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YHTEYSTIETOJA 
 

Rehtori  Jouko Kauppinen 02 2629 326, +358 50 4323 644 
 jouko.kauppinen@turku.fi 
 
Koulusihteeri Eija Vaarala  +358 40 569 2835 
 eija.vaarala@turku.fi 
 
Opinto-ohjaajat Eija Pakola  +358 44 9074 497 
    eija.pakola@turku.fi 
 
 (Johanna Ahonen vv.) 
  Anna Harmaa +358 40 6613 920 
    anna.harmaa@turku.fi 
 
 
Puolalanmäen lukion kotisivut: https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/  
 
Puolalanmäki Facebookissa: https://www.facebook.com/puolalanmaenlukio  
 

 

Puolalanmäen lukion yleislinjan esittely on tiistaina 16.1.2018 
klo 18.30 alkaen osoitteessa Puutarhakatu 5.  

Jo ennen sitä on mahdollisuus kierrellä tutustumassa eri  
koulutaloissa klo 17.15 alkaen. 

 
Musiikkilinjan esittely pidetään keskiviikkona 17.1.2018  

klo 18.00 S-talossa, Torninkatu 4.  
 

                                             Tervetuloa tutustumaan! 
 
 
  

https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/
https://www.facebook.com/puolalanmaenlukio


PUOLALANMÄEN LUKIO 
 

Puolalanmäen lukio on perinteikäs 90-vuo-
tias oppilaitos. Meillä on kolme upeasti re-
montoitua koulutaloa: Aurakatu 11, Puutar-
hakatu 5 ja Torninkatu 4. Aurakatu 11 on lu-
kion päärakennus. Lukio sijaitsee kaupungin 
ydinkeskustassa, ja kulkuyhteydet meille 
ovat kaikkialta hyvät.  

 
Hyvä pohja jatko-opintoihin  
 
Lukiomme koko, noin 460 opiskelijaa, mah-
dollistaa monipuolisen kurssitarjonnan, mutta 
samalla kotoisan ja turvallisen opiskeluilma-
piirin. Meillä kaikki tuntevat toisensa. Opiske-
lijoiden oma aktiivisuus, yhdessä tekemisen 
meininki ja tasokas opetus luovat onnistuneet 
puitteet oppimiselle ja menestykselle ylioppi-
laskirjoituksissa.  
 
Puolalanmäen lukiosta saa vahvan perustan 
tulevaisuutta varten, kun ylioppilastodistuk-
sen merkitys jatko-opintoihin hakeutumi-
sessa nousee. 
 
Humanistinen ja luonnontieteellinen 
yleissivistys 
 
Tarjoamme opiskelijoille hyvät eväät elä-
mään. Kurssitarjontamme niin äidinkielessä, 
matemaattis-luonnontieteellisissä kuin hu-
manistis-yhteiskunnallisissa aineissa tai esi-
merkiksi kuvataiteessa on kattava ja tasokas.  
 
Taiteet, tieteet ja taidot täydentävät meillä 
luontevasti toisiaan sekä syventävät kaikkien 
täällä työskentelevien ja opiskelevien sivis-
tystä, suvaitsevaisuutta ja kauneudentajua.  
Hyvät tavat ja kohteliaisuus kuuluvat jokai-
seen päivään. 
 
Laaja kieltenopetus ja kansainvälisyys  
 
Lukiossamme on Turun laajin kielitarjonta: 
englannin lisäksi A-kielinä voi opiskella ruot-
sia, ranskaa, saksaa ja venäjää sekä B-kie-
linä espanjaa, ruotsia, saksaa, ranskaa ja ve-
näjää. Kaikessa opetuksessa painotamme 
kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja keski-
näistä arvostusta.  
 
Arjessa kansainvälisyys näkyy esimerkiksi 
siinä, että useat opiskelijamme osallistuvat 
kansainvälisiin projekteihin, matkoihin, kilpai-
luihin ja partnerikoulutoimintaan. Monessa 

kielessä on kieltä äidinkielenään puhuva na-
tiiviopettaja, joka kehittää erityisesti opiskeli-
joiden suullista ilmaisua. 
 
Lukiossamme on mahdollista suorittaa rans-
kan ja saksan kielissä viralliset kielitutkinnot 
Delf ja DSD II (Deutsches Sprachdiplom). 
 
 
Musiikin erityislukio 
 
Puolalanmäen lukio on arvostettu musiikkilu-
kio. Musiikkilinjalle valitaan vuosittain 52 
uutta opiskelijaa. 
 
Haluamme tukea musiikin harrastusta ja tar-
jota monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia 
musiikin parissa. Tavoitteena ei ole ammatti-
laisten kouluttaminen, mutta niitä jotka täh-
täävät musiikin ammatteihin, pyritään tuke-
maan mahdollisuuksien mukaan. Opiskeli-
joistamme osa jatkaa opintojaan Sibelius-
Akatemiassa, Turun Ammattikorkeakoulun ja 
Konservatorion eri musiikkilinjoilla tai yliopis-
ton musiikkitieteen laitoksella. 
 
Musiikki kuuluu ja näkyy jokapäiväisessä 
opiskelussa. Erilaiset konsertit ja muut esiin-
tymiset tarjoavat elämyksiä koko koulun vä-
elle. Kuorot ja orkesteri, bändit sekä laulu- 
että soitinopiskelijat esiintyvät omissa kon-
serteissaan vähintään pari kertaa vuodessa. 
 
Perinteiset joulukonserttimme, kuorojen ja 
orkesterien lukuisat esiintymiset ja joka toi-
nen vuosi järjestettävä “Valon aika” –joulu-
konsertti rikastuttavat osaltaan koko Turun ja 
lähiseudun kulttuurielämää. 
 
Vuosittain kuorot tai orkesteri tekevät kon-
serttimatkan ulkomaille, ja koulussamme vie-
railee esiintyjäryhmiä eri maista. Nuorten vä-
lille syntyy ystävyyssuhteita, jotka jatkuvat lu-
kioajan jälkeenkin. 
 
 
Puolalanmäen henki  
 
Lukio on paljon muutakin kuin oppiaineita, 
kursseja ja opiskelua: yhteiset kokemukset, 
hauskat hetket, kultaiset ystävät ja Puolalan-
mäen henki kantavat pitkälle elämässä!  
 
 
Tervetuloa Turun viihtyisimpään lukioon! 

  



LUKIOON HAKEMINEN  
 
Kevään yhteishaku 20.2. –13.3.2018 
 
Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnalli-
sessa yhteishaussa osoitteessa  
www.opintopolku.fi 
Lukioon hakeva täyttää lisäksi lukion aineva-
lintakortin. 
 
Lukiokoulutuksen valintaperusteet 
 
Opiskelijat valitaan lukioihin peruskoulun 
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon 
osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.  
 
Musiikkilinjan valintaperusteet 
 
Musiikin valintapisteet muodostuvat päättöto-
distuksen keskiarvosta (enintään 10) ja mu-
siikkipisteistä (enintään 10). Pakollisessa va-
lintakokeessa arvioidaan opiskelijan musi-
kaalisuutta. Musiikkipisteitä on saatava vä-
hintään 3 pistettä tullakseen valituksi. 
 
Varaa aika valintakokeeseen lukion kansli-
asta, puh. +358 40 569 2835.  Pääsykokeet 
pidetään ma-ti 7.–8.5.2018 osoitteessa Tor-
ninkatu 4 (käynti sisäpihalta). Varaa kokee-
seen aikaa noin 15 minuuttia. Voit tuoda mu-
kanasi oman soittimen. 
 
Musiikinopettajan lausuntokaavake ja musii-
kin todistukset on toimitettava lukiolle viimeis-
tään 27.4.2018. 
 
Pääsinkö sisään? 
 
Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 
14.6.2018. Kaikki Puolalanmäen lukioon vali-
tut saavat tiedon valinnastaan kotiin kirjeitse, 
ja valittujen nimilista tulee myös koulun ovelle 
ja www-sivuille. Hyväksymiskirjeen mukana 
tulevat ohjeet opiskelupaikan vastaanottami-
sesta ja kurssivalintojen tekemisestä.  
 
Jos aivan pakottavasta syystä et voi osallis-
tua kesäkuun kurssivalintatilaisuuteen, ole 
yhteydessä rehtoriin ja sovi muusta järjeste-
lystä. 
 
 
 
 
 

LUKIOSSA OPISKELU 
 
Lukiossa opiskelija itse vaikuttaa opinto-oh-
jelmaansa ja opiskeluaikatauluunsa. Lukion 
suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, 
että jo ensimmäisenä opiskeluvuotena 
opinto-ohjelma on laadittava riittävän tiiviiksi 
eli on valittava 28–32 kurssia. Jokaisessa 
jaksossa tulisi olla keskimäärin kuusi kurssia. 
 
Opintosuunnitelma  
 
Opintosuunnitelmaan kuuluvien pakollisten 
kurssien määrä on matematiikan ja kielten 
oppimääristä riippuen 47–52. Lisäksi opiske-
lijan on suoritettava vähintään 10 valtakun-
nallista syventävää sekä muita valinnaisia 
kursseja niin, että lukion vähimmäiskurssi-
määrä 75 kurssia täyttyy.  
 
Musiikkilinjalaisilla lukion opinto-ohjelmaan 
sisältyy vähintään 12 musiikin kurssia. He 
voivat halutessaan jättää pois joitakin pakol-
lisia kursseja. Mitään oppiainetta ei voi koko-
naan jättää opiskelematta, ja kaikkien oppiai-
neiden pakollisista kursseista on suoritettava 
vähintään puolet. Mahdollisessa ylioppilas-
kirjoitusaineessa on suoritettava kaikki ai-
neen pakolliset kurssit. 
 
Ensimmäisen vuoden opinnot  
 
Ensimmäisenä vuonna opiskelija opiskelee 
lähinnä pakollisia kursseja. Useimmissa op-
piaineissa on hyvä edetä kurssien numerojär-
jestyksessä. Kun suunnittelet ensimmäisen 
vuoden opiskeluohjelmaasi, käytä apuna 
kurssien suoritusjärjestyssuositusta, jonka 
löydät myöhempänä tästä oppaasta. Suosi-
tus ei välttämättä kaikkien kohdalla toteudu 
(esimerkiksi jos haluat opiskella paljon eri 
kieliä, pitkää matematiikkaa, fysiikkaa jne.).  
 
Liikunnan mutta mielellään myös musiikin ja 
kuvataiteen ensimmäinen kurssi tulee valita 
jo ensimmäiselle lukiovuodelle, jos ne vain 
opinto-ohjelmaan mahtuvat. Niiden tunneilla 
tutustut myös helpoimmin uusiin lukiotove-
reihisi.  
 
 
 
 
 
 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.sivuille/


Kielivalinnat lukiossa  
 
Opiskelija voi opiskella A-kielinä englantia, 
ranskaa, saksaa tai venäjää. Ruotsin kie-
lessä voi valita A- tai B-kielen oppimäärän 
riippumatta siitä, kumpaa on yläkoulussa lu-
kenut. 
 
Lukiossa voi jatkaa yläkoulussa aloitettujen 
kielten opiskelua tai aloittaa aivan uusia. 
Meillä ns. lyhyinä kielinä voi opiskella rans-
kaa, saksaa, venäjää ja espanjaa. 
 
Lyhyt vai pitkä matematiikka? 
 
Kaikki uudet lukiolaiset suorittavat aluksi ma-
tematiikan yhteisen opintokokonaisuuden 
(MAY1). Tämän jälkeen opiskelu eriytyy, ja 
opiskelija valitsee pitkän tai lyhyen matema-
tiikan. 
 
Pitkä matematiikka antaa enemmän valmiuk-
sia ammattihaaveita ja jatko-opintoja ajatel-
len, mutta vaatii myös paljon työtä ja hyvät 
pohjatiedot. Käytännössä pitkä matematiikka 
on välttämätön, jos haaveilet tekniikan tai 
matemaattis-luonnontieteiden jatko-opin-
noista. Lyhyen matematiikan kursseilla pyri-
tään ratkaisemaan käytännön elämässä 
esiintyviä matemaattisia ongelmia.  
 
Matematiikan oppimäärää voi myöhemmin 
lukion aikana vaihtaa.  
 
Lukiodiplomit  
 

Puolalanmäen lukiossa voi suorittaa kuvatai-
teen ja musiikin lukiodiplomin. Lisäksi on 
mahdollista suorittaa ranskan ja saksan kie- 
lissä viralliset kielitutkinnot Delf ja DSD II  
(Deutsches Sprachdiplom). 
 
 
Puolalanmäen lukion omat kurssit 
 
Lukiossamme on koulukohtaisia syventäviä 
kursseja lähes kaikissa oppiaineissa.  
 
Lisäksi lukiokursseja saa myös liikennekas-
vatuksesta, tutor-toiminnasta, opiskelijakun-
tatoiminnasta, vaihto-oppilasvuodesta, leiri-
koulutoiminnasta jne. Näistä kuulet lisää lu-
kion aikana. 
 
 

Oppimateriaalit 
 
Lukiossa opiskelija hankkii ja kustantaa oppi-
kirjat ja muun mahdollisen opiskelumateriaa-
lin itse.  
 
Opiskelijalla tulee olla oppitunneilla oma tie-

tokone. Sivulta http://www.digabi.fi löytyy Yli-

oppilastutkintolautakunnan ohjeistus laite-

vaatimuksista. Lukuvuoden aluksi järjeste-

tään kaikille opiskelijoille tietoteknisten val-

miuksien peruskurssi DigIT, jossa harjoitel-

laan koneen ja sähköisten materiaalien käyt-

töä ja kokeiden tekemistä. 

 

Opiskelu on taito- ja asennelaji 
 
Opiskelu lukiossa muuttuu peruskouluun ver-
rattuna: jaksot vaihtuvat nopeasti, kurssit 
ovat tiiviitä, ja tunneilla käsitellään laajoja 
asiakokonaisuuksia. Läksyjä ja kokeeseen 
luettavaa tulee paljon. Itsenäisen työn ja 
oman vastuun osuus kasvavat, ja joskus voi 
tuntua, ettei kaikkea ehdi tehdä kunnolla.  
 
Opiskelussa voi kuitenkin kehittyä. Helpoin ja 
paras tapa auttaa itseään on tuttu ja yksinker-
tainen: ole aktiivinen oppitunneilla, kuuntele, 
tee muistiinpanoja ja osallistu. Läksyjen 
säännöllinen tekeminen on parasta koeviik-
koon harjoittelua. Huolehdi jaksamisestasi: 
harrastuksille, ystäville ja levolle pitäisi myös 
jäädä sopivasti aikaa. Tärkeää on myös 
asenne: olet lukiossa itseäsi varten. Aseta ta-
voitteet korkealle, innostu uusien asioiden 
oppimisesta ja yritä parhaasi. 
 
 
 
 

 
 

http://www.digabi.fi/


TUNTIJAKO PUOLALANMÄEN LUKIOSSA 

 

Oppiaine tai Pakolliset Syventävät Koulukohtaiset 
 aineryhmä kurssit valtakunnalliset syventävät  
    kurssit kurssit 

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) 6 3 2 

A-englanti (ENA) 6 2 1 

A-ruotsi (RUA) 6 2 1 

A-saksa (SAA) 6 2 2 

A-ranska (RAA) 6 2 2 

A-venäjä (VEA) 6 2 1 

B1-ruotsi (RUB) 5 2 1 

B2-saksa (SAB2)   8   
B2-ranska (RAB2)   8   
B3-saksa (SAB3)   10   
B3-ranska (RAB3)   10   
B3-venäjä (VEAB3)   8 1  
B3-espanja (EAB3)   8   

Matematiikka: yhteinen kurssi MAY 1      
pitkä oppimäärä (MAA) 9 3 2 

lyhyt oppimäärä (MAB) 5 2 1 

Biologia (BI) 2 3 1 

Maantiede (GE) 1 3 1 

Fysiikka (FY) 1 6 1 

Kemia (KE) 1 4 1 

Uskonto (UE) 2 4 1 

Elämänkatsomustieto (ET) 2 4   
Filosofia (FF) 2 2                 2 

Psykologia (PS) 1 4 2 

Historia (HI) 3 3 1 

Yhteiskuntaoppi (YH) 3 1 1 

Terveystieto (TE) 1 2 1 

Liikunta (LI) 2 3 2 

Musiikki (MU) 1-2 2  

Kuvataide (KU) 1-2 3 5 

Opinto-ohjaus (OP) 2  1 
Pakolliset kurssit 47-51     

 
YHTEENSÄ ON SUORITETTAVA VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

MUITA LUKIOKURSSEJA mm.   
 

DigIt –kurssit 
  

Hyvinvointi ja osall isuus -kurssit:   
 Akt i ivinen lukiolainen, Stressinkäsit telytaidot, Miel ialataidot,  
                Vapaaksi jännityksestä, Taitava oppija jne.   

Kansainvälisyys- ja kulttuuri-kurssit :   
 Comenius, Kult tuuripassi   

  

Liikennekasvatus 
Kuvataiteen lukiodiplomi 
Taiteiden väliset kurssit  
                Nykytaiteen keinoin  
Teemaopinnot  
                Tilastot iedettä lukiolaisel le , Osaaminen arjessa  
Musiikin kursseja esim. :   
 Orkesteri ,  Bändisoit to, Jouluparaati ,  Musi ik in teor ian perusteet ,  
                Musiik in perusteet  

Musiikin lukiodiplomi   

  



MUSIIKKILINJAN KURSSIT  
 

Yleislukion pakollisia kursseja on suoritettava (matematiikan oppimäärästä riippuen) 39–43. Mu-
siikkilukiolainen voi jättää pois enintään 8 yleislukion pakollista kurssia. Jokaisen aineen pakolli-
sista kursseista on suoritettava vähintään puolet.  
 
MUSIIKKILINJAN KURSSEJA ON SUORITETTAVA VÄHINTÄÄN 12 KURSSIA.  
 
Pakollisia musiikkilinjan kursseja on viisi: Musiikkitieto 1–5 (MTI1–5).  
 
Muut ovat valinnaisia, musiikin syventäviä tai soveltavia kursseja. Kuitenkin opiskelijoita  
kehotetaan tekemään musiikinteorian ja säveltapailutaitojen kehittämiseksi joko MS11 (Musiikin 
teorian perusteet) tai MS21 (Musiikin perusteet 3) kurssi. 
 
 

Koulukohtaisia syventäviä kursseja  
(Tarkka tarjonta varmistuu lukuvuoden alkaessa)      kursseja  

Musiik in teor ian perusteet  
Musi ik in perusteet  
Säveltapai lu D    1 
Musi ik in teor ia D    2 
Sävel lys 1-2    1-4 
Kuoro    8 
Soit inopetus    12 
Yksinlaulu ja äänenmuodostus   6 
Poplaulu    1 
Maailmanmusiikki     4 
Kansanmusiikki 1-2    1-4 
Musi ik in i lmaisu    1-2 
Studio    2 
Musikaal i     1-4 
Musi ik in johtaminen 
Improvisointi    

1 
2 

Erikoiskursseja    x 

 

Soveltavat kurssit  ovat samat kuin yleis lukiossa:  
Jouluparaati,  Orkesteri,  Bändisoit to, Musiik in lukiodiplomi (LD06)  

 
 

 
  
 

 



KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS LUKION ENSIMMÄISELLE VUODELLE  

   (pakolliset kurssit on merkitty lihavoidulla ja alleviivauksella) 

Aine  1. vuosi 

ÄI 1  2  3  

ENA 1  2  3  

RUA 1  2  3  

SAA 1  2  3  

RAA 1  2  3  

VEA 1  2  6  

RUB 1  2  (3)  

SAB2 1  2  

SAB3 1  2  3  4  

RAB2 1  2  

RAB3 1  2  3  4  

VEAB3 1  2  3  

EAB3 1  2  3  

MAA yhteinen kurssi  MAY1   2   3   4   5  

MAB yhteinen kurssi  MAY1   2   3  

BI 1  (2)  

GE 1  2  

FY 1  2  3  

KE 1    

UE 1  (2  4)  

ET 1  2  

FI 1  

PS 1  (2)  

HI 1  2  

YH 1 (2)  

TE 1  

LI 1  3  5   7   

MU 1 (2)    

KU 1 (2 ) 4  7  8     

OP 1   

DigIT       1 

MTI 1  2   
  

 
Liikunnan pakolliset kurssit 1 ja 2 on  
suoritettava eri lukiovuosina. 
 
 
Yleislukion opiskelijalle joko KU2 tai MU2  
on pakollinen kurssi. 
 

 



PUOLALANMÄEN LUKION KURSSITARJONTA 
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI )  
 
PAKOLLISET KURSSIT 
ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus 
ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti 
ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 
ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen  
ÄI5 Teksti ja konteksti 
ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
ÄI7  Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventä-

minen 
ÄI8  Kirjoittamistaitojen syventäminen 
ÄI9  Lukutaitojen syventäminen 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
ÄI10 Kielenhuollon kurssi 
ÄI11  Median maailma ja mediakirjoittaminen 
 
 
RUOTSI A-oppimäärä 
 
PAKOLLISET KURSSIT  
RUA1 Ruotsinkielinen maailmani 
RUA2 Ihminen verkostoissa 
RUA3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä 
RUA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
RUA5 Tiede ja tulevaisuus 
RUA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
RUA7  Kestävä elämäntapa 
RUA8  Viesti ja vaikuta puhuen 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
RUA9  Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi 
 
 
RUOTSI B1-oppimäärä 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
RUB1 Minun ruotsini 
RUB2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet 
RUB3 Kulttuuri ja mediat 
RUB4 Monenlaiset elinympäristömme 
RUB5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
RUB6  Viesti ja vaikuta puhuen 
RUB7  Kestävä elämäntapa 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
RUB8 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi 
 

VIERAAT KIELET  A-oppimäärä 
(luokilla 1-6 alkanut oppimäärä) 
 
ENGLANTI (ENA), SAKSA (SAA), RANSKA 
(RAA) JA VENÄJÄ (VEA)  
 
PAKOLLISET KURSSIT 
1 Kieli ja maailmani 
2 Ihminen verkostoissa 
3 Kulttuuri-ilmiöitä 
4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
5 Tiede ja tulevaisuus 
6 Opiskelu, työ ja toimeentulo 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
7 Kestävä elämäntapa 
8 Viesti ja vaikuta puhuen 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi 
 
Delf-tutkintoon valmentava kurssi 
Kurssi valmentaa ranskan kielen kansainväli-
seen Delf-tutkintoon. 
 
DSD -tutkintoon valmentava kurssi 
Kurssi valmentaa saksan kielen viralliseen kieli-
tutkintoon, Deutsches Sprachdiplomiin, joka 
mahdollistaa opiskelun Saksan, Itävallan tai 
Sveitsin yliopistoissa ja korkeakouluissa ilman 
erillistä kielikoetta.  
 
 
VIERAAT KIELET  B2 oppimäärä 
(luokilla 7-9 alkanut oppimäärä) 
 
RANSKA (RAB2) JA SAKSA (SAB2) 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
1 Elämän tärkeitä asioita 
2 Monenlaista elämää 
3 Hyvinvointi ja huolenpito 
4 Kulttuuri ja mediat 
5 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 
6 Yhteinen maapallomme 
7 Kansainvälinen toiminta 
8 Viesti puhuen ja kirjoittaen 

 



 
VIERAAT KIELET  B3-opimäärä 
(lukiossa alkava oppimäärä) 
 
RANSKA (B3RA) JA SAKSA (B3SA), VENÄJÄ 
(B3VE), ESPANJA (B3EA) 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 
2 Matkalla maailmassa 
 
Tästä eteenpäin samat kuin B2-kielen kurssit 1-
8. (B2SA ja B3SA sekä B2RA ja B3RA yhdisty-
vät) 
 
 
MATEMATIIKKA 
 
MAY1 Luvut ja lukujonot (kaikille pakollinen 
matematiikan yhteinen opintokokonaisuus) 
 
 
PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
MAA2 Polynomifunktiot ja yhtälöt 
MAA3 Geometria 
MAA4 Vektorit 
MAA5 Analyyttinen geometria 
MAA6 Derivaatta 
MAA7 Trigonometriset funktiot 
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 
MAA9 Integraalilaskenta  
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen 
MAA12 Algoritmit matematiikassa 
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jat-

kokurssi 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
MAA14   Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
MAA18   Geometrian jatkokurssi 
 
 
LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt 
MAB3 Geometria 
MAB4 Matemaattisia malleja 
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys 
MAB6 Talousmatematiikka 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
MAB7  Matemaattinen analyysi 
MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI  
MAB9    Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 

BIOLOGIA (BI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
BI1 Elämä ja evoluutio 
BI2 Ekologia ja ympäristö 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
BI3 Solu ja perinnöllisyys 
BI4 Ihmisen biologia 
BI5 Biologian sovellukset 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
BI6   Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
 
 
MAANTIEDE (GE) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
GE1 Maailma muutoksessa 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
GE2 Sininen planeetta 
GE3 Yhteinen maailma 
GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
GE5 Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
 
 
FYSIIKKA (FY) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
FY1 Fysiikka luonnontieteenä 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
FY2 Lämpö 
FY3 Sähkö 
FY4 Voima ja liike 
FY5 Jaksollinen liike ja aallot 
FY6 Sähkömagnetismi 
FY7 Aine ja säteily 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
FY8       Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
 
 
KEMIA (KE) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
KE1 Kemiaa kaikkialla 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa 
KE3 Reaktiot ja energia 
KE4 Materiaalit ja teknologia 
KE5 Reaktiot ja tasapaino 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
KE6     Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
 



EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO (UE) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 

     UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juuta-
laisuuden ja islamin jäljillä 

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
UE3  Maailman uskontoja ja uskollisia liikkeitä 
UE4  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 
UE5  Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaari-

kulttuurissa 
UE6  Uskonnot ja media 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
UE7 Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
 
 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu 
ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
ET3 Yksilö ja yhteisö 
ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina 
ET5 Katsomusten maailma 
ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ih-

miskunnan tulevaisuus 
 
MUUT KATSOMUSAINEET 
 
Ortodoksisen (UO), katolisen (UK) ja islamin 
(UI) uskonnon opetus järjestetään keskite-
tysti jossain Turun lukiossa tai seurakunnan 
toimesta. Kaikissa katsomusaineissa pakolli-
sia kursseja on kaksi.  
 
 
FILOSOFIA (FI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 
FI2 Etiikka 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
FI3 Yhteiskuntafilosofia 
FI4 Tieto, tiede ja todellisuus 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
FI5  Filosofian kertauskurssi 
FI6  Filosofikahvila 
 
 
PSYKOLOGIA (PS) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
PS2 Kehittyvä ihminen 

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen 
PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielen-

terveys 
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
PS6 Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
PS7 Sosiaalipsykologia ja psykologinen 
 tutkimus 
 
 
HISTORIA (HI) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan 

muutoksessa 
HI2 Kansainväliset suhteet 
HI3 Itsenäisen Suomen historia 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 
HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi 
HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
HI7 Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
 
 
YHTEISKUNTAOPPI (YH) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
YH1 Suomalainen yhteiskunta 
YH2 Taloustieto 
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 
 
VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
YH4 Kansalaisen lakitieto 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
YH5 Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
 
 
TERVEYSTIETO (TE) 
 
PAKOLLINEN KURSSI 
TE1     Terveyden perusteet 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
TE2    Ihminen, ympäristö ja terveys 
TE3    Terveyttä tutkimassa 
 
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 
TE4    Ylioppilastutkintoon kertaava kurssi 
 
 
LIIKUNTA (LI; LP (pojat), LT (tytöt) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
LI1 Energiaa liikunnasta 
LI2 Aktiivinen elämäntapa 
 
 



VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
LI3 Terveyttä liikkuen 
LI4 Yhdessä liikkuen 
LI5 Hyvinvointia liikkuen 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
LI6  Vanhojen tanssit 
LI7 Palloilukurssi 
 
 
KUVATAIDE (KU) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
KU1  Kuvat ja kulttuurit 
KU2  Muotoillut ja rakennetut ympäristöt 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
KU3 Osallisena mediassa 
KU4 Taiteen monet maailmat 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
(järjestetään vuorovuosina) 
KU7 Ihmisen ja tilan kuvaaminen 
KU8 Piirustus, maalaus ja grafiikka 
KU9 Kolmiulotteisuus – keramiikka ja  

kuvanveisto 
KU10 Valokuva, elokuva ja video 
 
VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI 
LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi 
 
 
 
YLEISLUKION MUSIIKKI (MU) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
MU1 Musiikki ja minä 
MU2 Moniääninen Suomi 
 
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
MU3 Ovet auki musiikille 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  
Musiikinteorian alkeet 
Musiikinteorian kertaus 
 
KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 
(avoimia myös ei-musiikkilukiolaisille, ks.  
tarkemmin Musiikkilukion kurssit) 
Jouluparaati 
Orkesteri 
Kuorot 
Bändisoitto 
 
VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI 
LD06 Musiikin lukiodiplomi 

OPINTO-OHJAUS (OP) 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
OP1 Minä opiskelijana 
OP2 Jatko-opinnot ja työelämä 
 
KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI 
OP3 Tutor-toiminta 
 
 
MUITA SOVELTAVIA KURSSEJA mm. 
Kansainvälisyyskurssi 
DigIt1 Tietoteknisten taitojen peruskurssi 
DigIt2 Tietoteknisiä taitoja syventävä kurssi 
DigIt3 Digitutor-kurssi 
TA2        Nykytaiteen keinoin  
TO1  Monitieteinen ajattelu 
TO3       Osaaminen arjessa 
 
 
TURUN LUKIOIDEN YHTEISET HYVINVOINTI 
JA OSALLISUUS –kurssit 
Aktiivinen lukiolainen 
Aktiivinen kansalainen 
Liikennekasvatus 
Vapaaksi jännittämisestä 
Mielialataidot 
Stressinkäsittelytaidot 
Taitava oppija 
Keho, mieli ja liike 
Hyvinvoiva lukio 
RennoX 
 
Ko. kursseille ilmoittaudutaan erikseen; lisätie-
toja saat lukion opinto-ohjaajalta tai terveyden-
hoitajalta. 
 
 
 

 



MUSIIKKILUKION KURSSIT 
 
Musiikkilinjalaisen on suoritettava vähintään 12 
musiikin kurssia. Pakollisia musiikkitiedon kurs-
seja on viisi. Muut musiikkilukion oppiaineet ovat 
valinnaisia, syventäviä tai soveltavia kursseja. 
Kuitenkin opiskelijoita kehotetaan tekemään mu-
siikin teorian ja säveltapailutaitojen kehittä-
miseksi joko MS11 (Musiikin teorian perusteet) 
tai MS21 (Musiikin perusteet) kurssi, ellei ole 

opiskellut musiikin teoria-aineita aikaisemmin.  
 
Muissa oppilaitoksissa tehdyistä musiikkiopin-
noista voi saada hyväksi luetuksi kursseja lukion 
todistukseen. Toisaalta monet lukiossamme teh-
dyistä kursseista hyväksytään myös muualla suo-
rituksina. Kysy lisää opettajilta.  
 
 
PAKOLLISET KURSSIT 
 
Musiikkitieto ja musiikin historia (MTI): 
MTI-kurssien tavoitteena on kehittää opiskelijan 
musiikkisuhdetta ja antaa hänelle sellainen yleis-
tietämys länsimaisesta musiikista, että hän oppisi 
kuulemalla tunnistamaan eri aikakausien musiik-
kityylejä ja ymmärtäisi perusasiat eri tyylien sä-
vellysperiaatteista.  
 
Kurssit on parasta suorittaa numerojärjestyk-
sessä: kurssit MTI1 ja MTI2 ensimmäisenä vuo-
tena, kurssit MTI3 ja MTI4 toisena vuotena, sekä 
kurssi MTI5 kolmantena tai sopimuksen mukaan 
toisena vuotena. Konservatoriossa/musiikkiopis-
tossa suoritettu musiikkitiedon I-kurssi (Musiikin 
historia D) korvaa kurssit MTI2, MTI3 ja MTI5. 
Toisaalta kurssit MTI2, MTI3 ja MTI5 vastaavat 
musiikkitiedon I-kurssia (Musiikin historia D) mu-
siikkioppilaitoksissa.  
 
MTI1 Musiikki ja minä 
Opiskelija pohtii oman musiikkisuhteensa kautta 
musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle 
vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuk-
siaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana 
sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. 
 
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaito-
aan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla tar-
kastellaan musiikin perusaineksia (rytmi, melo-
dia, harmonia, sointiväri) sekä musiikin raken-
teita. Lisäksi tutustutaan valikoiden maailman 
musiikkikulttuureihin. Tarkkaillaan omaa ääniym-
päristöä ja perehdytään kuulonhuoltoon. Kurssiin 
sisältyy konserttikäynti ja kirjallinen työ. 

MTI2 Ikivanha musiikki 
Opiskelija perehtyy antiikin, keskiajan, renes-
sanssin ja barokin musiikin piirteisiin ja monimuo-
toisuuteen. Tyylillisten seikkojen ja merkittävien 
säveltäjien lisäksi tutustutaan mm. aikakauden 
soittimiin ja orkesterikokoonpanoihin sekä musii-
killisiin rakenteisiin, kuten fuugaan.  
 
MTI3 Mitä se orkesteri soittaa? 
Kurssi jatkaa siitä, mihin edellinen kurssi päättyi: 
galantista kaudesta edetään wieniläisklassismin 
kautta romantiikan ajan musiikkiin. Tutustutaan 
säveltäjiin, harjoitellaan partituurin lukua, kuun-
nellaan runsaasti musiikkinäytteitä sekä analysoi-
daan aikakausille ominaisia muotorakenteita (so-
naatti, variaatio, rondo). Kurssiin liittyy konsertti-
käynti ja kirjallinen työ. 
 
MTI4 Kevyttä vakavaa 
Tavoitteena saada yleiskuva rytmimusiikin kehit-
tymisestä 1900 –luvun aikana. Suomen kansan-
musiikista liikkeelle lähtien tarkastellaan kevyen 
musiikin kehitystä meillä ja muualla. Pohditaan 
myös musiikin suhdetta yhteiskunnallisiin ilmiöi-
hin ja nuorisokulttuurin syntymiseen.  
 
MTI5 Rapuja ja ketsuppia 
Kurssilla tutustutaan 1900-luvun monimuotoisiin 
tyylivirtauksiin: impressionismi, ekspressionismi, 
uusklassismi, dodekafonia, sarjallisuus, minima-
lismi, sonorismi, spektrimusiikki ja postmoder-
nismi. Perehdytään myös suomalaisten säveltä-
jien tuotantoon. Kuunnellaan aivan uutta musiik-
kia, ja mietitään, mikä on kehityksen suunta. 
Kurssilla tehdään myös sävellysharjoituksia, kir-
jallinen työ, sekä konserttikäynti. 
 
 
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
 
MS11 Musiikin teorian perusteet 
Kurssilla tutustutaan nuottikirjoituksen ja rytmien 
perusteisiin, harmonioihin ja sointumerkkeihin. Li-
säksi harjoitellaan korvakuulosoittoa ja transkrip-
tion perusteita. Hyödyllinen kurssi, jos et ole opis-
kellut paljoa musiikin teoriaa, tai koet että taitosi 
ovat puutteelliset. Halutessaan opiskelija voi suo-
rittaa Musiikinperusteet 2/3 –kokeen; tämä ei ole 
kuitenkaan pakollista. 
 
MS21 Musiikin perusteet 3 
Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellaiset valmiu-
det musiikin teoriassa ja säveltapailussa, että 
musiikinperusteet 3-kurssin suorittaminen on 
mahdollista. Kurssin päätteeksi suoritetaan kurs-
situtkinto SMOL:n vaatimusten mukaisesti. Tent-
tiin voivat osallistua vain kurssilla säännöllisesti 
läsnä olleet opiskelijat, ellei opettaja toisin katso. 
  



SÄV1 Sävellyskurssi, alkava 
Sävellyskurssilla luodaan omia pienimuotoisia 
sävelteoksia ja syvennetään omakohtaista suh-
detta musiikkiin. Kurssilla perehdytään musiikin 
osatekijöihin (melodia, harmonia, rytmi, soitinväri, 
muoto) käytännön työskentelyn kautta. Osa har-
joituksista on yhteisiä kaikille opiskelijoille, mutta 
myös jokaisen omat kiinnostuksen kohteet (erilai-
set tyylit ja lajit) tulevat näkymään tuotoksissa. 
Kurssin voi suorittaa useammin kuin kerran, ja se 
arvostellaan suoritusmerkinnällä. 
 
SÄV2 Sävellyskurssi, jatkava 
Sävellyksen jatkokurssilla keskitytään peruskurs-
silta tuttujen aihealueiden pohjalta syventävään 
työskentelyyn. Esiteltyjä tekniikoita ja suuntauk-
sia hyödynnetään ja sovelletaan käytännön har-
joituksissa sekä tunneilla että kotitehtävien muo-
dossa. Tavoitteena on luoda opiskelijalle käytän-
nönläheinen kuva sävellystyön konkreettisesta 
tekemisestä.  
 
MTD1, MTD2 Musiikin teoria D 
Musiikinteorian yleisistä perusteista (nuottikirjoi-
tus, tahtilajit, terminologia jne.) edetään asteikko-
jen ja intervallien kautta sointuopin alkeisiin ja 
musiikkianalyysiin. Tavoitteena on duuri- molli –
tonaalisen, myös modulaatioita ja muunnesoin-
tuja sisältävän ohjelmiston analyysitaito. Tutustu-
taan myös tavallisimpiin sointujen merkitsemista-
poihin. Työtapoina erilaiset laulu-, soitto-, kuun-
telu- sekä analyysiharjoitukset. Tutkinto suorite-
taan musiikkioppilaitosten vaatimusten mukai-
sesti. 
 
MSD1 Säveltapailu D 
Tavoitteena on oppia hallitsemaan tonaalista mu-
siikkia kuullun perusteella, sekä toteuttaa sel-
laista nuottikuvasta lukien. Rytmejä harjoitellaan 
ensisijaisesti musiikkiesimerkeistä, myös moni-
äänistä rytmiikkaa. Melodioita luetaan ja nuotin-
netaan myös ensisijaisesti aidoista teoksista, 
myös mahdollisuuksien mukaan omista sävellyk-
sistä ja sovituksista. Moniäänisyys on vahvasti 
esillä harjoituksissa.  
Tutkinto suoritetaan musiikkioppilaitosten vaati-
musten mukaisesti. 
 
 
KUOROT 
 
KUC Camis 
Camis on lukion suuri sekakuoro, joka tarvitta-
essa jakaantuu mies- ja naiskuoroksi. Kuoro te-
kee yhteistyötä lukion orkesterin kanssa. 
Kuorotyön tavoitteena on harjoitella kuoro-ohjel-
mistoa esitettäväksi lukion omissa tilaisuuksissa 
sekä julkisissa esiintymisissä.  
 
JUC Chorus Iucundus 
Chorus Jucundus on lukion kamarikuoro, johon 
valitaan enintään 28 laulajaa. Kuoro harjoittelee 

monipuolista ohjelmistoa ja on valmiina vaativiin-
kin esiintymisiin lyhyellä varoitusajalla.  
 
ILM1 Musiikin ilmaisukurssi  
Musiikin tekemistä lähestytään ilmaisullisin kei-
noin leikin ja improvisaatioharjoitusten avulla. Ta-
voitteina on oppia vuorovaikutustaitoja ja esiinty-
mistaitoja sekä vapauttaa opiskelijoiden musiikil-
lista ilmaisua. Kurssilla tutustutaan myös näyttä-
mölauluun, jossa painotetaan laulujen sisällön 
ymmärtämistä ja tulkintaa. Musiikillinen tekemi-
nen painottuu laulamiseen, mutta myös pianolla 
säestämisen taitoja pääsee hyödyntämään ja sy-
ventämään. Kurssin päätteeksi tehdään esitys, 
joka saa muotonsa kurssin kuluessa. Kurssi on 
suunnattu erityisesti laulajille ja pianisteille, mutta 
soveltuu kaikille musiikkilukiolaisille. 
 
ILMJ1-2 Musiikin ilmaisun jatkokurssi 
Kurssilla syvennetään peruskurssilla saatuja tai-
toja musiikin ilmaisussa. Kurssin lopputuotok-
sena syntyy läpidramatisoitu lauluilta, joka on 
opiskelijoiden ideoima ja toteuttama.  
 
KAMU1-4 Kansanmusiikki 
Kurssilla soitetaan ja lauletaan pääasiassa suo-
malaista kansanmusiikkia tuoreella tavalla sovi-
tettuna, kuitenkaan perinteitä unohtamatta. 
 
MMU1-4 Maailmanmusiikki 
Kurssin tavoitteena on tutustua soittaen ja lau-
laen johonkin etniseen musiikkikulttuuriin. Pyri-
tään opettelemaan musiikkia kuulonvaraisesti, 
sekä mahdollisuuksien mukaan tekemään nuo-
tinnoksia. Kurssiin liittyy esiintymisiä. 
 
KMU1-4 Kamarimusiikki 
Opiskelijat muodostavat itse, tai heistä muodos-
tetaan kamarimusiikkiyhtyeitä, jotka harjoittelevat 
omatoimisesti, ja saavat ohjausta 1-2 kertaa kuu-
kaudessa. Kurssiin liittyy esiintymisiä. 
 
MJO1-2 Musiikin johtaminen 
Kurssilla perehdytään kuoron- ja orkesterinjoh-
don perusteisiin. Johtamisharjoituksilla, nuottien 
tutkimisella ja harjoittamistekniikan opiskelulla 
pyritään saamaan kuva johtajan tehtävistä, ja 
saamaan valmiudet pienten teosten johtamiseen. 
 
MUU1-2 Muusikon perusteet 
Kurssilla opiskellaan sekalaisia muusikolle tar-
peellisia taitoja; vahvistimien, mikserin, äänitys-
laitteiden peruskäyttöä, komppilapun ja laulus-
temmojen tekemistä, sovittamista, nuotinkirjoi-
tusta, markkinointia. Lisäksi tutustutaan valikoi-
den käyttökelpoisiin appseihin. 
 
STU11 Studio1 
Tutustutaan ääniteknologian perusteisiin ja lait-
teisiin lähinnä liveäänentoiston kannalta. Raken-



netaan PA-äänentoistoa ja opetellaan miksaa-
mista. Tutustutaan alustavasti äänittämisen pe-
rusteisiin. 
 
STU21 Studio2 
Opiskellaan studioäänittämisen perusteita Pro-
Tools-ympäristössä. Rakennetaan äänitystilan-
teita, äänitetään, miksataan, editoidaan.  
 
MCL1-4 Musikaali 
Musikaalikurssin tavoitteena on valmistaa musi-
kaaliesitys, joko alusta saakka oma käsikirjoitus 
ja sävellys, tai valmis teos. Opiskelija voi osallis-
tua kurssille eri rooleissa; näyttelijänä, soittajana, 
tanssijana, lavastajana, teknikkona, jne. Opiske-
lija tutustuu projektityöskentelyyn projektin alusta 
valmiiseen tuotokseen saakka. 
 
Soitinopetus 
Soitinopetusta annetaan pääsääntöisesti seuraa-
vissa instrumenteissa: piano, vapaasäes-
tys(piano), akustinen kitara, sähkökitara, basso, 
rumpusetti, viulu, huilu ja urut. Erityisestä syystä 
opiskelija voi anoa opetusta muissa instrumen-
teissa.  
Opetusta voi saada pääsääntöisesti kolmen vuo-
den ajan; neljännen vuoden opiskelijat vain erityi-
sen hyvillä perusteilla. 
 
Opiskelija ei voi saada opetusta soittimessa, jota 
hän opiskelee jossain muussa oppilaitoksessa. 
Opiskelija ei voi saada opetusta sekä yksinlau-
lussa, että soitinopetuksessa. 
 
YLA1 Yksinlaulu ja äänenmuodostus 
Tavoitteena on oppia hallitsemaan laulamisen 
perustekniikkaa siten, että ainakin 1. peruskurs-
sitason tutkinnon suorittaminen on mahdollista. 
Kurssiohjelmisto lähtee liikkeelle suomalaisista 
kansansävelmistä. 1. kurssilla käsitellään laulu-
asentoa, lauluhengitystä, tukilihaksiston käyttöä 
ja legatolinjaa. 
 
YLA2  
2. kurssilla syvennetään tekstinmuodostamista 
(konsonantit) ja fraseerausta. Ensimmäinen 
esiintyminen kevätkonsertissa. 
 
YLA3 
3. kurssilla syvennetään em. opintoja, tehdään li-
sää ohjelmistoa. Toinen esiintyminen joulukon-
sertissa.  
 
YLA4 
4. kurssilla aloitetaan dynamiikkaharjoitukset ja 
laajennetaan ohjelmistoa. Esiintyminen kevät-
konsertissa. 
 
YLA5 
5. kurssilla syvennetään tekstin ja musiikin käsit-
telytaitoja ja sen tulkitsemista. Lauletaan lauluja 

myös muilla kielillä. Esiintyminen joulukonser-
tissa.  
 
YLA6 
6. kurssilla ohjelmisto viimeistellään ja siitä vali-
taan kolme erityyppistä laulua tutkintokonserttiin.  
 
ÄMR1-3 Äänenmuodostusryhmä 
Pienryhmässä opiskellaan laulutekniikan perus-
teita, sisältö kuten YLA1-2 kursseilla. 
 
POP1-3 Poplaulu 
Kurssilla perehdytään erityisesti rytmimusiikin 
laulutyyleihin sekä mikrofonitekniikkaan. Kurssille 
valitaan muutama opiskelija vuosittain. 
 
 
KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 
 
ORK1-8 Orkesteri 
Musiikkilukion orkesteri Concentus Aboensis on 
lähes täysimittainen sinfoniaorkesteri. Orkesteri 
valmistaa konsertteja yksin tai yhdessä koulun 
kuorojen kanssa. Musiikin tyyli vaihtelee moni-
puolisesti klassisesta rytmimusiikkiin. Perinteisiin 
kuuluvat koulun omat kevät- ja joulukonsertit, 
sekä Valon aika–konsertti kaikkien Turun musiik-
kiluokkien kanssa.  
Soittajalla on oltava instrumentissaan 2/3-tasoi-
set valmiudet osallistuakseen orkesteritoimin-
taan. 
 
BND1-6 Bändisoitto 
Tutustutaan bändisoittoon monipuolisen ohjel-
miston parissa. Tavoitteena on oman instrumen-
tin hallinta osana bändikokonaisuutta. Koulun yh-
tyeet esiintyvät kahdesti vuodessa järjestettä-
vässä bändikatselmuksessa. Omien kappaleiden 
säveltämistä tuetaan erityisen vahvasti. 
 
JPR1-2 Jouluparaati 
Kurssilla valmistetaan suurproduktio, joulukon-
sertti jäähalliympäristössä. Opiskelija voi toimia 
projektissa esim. laulajana, soittajana, tanssi-
jana, tai muussa tehtävässä. Projekti etenee pie-
nistä osaharjoituksista suurempien yhteisharjoi-
tusten kautta jäähallissa pidettäviin kenraalihar-
joituksiin sekä itse konserttiin. Aktiivinen osallis-
tuminen projektin kaikkiin vaiheisiin on hyväksyt-
tävän suorituksen edellytyksenä. Kurssi arvostel-
laan suoritusmerkinnällä. 
 
 
VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI 
 
LD06 Musiikin lukiodiplomi 
Lukiodiplomi on lisänäyttö lukion aikana osoite-
tusta erityisharrastuneisuudesta ja tavallista vaa-
tivammasta osaamisesta. Lukiodiplomi on lukion 
päättötodistuksen liite. 
 



Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyk-
senä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin 
suorittaminen. Suorituksen perustana on koko lu-
kioaikainen musiikinopiskelu, myös koulun ulko-
puolella.  
Lisätietoa opettajilta ja osoitteesta  
www.edu.fi/lukiodiplomit 
 
 
MUUALLA TEHTYJEN MUSIIKIN  
SUORITUSTEN HYVÄKSILUKEMINEN 
 
 
Koulun ulkopuolella pätevällä opettajalla saatu 
instrumenttiopetus luetaan hyväksi samalla kurs-
simäärällä kuin koulun antama instrumenttiope-
tus. Koulun ulkopuolinen kuoro- ja orkesteritoi-
minta voidaan lukea hyväksi vain poikkeusta-
pauksissa. Kussakin aineessa hyväksytään kor-
keintaan se määrä kursseja, joka kuuluu Puola-
lanmäen lukion opinto-ohjelmaan. Opiskelija toi-
mittaa todistuksen muualla tehdyistä opinnoista 
ja suorituksista lukion musiikinopettajalle.  
 
 

 

Vaihto-oppilaiden suoritukset voidaan hyväksyä 
lukion suorituksiksi musiikkikollegion päätöksellä. 
Kaikkien suoritusten on oltava lukioaikaisia. Kysy 
tarkemmin musiikinopettajilta.  
 
 

 Lukion aikana suoritetut perusasteen 
opinnot 

 Musiikkiopistoasteen opinnot 

 Solistisen aineen D kurssitutkinto 2 kurs-
sia  

 Säveltapailu D  1 kurssi 

 Teoria D  2 kurssia 

 Musiikkitieto I / Musiikin historia D korvaa 
MTI 2, MTI 3 ja MTI 5 –kurssit 

 Harmonian perusteet / Kenraalibasson 
kirjoitus ja soitto / 2 kurssia 

 Solistisen pääaineen C-kurssi  3 kurssia 

 Säveltapailu C  2 kurssia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tutustu lisää: https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/musiikkilukio 
 

 

http://www.edu.fi/lukiodiplomit
https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/musiikkilukio

