojen ja tietojen syventäminen. Opiskelijan
jaksamista ja vireyttä tukevat monipuoliset liikuntamuodot ja kokemukset.
Kurssin ohjelmaa sovelletaan opiskelijoiden toiveiden mukaisesti.
Koulukohtaiset kurssit
Kurssi 6. Vanhat tanssit (LIT/LIP6)
Vanhojen tanssien harjoittelu ja esitys projektiluonteisena kokonaisuutena.
Liikunnan lukiodiplomi (LILD4), ks. Lukiodiplomit
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TERVEYSTIETO (TE)
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Ilmiöitä tarkastellaan kursseilla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta (tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus). Terveysosaamiseen sisältyy myös terveystiedon hankinta, kriittinen arviointi, tulkinta ja
soveltaminen sekä ymmärrys ympäristön ja perimän vaikutuksista terveyteen. Osaamiseen kuuluu terveysarvojen pohdinta ja näkemys eri terveyskulttuureista ja terveyden ja sairauksien historiasta kansainvälistyvässä maailmassa.
Suoritusjärjestys
Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä 1.-3.
Terveystiedon ainereaaliin osallistuville suositellaan myös liikennekasvatuskurssin suorittamista.
Arviointi
Numero-/suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija suorittaa vain pakollisen kurssin, hän saa halutessaan päättötodistukseen suoritusmerkinnän.
Pakollinen kurssi
Kurssi 1. Terveyden perusteet (TE1)
Pakollisella kurssilla syvennetään opiskelijan terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.
Keskeiset sisällöt: Toiminta- ja opiskelukyvyn rakennusaineet: liikunta, ravinto, painonhallinta,
uni & lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi. Riippuvuuden eri muodot, päihteet, kansantaudit, tartuntataudit, itsehoitovalmiudet ja hätäensiapu.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)
Terveyttä ja hyvinvointia tarkastellaan kurssilla voimavarana ja sosiaaliseen kestävyyteen perehdytään osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on tarkastella perimän ja ympäristön
yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.
Keskeiset sisällöt: perimän, erilaisten ympäristöjen ja yhteisöjen terveysvaikutukset, elämänkulku,
ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki, seksuaalisuus: seksuaalioikeudet, seksuaali- ja lisääntymisterveys, mielenterveys ja kriisit, työhyvinvointi ja ergonomia, turvallisuus ja väkivallan ehkäisy, media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta
Kurssi 3. Terveyttä tutkimassa (TE3)
Tutustutaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiaan ja tulevaisuuden haasteisiin
pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa sekä tiedon soveltamistaitoja. Kurssilla pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon
mahdollisuuksia terveyden edistämisessä yhteisöissä, yhteiskunnassa ja maailmanlaajuisesti sekä
perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin.
Keskeiset sisällöt: yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, näiden muutos ja yhteydet väestön
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- 34 terveyteen, terveys- ja sosiaalipalvelut, terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla sekä terveyserojen kaventaminen, terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen, keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen.

MUSIIKKI (MU)
Arviointi
Kurssit 1-4 numeroarviointi, kurssit 5-8 suoritusmerkintä.
Pakolliset kurssit
Kurssi 1. Musiikki ja minä (MU1)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja
pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä.
Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä.
Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla.
Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.
Kurssi 2. Moniääninen Suomi (MU2)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa
kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja
niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit
ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.
Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa
kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 3. Ovet auki musiikille (MU3)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri
taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija
tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai
tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.
Koulukohtaiset soveltavat kurssit
Kurssit 5 ja 6. Projektikurssit (MU5 ja MU6)
Haluatko sinä olla mukana esiintymässä ja suunnittelemassa musiikkiohjelmaa vuoden huipputapahtumiin: Lukion Linnanjuhliin ja Itsenäisyysjuhlaan? Jos haluat, niin MU5 ja MU6 musiikin
projektikurssit ovat juuri sinulle tarkoitettuja.
Ohjelma suunnitellaan ja valmistellaan molemmilla kursseilla eli kokoamme juhlabändin. Opiskelijat voivat osallistua molempiin tai vain toiseen kurssiin. 6. kurssin harjoittelujakso on lyhyt ja intensiivinen ennen Linnanjuhlia ja kaikki 5.kurssille tulevat oppilaat voivat suorittaa samalla 6.
kurssin. Kurssille osallistuminen edellyttää jonkin verran perussoitto- ja/tai laulutaitoa.
Kurssi 7. Laulukurssi (MU7)
Laulukurssilla perehdytään äänenkäyttöön tekemällä erilaisia ja monipuolisia äänenkäyttö- ja
hengitysharjoituksia. Kurssilla lauletaan yksi- ja moniäänisiä lauluja. Kurssin ohjelmisto on monipuolista, johon opiskelijat pääsevät vaikuttamaan. Kurssilla perehdytään myös mikrofonilaulamiseen. Kurssin aikana on mahdollisuus saada myös yksityistä lauluopetusta. Kurssin aikana esiinnytään, opiskelijoiden toiveet huomioiden, joko koulun tilaisuuksissa tai muussa projektissa.
Kurssista ei anneta numeroarvostelua.
Kurssi 8. Kohti monipuolista bändisoittoa (MU8)
Kurssilla kertaillaan soitinten perustuntemusta ja harjoitellaan ja viedään eteenpäin jo olemassa
olevia yhtyesoittotaitoja. Lisäksi pyritään syventämään soittimille ominaisia tapoja soittaa erityylisissä kappaleissa ja tehdä myös omia versioita kappaleista (esim. eri genre, uusi soinnutus,
uusi sanoitus). Ryhmän kiinnostuksen mukaan voidaan myös tutustua oman biisin tekemiseen,
eli säveltämiseen, sovittamiseen ja sanoittamiseen, jolloin yhdeksi tavoitteeksi voidaan ottaa
esimerkiksi yhden oman biisin alusta loppuun tekeminen yksin tai pienessä ryhmässä. Kurssi
voidaan toteuttaa yhdessä Musiikin lukiodiplomikurssin kanssa. Tämä kurssi antaa hyvää
pohjaa projektikursseille (MU5 ja MU6). Kurssista ei anneta numeroarvostelua.
Musiikin lukiodiplomi (MULD6), ks. Lukiodiplomit
Musiikki mukana myös: Hyvinvointikurssi, ks. Teemaopinnot

KUVATAIDE (KU)
Arviointi
Kurssit 1-4 numeroarviointi, kurssit 5-10 suoritusmerkintä.
Pakolliset kurssit 1-2
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Kuvataiteen ykköskurssilla tutustutaan monipuolisesti kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tekniikkoihin ja ilmiöihin. Taiteen kautta käsitellään omaa suhdetta kulttuuriin, identiteettiin ja ympäristöön. Kuvilla otetaan kantaa, viestitään ja ilmaistaan tunteita. Inspiraatiota ammennetaan
taidehistorian merkkiteoksista, ajankohtaisista ilmiöistä, omista ja ympäristön kuvista. Piirretään,
maalataan, valokuvataan ja tutustutaan nykytaiteen tekniikkoihin. Kuvia tekemällä ja tulkitsemalla syvennetään omakohtaista suhdetta taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin.
Kurssi 2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)
Elämme muotoillussa maailmassa. Joku on suunnitellut tämän tekstin kirjaimet, muotoillut tietokoneen ruudun ja suunnitellut sinua ympäröivän rakennuksen ovenkahvoista ikkunoihin.
Kurssilla syvennetään ymmärrystä muotoilluista ja rakennetuista ympäristöistä ja niiden vaikutuksesta omaan elämään. Kurssilla käydään läpi eri muotoilualoja ja työskentelytapoja, opitaan
luovan suunnitteluprosessin vaiheita ja työskennellään kaksi- ja kolmiulotteisesti erilaisilla menetelmillä yksin ja ryhmässä.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Kurssi 3. Osallisena mediassa (KU3)
Kuvataiteen kolmoskurssilla tutkitaan mediaa ja sen viestejä monista näkökulmista. Kuinka sosiaalinen media muovaa identiteettejä ja ihmissuhteita, ovatko uutiskuvat totta? Voiko Snapchatilla
tehdä taidetta?...
Kurssilla tutkitaan median ilmiöitä ja käytetään välineitä monipuolisesti ja kokeilevasti. Käytössä
ovat Adoben ohjelmat (photoshop, illustrator, premiere...), järjestelmäkamerat sekä perinteiset
kuvan tekemisen tavat. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tuoda kurssille omaa osaamistaan eri
mediavälineistä. Kurssi soveltuu kaikille mediasta ja viestinnästä kiinnostuneille! Aiempaa kokemusta esim. digitaalisesta kuvankäsittelystä ei tarvita.
Kurssi 4. Taiteen monet maailmat (KU4)
Da Vinci, Edelfelt vai Kusama? Onko tarrojen liimailu taidetta? Voiko talon kääriä pakettiin?
Taiteen monet maailmat -kurssilla tutustutaan eri kulttuureissa ja eri aikoina tehtyyn taiteeseen.
Taidemaailman kiinnostavista teoksista ja ilmiöistä haetaan inspiraatiota omaan taiteelliseen
työskentelyyn. Kurssin tehtävissä on laajat mahdollisuudet eri tekniikoiden ja materiaalien käyttöön oman kiinnostuksen mukaisesti. Kurssi soveltuu kaikille taiteesta kiinnostuneille, eikä ennakkotaitoja tarvita!
Koulukohtaiset kurssit
Kurssi 5. Tekstiilitaide (KU5)
Tutustutaan tekstiilitaiteen kenttään. Valitaan oma aihepiiri, suunnitellaan ja toteutetaan taideteos. Kurssilla työstetään ja kokeillaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Miten kangasta painetaan? Voinko suunnitella oman esiintymisasuni? Voiko kangasta kovettaa veistokseksi? Tehdään
poikkitaiteellisia kokeiluja valmistekstiileihin ja kankaisiin. Otetaan kankaasta kaikki irti maalaten, painaen ja vaikka spray’aten.
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Tutustutaan maalaustaiteen moni-ilmeiseen maailmaan. Maalauskurssilla on harmoniaa ja aikaa
vain maalaamiseen. Rento ja rauhallinen kurssi, joka pohjautuu omiin ideoihin ja toiveisiin. Tutustutaan erilaisiin maalausteknikoihin. Miten akvarelli ja öljyvärityö oikeasti maalataan? Kurssilla voit toteuttaa omia maalausprojekteja.
Kurssi 7. Savityöt (KU6)
Miten oppisin muovailemaan? Voiko savesta tehdä muotokuvan? Mikä ihmeen levytekniikka?
Millainen on minun muotokieleni? Mukavia ja rentouttavia harjoituksia sekä opastusta eri teknikoihin. Kolmiulotteisen ilmaisun teknikoihin tutustumista. Keraamisen taiteen ilmaisukeinot.
Kurssi 8. Kuvataiteen tanssikurssi (KU8)
Kuvataiteen tanssikurssi on projektikurssi, jossa ryhmän kanssa suunnitellaan yhteinen produktio. Rentoja kuvallisia /kehollisia harjoituksia kynällä ja ilman. Aikaisempaa tanssikokemusta ei
tarvita. Tule kokeilemaan, miten ilmaan piirtäminen muuttuukin tanssiksi, performanssiksi, esitykseksi tai kuinka kynä tanssii paperilla.
Kurssi 9. Käsivarapiirustus (KU9)
Haluaisitko oppia kunnolla piirtämään? Miten se perspektiivi nyt menikään? Millainen on minun
käsialani? Käydään piirtämässä Lahden ympäristössä mielenkiintoisia kohteita. Piirustustaito kehittyy – sitä tarvitaan aina! Etsitään rohkeutta ja iloa omaan työskentelyyn. Mukavia ja rentouttavia harjoituksia sekä opastusta erilaisiin piirtimiin ja teknikoihin.
Kurssi 10. Kuvita ja kuvaa koneella (KU10)
Haluaisitko kehittyä kuvittajana, graafisena suunnittelijana ja valokuvaajana? Olisiko sinusta kiva
tehdä oma julkaisu tai kuvata oma videoleffa? Työpaja, jossa ideoidaan ja toteutetaan omia tai
ryhmän produktioita. Kurssilla voidaan suunnitella ja toteuttaa vaikka penkkarirekan mainosmaalaukset. Kurssilla mahdollisuus osallistua koulun yhteisiin projekteihin.
Kuvataiteen diplomi (KULD2), ks. Lukiodiplomit

OPINTO-OHJAUS (OP)
Opinto-ohjauksen pakolliset kurssit OP1 ja OP2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka suorittaminen tapahtuu hajautetusti koko lukioaikana. Kurssien toteutustapoina käytetään luokkamuotoisen ohjauksen (oppituntien) lisäksi pienryhmäohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta.
Myös ryhmänohjaustuokioihin ja –tunteihin osallistuminen on osa pakollisten opokurssien suoritusta.
Pakollisiin kursseihin kuuluu lisäksi velvoite osallistua koulutusesittelyihin lukion aikana. Kakkosvuonna järjestetään yliopistoretki ja abivuonna osallistutaan Studia-messutapahtumaan. Yokokeeseen osallistumista edeltää pakollinen yo-kirjoitusinfo.
Arviointi
Suoritusmerkintä
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Tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Opinto-ohjauksen kurssilla käsitellään kaikille yhteisiä sekä kulloinkin lukioopintojen kannalta ajankohtaisia aiheita.
Kurssin sisältö: Lukio-opiskelu ja sen vaatimukset, arviointi lukiossa, lukiossa vaadittavien opiskelutaitojen kehittäminen, omien vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden kartoittaminen, lukioopintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma, lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon vaikutukset jatko-opintoihin haettaessa.
Kurssi 2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP2)
Kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia ammatinvalintapäätöksen tekemiseen parantamalla hänen itsetuntemustaan ja ohjaamalla häntä perehtymään jatkokoulutuksen
kannalta keskeisiin omakohtaisiin kysymyksiin sekä syventämään työelämätaitojaan ja – tuntemustaan.
Kurssin sisältö: Itsetuntemus. Jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu sekä jatko-opintoihin
hakeutuminen. Jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset
ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät. Yrittäjyyteen, työelämään ja jatko-opintoihin tutustuminen.
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja ylioppilastutkintosuunnitelman päivittäminen. Henkilökohtaisen jatko-opinto- ja urasuunnitelman tekeminen.

TEEMAOPINNOT
TO1: Monitieteellinen ajattelu
Ajattele enemmän – kirjoita paremmin (TO1-1)
Kurssi on tarkoitettu abiturienteille kynän herättelyksi kesän jälkeen ennen varsinaisia äidinkielen
YO-preppauskursseja ÄI8 ja ÄI9. Kurssin tarkoituksena on yhdistää vaihtelevin työtavoin äidinkielen ja filosofian tietoja ja taitoja, ja sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaisesti. Kurssista annetaan suoritusmerkintä
Muuttuva sää ja ilmasto (TO1-2)
Kurssilla tutustutaan ilmakehän fysiikkaan, säätilaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa ja maailmalla sekä sääennusteiden laatimiseen. Keskeisiä ja ajankohtaisia teemoja ovat myös ilmastonmuutos sekä sen syyt, seuraukset ja hillitsemismahdollisuudet. Kurssin monitieteiset teemat liittyvät fysiikkaan, maantieteeseen ja biologiaan. Kurssiin kuuluu asiantuntija- ja opintovierailuja.
Kurssista saa suoritusmerkinnän.
Hyvinvointikurssi (TO1-3: HyVok)
Kurssin tavoitteena on vahvistaa lukiolaisen hyvinvointia. Hyvinvointia ja sen ylläpitämistä lähestytään musiikin ja psykologian näkökulmista. Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia, mutta
osallistujilta ei edellytetä erityisiä tietoja tai taitoja ko. aloilta. Tärkeintä on oppia tunnistamaan
keinoja, joiden avulla jaksaa niin ulkoisten kuin sisäistenkin paineiden, kiireen ja stressin keskellä.
Kurssilla käytettävät työtavat valitaan opiskelijaryhmän toiveiden mukaisesti.
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Historian tutkielmakurssi (TO2HIYH)
Tutkielmakurssi on tarkoitettu tutkielmien toteuttamiseen. Tutkielmien aiheet valitaan historian ja
yhteiskuntaopin alueelta. Kurssin voi suorittaa valitsemalla jonkin itseään kiinnostavan tutkimusaiheen, jota alkaa tutkia opettajan ohjauksessa. Tutkimusta voidaan tehdä myös pienissä ryhmissä.
Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (TO2GE)
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. Kurssista saa numeroarvosanan.
Psykologian tutkimuskurssi (TO2PS)
Kurssilla tehdään (yksin tai ryhmässä) pienimuotoinen empiirinen tutkimus, jonka aihe voi olla
esimerkiksi kehitys-, sosiaali-, persoonallisuus- tai kognitiivisen psykologian alalta. Tavoitteena
on, että opiskelija tutustuu psykologisen tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin käytännössä ja saa
näin valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen esimerkiksi jatko-opintoja varten. Tutkimustulosten analysoinnissa voidaan käyttää laadullisia tai tilastomatemaattisia menetelmiä. Tutkimuksesta laaditaan raportti, jota käsitellään ryhmän yhteisissä istunnoissa kurssin lopussa. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
TO3: Osaaminen arjessa
Kansainvälisyyskurssi (TO3KV)
Kurssilla tutustutaan vuosittain valittavaan teema-alueeseen mahdollisimman monipuolisesti
muun muassa maantieteen, historian, kuvataiteen ja musiikin oppisisältöjen avulla. Kurssin kuluessa opiskellaan teema-alueen kulttuurin piirteitä, kuten kieltä ja ruokakulttuuria, myös käytännössä. Kurssista saa suoritusmerkinnän.
Aktiivinen kansalainen (TO3AK)
Kurssi mahdollistaa tutustumisen erilaisiin kansalaisjärjestöihin sekä vapaaehtoistyöhön. Lisäksi
tutustutaan Suomen asemaan kansainvälisenä toimijana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Liikennekasvatus (TO3LK)
Kurssilla opiskellaan kuljettajatutkintoon vaadittavat teoriaopinnot ja suoritetaan SPR:n ensiapukurssi I. Autokoulun teoriaopetuksen (15 x 45 min) antaa Lahden seudun autokoulu, jonka kautta
voi suorittaa myös ajoharjoittelun ajokortin saamiseksi. Ajoharjoittelun opiskelija maksaa itse. Autokoulun opetus tapahtuu pääosin autokoulun omissa tiloissa
Ensiapukurssin kouluttajana toimii Finnmedica Oy. EA I-kurssin laajuus on 16 x 60 min. Opetus
tapahtuu koulun tiloissa.
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RANSKA, B2-KIELI (RAC)

Perusopetuksen 8.lk:lla alkanut oppimäärä

Bon appétit! Bonjour, monsieur, madame! S’il vous plaît, Merci, Excusez-moi, Café au Lait, Napoléon Bonaparte, Tour Eiffel, Notre Dame, Astérix, Tintin... Ranska on kaikkialla! Ranska on kulttuurin, kansainvälisen politiikan, muodin, sarjakuvien ja urheilun kieli. Sanotaan, että ranska on
yksi maailman kauneimmista kielistä. Sitä täytyy osata!
Ranskan kieltä käyttää jokapäiväisessä elämässään lähes 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa, kaikissa maanosissa. Ranska on tärkeä kieli Euroopan Unionissa. Latinaan pohjautuvana
kielenä ranskan osaaminen myös helpottaa oppimaan muita latinasta kehittyneitä kieliä kuten italiaa, espanjaa ja portugalia. Monipuolinen kielitaito helpottaa pääsyäsi vaihto-ohjelmiin opintojesi
aikana ja on sinulle eduksi riippumatta tulevista työtehtävistäsi. Pohja kielitaidolle kannattaa
hankkia jo kouluaikana. Lukiolaisena sinulla on jo paljon kokemusta ja taitoa kielenoppijana – se
auttaa sinua myös ranskan opinnoissa. Tervetuloa mukaan! Bienvenue !
Suoritusjärjestys
Numerojärjestys
Arviointi
Numeroarvostelu
Valtakunnalliset syventävät kurssit 1-8
Kurssi 1. Elämän tärkeitä asioita
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin,
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa
opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssilla pohditaan myös opiskelijan omaa osaamista nyt ja tulevaisuudessa,
arvioidaan kielenopiskelutaitoja ja asetetaan omia tavoitteita.
Kurssi 2. Monenlaista elämää
Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ranskankielisessä maailmassa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan pienten viestinnällisten tehtävien avulla.
Kurssi 3. Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla aiheina ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja ihmisen eri elämänvaiheet. Kurssilla pohditaan
myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kurssilla painotetaan puheviestintää, harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustellaan arkipäivän asioista. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
Kurssi 4. Kulttuuri ja mediat
Kurssin aihepiirit liittyvät ranskankieliseen kulttuuriin sen laajassa merkityksessä ja kulttuuriilmiöitä tarkastellaan nuorten näkökulmasta. Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa.
Kurssi 5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssin aiheet liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan sekä suullista että kirjallista viestintää ja kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen.
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Kurssin aihepiirit liittyvät luontoon, erilaisiin asumisympäristöihin ja kestävään elämäntapaan.
Kurssilla tutustutaan myös mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Kurssilla
harjoitellaan edelleen keskustelutaitoja ja kerrataan kielitietoa.
Kurssi 7. Kansainvälinen toiminta
Kurssilla aiheina ovat kansainvälinen yhteistyö, vapaaehtoistyö ja työelämä ranskankielisessä
ympäristössä. Kielitaitoa voidaan hyödyntää ja kulttuurista ymmärrystä vahvistaa osallistumalla
itse kansainväliseen toimintaan mahdollisuuksien mukaan.
Kurssi 8. Viesti puhuen ja kirjoittaen
Kurssin aihepiireinä ovat kursseilla 1-7 käsitellyt kokonaisuudet, joita kerrataan ja vahvistetaan.
Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

RANSKA, B3-oppimäärä (RAD)Lukion 1. luokalla alkanut oppimäärä
Bon appétit! Bonjour, monsieur, madame! S’il vous plaît, Merci, Excusez-moi, Café au Lait, Napoléon Bonaparte, Tour Eiffel, Notre Dame, Astérix, Tintin... Ranska on kaikkialla! Ranska on kulttuurin, kansainvälisen politiikan, muodin, sarjakuvien ja urheilun kieli. Sanotaan, että ranska on
yksi maailman kauneimmista kielistä. Sitä täytyy osata!
Ranskan kieltä käyttää jokapäiväisessä elämässään lähes 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa, kaikissa maanosissa. Ranska on tärkeä kieli Euroopan Unionissa. Latinaan pohjautuvana
kielenä ranskan osaaminen myös helpottaa oppimaan muita latinasta kehittyneitä kieliä kuten italiaa, espanjaa ja portugalia. Monipuolinen kielitaito helpottaa pääsyäsi vaihto-ohjelmiin opintojesi
aikana ja on sinulle eduksi riippumatta tulevista työtehtävistäsi. Pohja kielitaidolle kannattaa
hankkia jo kouluaikana. Lukiolaisena sinulla on jo paljon kokemusta ja taitoa kielenoppijana – se
auttaa sinua myös ranskan opinnoissa. Tervetuloa mukaan! Bienvenue!
Suoritusjärjestys
Numerojärjestys
Arviointi
Numeroarvostelu
Valtakunnalliset syventävät kurssit 1-8
Kurssi 1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja
esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Lisäksi tutustutaan ranskan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijan aiemmin oppimiin kieliin.
Kurssi 2: Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja tutustutaan
erilaisiin viestintästrategioihin.
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Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin,
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa
opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssilla pohditaan myös opiskelijan omaa osaamista nyt ja tulevaisuudessa,
arvioidaan kielenopiskelutaitoja ja asetetaan omia tavoitteita.
Kurssi 4. Monenlaista elämää
Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ranskankielisessä maailmassa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan pienten viestinnällisten tehtävien avulla.
Kurssi 5. Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla aiheina ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja ihmisen eri elämänvaiheet. Kurssilla pohditaan
myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kurssilla painotetaan puheviestintää, harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustellaan arkipäivän asioista. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
Kurssi 6. Kulttuuri ja mediat
Kurssin aihepiirit liittyvät ranskankieliseen kulttuuriin sen laajassa merkityksessä ja kulttuuriilmiöitä tarkastellaan nuorten näkökulmasta. Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa.
Kurssi 7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssin aiheet liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan sekä suullista että kirjallista viestintää ja kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen.
Kurssi 8. Yhteinen maapallomme
Kurssin aihepiirit liittyvät luontoon, erilaisiin asumisympäristöihin ja kestävään elämäntapaan.
Kurssilla tutustutaan myös mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Kurssilla
harjoitellaan edelleen keskustelutaitoja ja kerrataan aikaisemmin opittua.

SAKSA, B2-KIELI (SAC)

Perusopetuksen 8.lk:lla alkanut oppimäärä

Pelkästään Euroopassa saksan kieltä äidinkielenään puhuu reilut 90 miljoonaa henkilöä. Opiskelu- ja työelämässä siitä voi olla suurestikin iloa ja hyötyä niin arkipäivän kanssakäymisessä, opiskelussa kotimaassa ja vaihto-opiskelijana ollessa kuin jopa työpaikan saamisessa. Jo osaamasi kielet ovat avuksi saksan oppimisessa, sillä esim. englanti ja ruotsi kuuluvat samaan kieliperheeseen.
Kannattaa muistaa, että jo kielen ymmärtäminen tekstin ja/tai puheen muodossa on myös kielitaitoa. Tule mukaan! Mach gerne mit!
Suoritusjärjestys
Numerojärjestys
Arviointi
Numeroarvostelu
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Kurssin aihepiireinä ovat nuorten arkielämä, ihmissuhteet ja verkostot, kiinnostuksen kohteet,
vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssilla pohditaan saksan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Samalla opiskelija kartoittaa saksan kielen osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle oppimiselleen ja
etsii keinoja oman osaamisensa edistämiseksi.
Kurssi 2. Monenlaista elämää
Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja saksankielisellä kulttuurialueella. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan lyhyiden viestinnällisten kirjoitustehtävien avulla.
Kurssi 3. Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssin aihepiireinä ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet sekä pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia hyvinvoinnille ja ihmisten väliselle vuorovaikutuksille.
Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa ja eri viestintävälineitä käyttäen. Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla
mielipiteitä.
Kurssi 4. Kulttuuri ja mediat
Tällä kurssilla vahvistetaan taitoa lukea erilaisia tekstejä. Tutustutaan saksankielisten maiden
kulttuuri-ilmiöihin ja tiedotus-/viestintävälineisiin. Kurssilla harjoitetaan myös suullista ja kirjallista viestintää.
Kurssi 5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Tämän kurssin aihepiireinä ovat opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. Kurssilla harjoitellaan sekä suullista että kirjallista viestintää ja kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen
sopivuuteen. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Kurssi 6. Yhteinen maapallomme
Kurssin aihepiirit liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin ja kestävään elämäntapaan.
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia, kirjoitetaan tekstejä ja kerrataan sanastoa ja kielioppia.
Kurssi 7. Kansainvälinen toiminta
Kurssin aihepiirejä ovat kansainvälinen yhteistyö, vapaaehtoistyö ja työelämä saksankielisessä
ympäristössä. Mahdollisuuksien ja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan kurssilla voidaan osallistua myös kansainväliseen toimintaan.
Kurssi 8. Viesti puhuen ja kirjoittaen
Kurssilla harjoitellaan erilaisten lyhyiden suullisten ja kirjallisten viestien tuottamista ja tulkintaa.
Kurssilla kerrataan aiemmilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä ja rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.
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SAKSA, B3-KIELI (SAD)

Lukion 1. luokalla alkanut oppimäärä

Pelkästään Euroopassa saksan kieltä äidinkielenään puhuu reilut 90 miljoonaa henkilöä. Opiskelu- ja työelämässä siitä voi olla suurestikin iloa ja hyötyä niin arkipäivän kanssakäymisessä, opiskelussa kotimaassa ja vaihto-opiskelijana ollessa kuin jopa työpaikan saamisessa. Jo osaamasi kielet ovat avuksi saksan oppimisessa, sillä esim. englanti ja ruotsi kuuluvat samaan kieliperheeseen.
Kannattaa muistaa, että jo kielen ymmärtäminen tekstin ja/tai puheen muodossa on myös kielitaitoa. Tule mukaan! Mach gerne mit!
Lukion 1. luokkatasolla alkava oppimäärä
Saksan kielen B3-oppimäärän tavoitteena on, että opiskelija kokee mielekkääksi opiskella uutta
vierasta kieltä, saa uuden vieraan kielen avulla lisää taitoja toimia kulttuurisesti moninaisessa
maailmassa ja oppii arvioimaan, kuinka omat taidot kehittyvät.
Suoritusjärjestys
Numerojärjestys
Arviointi
Numeroarvostelu
Valtakunnalliset syventävät kurssit 1-8
Kurssi 1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan, miten saksan kieli liittyy
niihin kieliin, joita opiskelija osaa ja on jo opiskellut aikaisemmin. Kurssilla painotetaan suullista
viestintää, harjoitellaan arkeen liittyviä vuorovaikutustilanteita ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Kurssilla opetellaan myös tärkeimpiä kohteliaita ilmauksia.
Kurssi 2. Matkalla maailmassa
Kurssin aihepiirinä on matkustaminen. Kurssilla harjoitellaan toimimaan sellaisissa vuorovaikutustilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa, jotka liittyvät matkustamiseen.
Kurssi 3. Elämän tärkeitä asioita
Kurssin aihepiireinä ovat nuorten arkielämä, ihmissuhteet ja verkostot, kiinnostuksen kohteet,
vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta suullisia ja kirjallisia
vuorovaikutustaitoja. Kurssilla pohditaan saksan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa.
Kurssi 4. Monenlaista elämää
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja
ulkomailla. Pääpaino on edelleen puheviestinnässä, mutta myös kirjallista kielitaitoa vahvistetaan.
Kurssi 5. Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssin aihepiireinä ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Kurssilla pohditaan myös
teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia hyvinvoinnille ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja eri viestintävälineitä käyttäen. Kurssilla harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista myös kirjallisesti.
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Tällä kurssilla vahvistetaan taitoa lukea erilaisia tekstejä. Tutustutaan saksankielisten maiden
kulttuuri-ilmiöihin ja tiedotusvälineisiin. Kurssilla harjoitetaan myös suullista ja kirjallista viestintää.
Kurssi 7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Tämän kurssin aihepiireinä ovat opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. Kurssilla vahvistetaan viestintätaitoja ja opitaan kertomaan omista toiveista ja suunnitelmista. Kurssin aikana
kiinnitetään huomiota viestintäeroihin eri kulttuureissa. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon
osa-alueita.
Kurssi 8. Yhteinen maapallomme
Kurssin aihepiirit liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin ja kestävään elämäntapaan.
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia, kirjoitetaan tekstejä ja kerrataan sanastoa ja kielioppia
sekä tehdään tarvittaessa yo-tason tehtäviä.

ESPANJA, B3-KIELI
Tervetuloa opiskelemaan espanjaa, yhtä maailman puhutuimmista kielistä! Noin 500 miljoonaa
ihmistä – joista noin 45 miljoonaa Espanjassa – puhuu äidinkielenään espanjaa. Tällä kielellä lähes
koko Väli- ja Etelä-Amerikka sekä Yhdysvaltojen eteläosat, sekä tietysti Euroopan espanjankieliset
alueet, avautuvat matkaajalle aivan uudella tavalla.
Espanjan alkeet on helppo oppia: osaathan jo huomaamattasi paljon! ”¡Buenos días, señor, señora!
¡Hasta mañana, amigo! El toro, la luna, el sol, el sombrero, ¡vamos a la playa!” Mikäpä olisi herkullisempi lähtökohta uuden kielen opiskelulle! ¡Bienvenidos!
Suoritusjärjestys
Numerojärjestys.
Arviointi
Numeroarvostelu
Oppikirjat:
Kurssit 1-4: Kosonen, Laine, Rubio, Setälä: Acción 1, tekstikirja ja harjoituskirja, SanomaPro.
Kurssit 5-8: Kosonen, Laine, Rubio, Setälä, Vanhanen: Acción 2, tekstikirja ja harjoituskirja, SanomaPro.
Tavoite
Vieraan kielen B3-oppimäärän tavoitteena on, että opiskelija kokee mielekkääksi opiskella uutta
vierasta kieltä, saa uuden vieraan kielen avulla lisää taitoja toimia kulttuurisesti moninaisessa
maailmassa ja oppii arvioimaan omien taitojensa kehittymistä. Tavoitetaso on kielitaidon kuvausasteikon taso A2.1 (kehittyvä kielitaito).
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Kursseilla opetellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: suullista ja kirjallista viestintää sekä kuullunja tekstinymmärtämistä sekä ääntämistä. Ensimmäisillä kursseilla painotetaan suullista viestintää,
ja kirjallista viestintää lisätään opiskelujen edetessä. Keskeistä on kehittää perusvalmiuksia, joita
tarvitaan jokapäiväisessä viestinnässä. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan eri aihepiirien yhteydessä. Kursseilla tutustutaan myös erityyppisiin teksteihin. Kursseilla voidaan harjoitella monilukutaitoa kirjallisuuden, elokuvan, teatterin, kuvataiteen tai eri tiedotusvälineiden avulla.
Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla.
Kurssi 1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Opitaan tervehtimään, esittäytymään ja hyvästelemään sekä kertomaan itsestä ja perheestä sekä
ottamaan selvää näistä asioista keskustelukumppanilta. Harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita, kuuntelemista ja ääntämistä – paino on puheviestinnässä. Tutustutaan espanjankieliseen maailmaan ja hahmotetaan espanjan kieltä suhteessa muihin opiskelijan jo osaamiin kieliin.
Kurssi 2. Matkalla maailmassa
Tässä kurssissa opitaan selviytymään jokapäiväisissä asiointitilanteissa sekä matkailijan kohtaamissa sosiaalisissa tilanteissa. Paino on edelleen puheviestinnässä, mutta opetellaan myös muita
viestintäkeinoja.
Kurssi 3. Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja aihepiireinä nuorten jokapäiväinen elämä, ihmissuhteet ja verkostot, kiinnostuksen kohteet, vapaa-aika ja harrastukset. Paino on edelleen puheviestinnässä, mutta harjoitellaan monipuolisesti myös muita kielitaitoalueita.
Kurssi 4. Monenlaista elämää
Kurssilla opetellaan vuorovaikutusta erilaisissa kulttuurien välisissä kohtaamisissa. Paino on
edelleen puheviestinnässä, mutta vahvistetaan myös kirjallista kielitaitoa.
Kurssi 5. Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan toimimista aktiivisena keskustelijana eri viestintäkanavia käyttäen. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua arkipäiväisistä asioista. Tutustutaan aiheisiin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin sekä eri elämänvaiheisiin. Harjoitellaan monipuolisesti kaikkia kielitaidon
osa-alueita.
Kurssi 6. Kulttuuri ja mediat
Tällä kurssilla vahvistetaan taitoa lukea erilaisia tekstejä. Tutustutaan espanjankielisen maailman
kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Harjoitellaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti.
Kurssi 7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Tämän kurssin aiheina ovat opiskelu, työelämä sekä tulevaisuudensuunnitelmat. Kurssilla vahvistetaan viestintätaitoja ja otetaan huomioon viestintäerot eri kulttuureissa. Harjoitellaan kaikkia
kielitaidon osa-alueita.
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Tätä kurssia suositellaan kaikille espanjan ylioppilaskokeisiin osallistuville. Kurssilla harjoitellaan
kirjoituksissa esiintyviä tehtävätyyppejä ja syvennetään rakenteita sekä sanavarastoa sekä kerrataan opittua. Aihepiirit liittyvät kestävään elämäntapaan, luontoon, ympäristöön sekä kansainvälisyyteen.

VENÄJÄ, B3-KIELI (VED)

Lukion 1. luokalla alkanut oppimäärä

Kun aloitat venäjän opiskelun, pääset tutustumaan suuren naapurimaamme kieleen ja kulttuuriin.
Tiedätkö, mitä tarkoittaa До свидания tai Хорошо? Entä mikä kaupunki on Москва? Tai mikä
maa on Финляндия? (Omilla kirjaimillamme nuo näyttäisivät tältä: Da svidanija, harašo, Moskva
ja Finljandija.) Venäjän kielen aakkosia sanotaan kyrillisiksi kirjaimiksi, ja osa niistä on samoja
kuin omat kirjaimemme. Aakkoset ovat nopeasti opittavissa, ja ne opetellaan kokonaan jo ensimmäisen kurssin aikana.
Venäjä ei ole mikään outo, muista meille tutuimmista kielistä täysin poikkeava kieli. Se kuuluu samaan kielikuntaan kuin suurin osa eurooppalaisista kielistä, joten se on kaukaista sukua esimerkiksi englannin, saksan ja ranskan kielille. Näin ollen venäjästä löytyy samankaltaisuuksia muiden kielten kanssa. Myös sanastoa on lainattu paljon muista kielistä, ja nykyisin lainasanoja tulee
eniten englannista. Saat paljon apua jo osaamistasi kielistä. Tule mukaan!
Suoritusjärjestys
Numerojärjestys
Arviointi
Numeroarvostelu
Valtakunnalliset syventävät kurssit 1-8
Kurssi 1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Ensimmäisellä kurssilla pääset sisälle venäjän kieleen, kun opettelemme aakkoset. Harjoittelemme
lukemaan ja kirjoittamaan venäjää. Kurssilla opitaan lisäksi tervehtimään, esittäytymään ja hyvästelemään sekä kertomaan perusasioita itsestä ja perheestä. Harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita, kuuntelemista ja ääntämistä. Puheena ovat myös venäläiset nimet, sillä venäläinen nimijärjestelmä poikkeaa hiukan suomalaisesta.
Kurssi 2. Matkalla maailmassa
Kurssin yhtenä aiheena on matkustaminen. Harjoitellaan selviytymään tavanomaisissa matkailijan kohtaamisissa tilanteissa. Kurssilla myös vahvistetaan edelleen venäjän kielen luku- ja kirjoitustaitoa. Myös esimerkiksi ääntämistä harjoitellaan edelleen paljon. Kurssilla painotetaan puheen
ymmärtämistä ja puhumista.
Kurssi 3. Elämän tärkeitä asioita
Kurssin aihepiireinä ovat nuorten arkielämä, ihmissuhteet, kiinnostuksen kohteet, vapaaajanvietto ja harrastukset. Kurssilla painotetaan puheviestintää, mutta myös kirjallista viestintää
harjoitellaan. Vahvistetaan aiemmin opittujen perusrakenteiden hallintaa.
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Kurssilla opetellaan vuorovaikutusta erilaisissa kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja
ulkomailla. Paino on edelleen puheviestinnässä, mutta harjoitellaan myös pienten arkipäivään liittyvien viestien kirjoittamista.
Kurssi 5. Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssin aiheita ovat ihmissuhteet, ihmisen eri elämänvaiheet ja hyvinvointi. Opetellaan mielipiteen ilmaisua ja keskustellaan arkipäivän asioista. Harjoitellaan monipuolisesti kielitaidon eri osaalueita kuten puheviestintää ja kirjoittamista.
Kurssi 6. Kulttuuri ja mediat
Kurssilla tutustutaan Venäjän ja venäjänkielisen alueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin nuoria
kiinnostavasta ja ajankohtaisesta näkökulmasta. Harjoitellaan monipuolisesti kielitaidon eri osaalueita.
Kurssi 7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuudensuunnitelmiin.
Kurssilla opitaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää sanastoa sekä harjoitetaan suullista ja kirjallista
viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
Kurssi 8. Yhteinen maapallomme
Tällä kurssilla keskitymme yhä enemmän ylioppilaskirjoituksiin ja harjoittelemme kirjoituksissa
esiintyviä tehtävätyyppejä. Aihepiireinä ovat esimerkiksi luonto, kestävä elämäntapa, asuinympäristö ja kansainvälinen yhteistyö. Kurssilla harjoitellaan sekä kirjallista että suullista viestintää.
Kerrataan aiemmin opittuja asioita.

ERÄKURSSI (ERÄ)
Arviointi
Suoritusmerkintä.
Kurssi sisältää teoriaa ja käytäntöä eräretken suunnittelusta, varusteista, maastossa liikkumisesta,
suunnistuksesta, luonnontuntemuksesta sekä retkiruokien valmistamisesta. Kurssiin kuuluu neljä
teoriatuntia sekä maastovaellus perjantai-iltapäivästä sunnuntaihin.
Vaelluskohteena on Repoveden erämaa-alue Pohjois-Valkealassa. Yöpyminen tapahtuu kurssilaisten omissa teltoissa. Kurssimaksu on 25 e (sisältää kuljetukset).

ILMAISUTAITO (IT)
Ilmaisutaito pyrkii kehittämään ihmisen kokonaispersoonallisuutta draaman keinoin. Tavoitteena
on mm.
- kehittää vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia ryhmän jäsenenä
- rohkaista monipuoliseen itseilmaisuun ja esiintymiseen
- oppia havaitsemaan ja tulkitsemaan ihmisen kokonaisviestintää, sekä fyysisiä että verbaalisia
viestejä, ja käyttämään niitä itse
- ymmärtää teatterin taiteellista luomisprosessia ja vastaanottaa teatteritaidetta
- kehittää mielikuvitusta ja keskittymiskykyä
- kehittää esteettistä ja eettistä elämänasennetta
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suorittamista.
Suoritusjärjestys
Kurssit 1 ja 2 ovat itsenäisiä kursseja, joten ne voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa.
Arviointi
Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Kurssi 1. Luovasta ilmaisusta improvisaatioon
Opetus koostuu erilaisista leikeistä, peleistä, improvisaatio-, rentoutus- ja liikeharjoituksista. Harjoituksilla kehitetään kurssilaisen kykyä havainnoida itseään ja maailmaa. Tunneilla opetellaan
erittelemään havaintoja ja aistimuksia ja harjoitellaan keskittymistä ja rentoutumista. Opetuksen
pohjana ovat improvisaatiot eli näyttämöharjoitukset, joissa ei ole käsikirjoitusta sekä improvisaatiota käyttävät soveltavan teatterin lajit. Niiden avulla harjoitellaan kontaktia vastanäyttelijään ja
tilanteeseen, ongelmanratkaisua ja näyttämötarinan lainalaisuuksia. Kurssilla opitaan luottamaan
omaan intuitioon ja rohkaistutaan käyttämään sitä. Peruskurssin tavoitteena on myös rohkaista
opiskelijaa hallitsemaan arkielämän esiintymistilanteita ja vähentää jännitystä, joten kurssi on
hyödyllinen kaikille niille, jotka haluavat vahvistaa esiintymisvarmuuttaan.
Kurssi 2. Näyttämötyö
Kurssilla tutustutaan erilaisiin teatteritekniikoihin ja keskitytään käyttämään ääntä ja kehoa taiteellisen ilmaisun välineenä sekä tarkastelemaan teatterin ilmaisukielen luonteenomaisia piirteitä.
Teatterin tekemisen perusteita harjoitellaan improvisoimalla näyttämöllisiä tilanteita. Kurssilla on
mahdollista suunnitella ja toteuttaa jokin pieni esitys (esimerkiksi koulun jossakin juhlassa tai
vaikkapa kaupungilla joku tempaus tms.).

KOTITALOUS (KO)
Arviointi
Suoritusmerkintä.
Kurssi 1
Lukion kotitalouskurssilla voit suorittaa hygieniapassin, josta on sinulle hyötyä esim. kesätöitä
hakiessasi. Kurssilla opiskelijat pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan ateriakokonaisuuksia. Sisältöjä valitaan opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan, huomioiden ruokaan ja asumiseen
liittyvät ajankohtaisuudet. Kurssin tavoitteena on antaa valmius kirjallisen hygieniapassitestin
suorittamiseen, keventää teoriapainotteista opiskelua ja antaa vinkkejä itsenäiseen asumiseen
opiskeluaikana.
HUOMAA: Kurssilaiset maksavat osuutensa raaka-ainekustannuksista (n. 20 €) ja hygieniapassitestin (n. 35 €).
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KÄSITYÖ (KÄ)
Käsityö on soveltava ja avaruudellista hahmottamiskykyä kehittävä käytännön oppiaine, jonka
keinoin opiskelija voi luovasti kokeilla omia rajojaan ja oppia hyödyllisiä ja käytännönläheisiä taitoja tulevaa elämää varten. Lukion käsityö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää luovuuttaan sekä taiteellisia ja käsityöllisiä taitojaan. Opiskelija voi syventää perusopetuksessa oppimiaan
asioita erilaisten käsityötekniikoiden parissa.
Käsityön opiskelu lukiossa lähtee opiskelijan omista tavoitteista ja suunnitelmista, joita työstetään
vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden, opettajan ja muun ympäristön kanssa. Käsityön opetus
pyrkii ohjaamaan oppilaita rajoja rikkovaan luovaan ilmaisuun, jonka pohjana on perustekniikoiden hallitseminen, ekologisuus, taloudellisuus, kulttuuri, kansainvälisyys ja historia.
Arviointi
Numeroarviointi. Mikäli opiskelija suorittaa vain yhden kurssin, hän saa päättötodistukseen suoritusmerkinnän.
Kurssi 1. Käsityömuotoilu (TN – TS) (KÄ1)
Kurssin aikana perehdytään käsityömuotoiluun ja sisustamiseen, värien psykologiaan ja ajankohtaisiin virtauksiin. Tutustutaan käsityömuotoilun erilaisiin materiaaleihin ja valmistustekniikoihin. Kurssilla voi tuunata vanhaa tai rakennella uutta kovista tai pehmeistä materiaaleista. Opiskelija suunnittelee ja valmistaa ainakin yhden käsityötuotteen ja toteuttaa sen teknisen työn ja/tai
tekstiilityön tekniikoita käyttäen. Opiskelija kokoaa käsityöprosessistaan portfolion, johon sisältyy
opiskelijan itsearviointi. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu alan yrityksessä. Opiskelija kustantaa tarvikkeet pääsääntöisesti itse.
Kurssi 2. Käsityömix – ideasta tuotteeksi (KÄ2)
Kurssilla perehdytään opiskelijan kiinnostuksen mukaan joko pehmeisiin tai koviin materiaaleihin. Opiskelu tapahtuu teknisentyön- tai tekstiilityönopettajan ohjauksessa. Opiskelija ideoi,
suunnittelee ja valmistaa mieleisensä käsityötuotteen valitsemallaan käsityötekniikalla. Opiskelija
kokoaa käsityöprosessistaan portfolion, johon sisältyy itsearviointi. Opiskelija kustantaa tarvikkeet pääsääntöisesti itse.
Kurssi 3. Teknologiaverstas (KÄ3)
Kurssilla perehdytään puun, metallin ja muovin ominaisuuksiin ja niiden erilaisiin työstömenetelmiin, 3D-mallintamiseen sekä ohjelmointiin. Opiskelija ideoi, suunnittelee ja valmistaa laadukkaan tuotteen valitsemallaan tekniikalla. Toteutettavat tuotteet voivat olla myös ryhmätöitä tai
yhteisesti toteutettavia teoksia. Opiskelu tapahtuu käsityöopettajan ohjauksessa. Opiskelija kokoaa käsityöprosessistaan portfolion, johon sisältyy itsearviointi. Opiskelija kustantaa tarvikkeet
pääsääntöisesti itse.
Käsityön lukiodiplomi (KÄLD3), ks. Lukiodiplomit
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LUKIODIPLOMIT
Lukiodiplomi on osoitus opiskelijan kyvyistä, erityisosaamisesta ja harrastuneisuudesta ao. aineessa.
Diplomia ei suoriteta normaalin lukiokurssin tapaan vaan pitemmän ajan kuluessa. Opetushallitus
vahvistaa oppiaineittain valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen
muodon.
Yleistietoa
lukiodiplomeista
löytyy
Opetushallituksen
sivuilta
http://www.edu.fi kohdasta Lukiokoulutus | lukiodiplomit.
Kuvataiteen diplomi (KULD2), ks. Lukiodiplomit
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla
ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.
Käsityön lukiodiplomi (KÄLD3)
Käsityön lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään
kaksi (2) lukion käsityön kurssia.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan käsityössä. Käsityön lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija kehittää
osaamistaan laadukkaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa suunnittelussa, valmistuksessa sekä
prosessin arvioinnissa. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään,
ideaan ja suunnittelu- ja valmistusprosessiin sekä niiden itsearviointiin. Käsityön lukiodiplomi
muodostuu käsityötuotteesta tai käsityöteoksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessia ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta.
Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa sekä osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn asettaen liikuntadiplomille omat lähtökohdat ja tavoitteet.
Liikuntadiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen/
harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.
Musiikin lukiodiplomi (MULD6)
Musiikin diplomikurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta
erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa
osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja
‑toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin
keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin.
Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.
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TIETOTEKNIIKKA (AT)
Lukio-opiskelu sisältää runsaasti omatoimista työskentelyä, josta usein tuotetaan esimerkiksi raportti ja työseloste. Tietokone on tässä työssä hyvä apuväline, kunhan sen käytön ensin opettelee.
Lukion tietotekniikan moduulien tarkoituksena on perehdyttää opiskelija käyttämään tietokonetta työvälineenä.
Suoritusjärjestys
Vapaa.
Arviointi
Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit
Tietotekniikan moduulit
Kolmen moduulin suoritus vastaa yhtä kurssisuoritusta. Moduulit voi suorittaa melkein missä
järjestyksessä tahansa. Yhden moduulin kesto on noin 8 x 75 min. Moduulit suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina tai lähiopetuksena. Jokaisen moduulin alussa on yksi pakollinen lähiopetustunti, jossa käydään läpi moduulin yleiset asiat. Moduuli 1 on pakollinen, mutta muita moduuleja voi
suorittaa samanaikaisesti. Starttitunti on aina jakson ensimmäisellä viikolla, tarkempi aika ilmoitustaululla.
Moduulit ovat:
1. Tietokoneen peruskäyttö
Käsiteltäviä asioita ovat mm. internet, tiedonhaku, perusohjelmat, oppimisympäristö, Lyk:n
lähiverkko jne.
2. Tekstinkäsittely
Tekstinkäsittelyosassa tutustutaan Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaan ja sen tarjoamiin
toimintoihin. Käytännön tehtävinä koostetaan harjoitustöitä, joissa hyödynnetään tekstinkäsittelyominaisuuksia monipuolisesti. Tavoitteena on, että opiskelija voi osion suoritettuaan käyttää tekstinkäsittelyohjelmia tehokkaasti ja monipuolisesti jatko-opintojensa tukemiseen.
3. Taulukkolaskenta
Taulukkolaskentaosassa opiskellaan Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelman käyttöä. Eri
tehtävien ja käytännön harjoitusten avulla tutustutaan mm. taulukoiden tekemiseen, laskentakaavojen muodostamiseen, kaavioiden ja kuvaajien hyödyntämiseen tiedon julkaisussa. Osion
jälkeen opiskelijalla on taidot käyttää taulukkolaskentaohjelmia ja niiden tarjoamia ominaisuuksia monipuolisesti.
4. Esitysgrafiikka
Esitysgrafiikkaosuuden sisältö koostuu mm. PowerPoint-ohjelman perusteiden harjoittelusta
sekä esitysgrafiikkaharjoitusten tekemisestä. Osio antaa opiskelijalle valmiudet erilaisten graafisten esitysten (esim. kalvot) tekemiseen.
5. Kuvankäsittelyn alkeet
Perehdytään kuvankäsittelyohjelman käyttöön.
6. Internet-sivut
Tutustutaan www-sivujen rakenteeseen ja XHTML-kieleen.
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7. Kymmensormijärjestelmä
8. Ohjelmoinnin alkeet
Perehdytään ohjelmoinnin periaatteisiin ja algoritmiseen ajatteluun sekä johonkin ohjelmointikieleen.
9. Multimedia
Opitaan hyödyntämään tietokoneen ja eri ohjelmien multimediaominaisuuksia. Moduulit 1 ja
5 täytyy olla suoritettuna, jotta moduulin voi suorittaa.

TÄHTITIEDE (TÄ)
Kurssi on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä tähtitieteen alkeisiin. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat tähtitieteen tutkimus, Aurinkokunnan synty ja rakenne, erilaiset tähdet
ja niiden elämänkaari, tähtijoukot, galaksit, kosmologian perusteet ja elämän mahdollisuudet
maailmankaikkeudessa. Kurssiin liittyy vierailu tähtitorniin ja/tai tähtitieteen laitokselle (tms.)
Opetusmenetelminä käytetään mm. luentoja, esitelmiä ja ryhmätöitä.
Arviointi
Suoritusmerkintä
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