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TERVETULOA PUOLALANMÄEN LUKIOON!
Onneksi olkoon! Olet aloittamassa opiskeluasi Puolalanmäen lukiossa. Edessäsi on hieno aika: saat uusia ystäviä, monenlaisia kokemuksia ja opit paljon
uusia asioita - ennen kaikkea opit tuntemaan itseäsi lisää.
Me Puolalanmäessä toivomme opiskelijoidemme kasvavan itsenäisesti ajatteleviksi, yhteistyökykyisiksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi, jotka arvostavat omaa
kehittymistään ja nauttivat opiskelustaan toisia ihmisiä kunnioittaen ja heidät
huomioiden.
Tämä opinto-opas on tehty helpottamaan lukioaikaasi: löydät täältä yleisiä ohjeita lukiossa opiskeluun, lukiokurssien sisällöt ja suoritusohjeet, Puolalanmäen lukion omat käytänteet sekä kaikki tulevan lukuvuoden tärkeät päivämäärät.

Musiikkilukio
Puolalanmäen lukio on yksi Suomen kolmestatoista musiikin erikoislukiosta.
Musiikkilukio tuo toiminnallaan väriä koko lukion elämään: musiikki kuuluu ja
näkyy jokapäiväisessä opiskelussa. Erilaiset konsertit ja muut esiintymiset tarjoavat elämyksiä koko koulun väelle ja rikastuttavat osaltaan Turun ja lähiseudun kulttuurielämää.
Kielet, kansainvälisyys ja monipuolinen yleissivistys
Lukiossamme on Turun laajin kielitarjonta, ja meille tullaankin opiskelemaan
myös muista Turun lukioista. Kaikessa opetuksessa painotamme eri kulttuurien
tuntemusta, vuorovaikutusta ja keskinäistä arvostusta. Haluamme myös tarjota
opiskelijoillemme korkeatasoisen humanistisen ja luonnontieteellisen yleissivistyksen sekä hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten.
Me puolalanmäkeläiset olemme ylpeitä koulumme historiasta ja sen erityispiirteistä. Taiteet, tieteet ja taidot täydentävät meillä luontevasti toisiaan ja syventävät kaikkien täällä opiskelevien ja työskentelevien sivistystä, suvaitsevaisuutta ja kauneudentajua.
Hyvää lukuvuotta Sinulle!
toivoo Puolalanmäen lukion väki

5

TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA
Puolalanmäen lukio
Aurakatu 11
20100 Turku
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
Rehtori

Jouko Kauppinen

050 4323 644

Apulaisrehtori

Jatta Paakkinen

044 9074 726

Koulusihteeri
Eija Vaarala
Kanslia on avoinna ma‒pe klo 8.00–15.00.

040 5692 835

Opinto-ohjaajat

Johanna Ahonen
Eija Pakola

040 6613 920
044 9074 497

Erityisopettajat

Heli Ketovuori
Niina Stedt

040 6633 294
044 9074 675

Terveydenhoitaja

Anne-Maj Ainasoja

044 9073 827

Oppilaitoksen lääkäri

Satu Hedborg (Ajanvaraus terv.hoitajan kautta)

Psykiatrinen sairaanhoitaja Heli Suominen (Ajanvaraus terv.hoitajan kautta)
Opintopsykologi

Anu Puukka

040 127 3138

Lukion kuraattori

Outi Tauriala-Tolonen

040 357 9565

Kiinteistönhoitajat

Joonas Winter
Juuso Kohonen

044 9072 517
044 9072 542

Kouluruokala

Leena Lehti

040 1527 993

Opettajat

Aurakatu 11
 taukotila
 työtila 3. krs
 työtila 4. krs

(02) 2629 839
(02) 2629 686
(02) 2629 838

Puutarhakatu 5
Torninkatu 4

(02) 2629 680
(02) 2629 681
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Opettajat lukuvuonna 2019–2020
Nimi
Lyhenne Opetusaineet
Työpuhelin
Aho Esko
AHE
historia, yhteiskuntaoppi, ro 18A
Ahonen Johanna
AHJ
opinto-ohjaaja
040 6613 920
Alho Kaarina
ALK
matematiikka, ro 18B, vv. 4.2.2020 asti
Einälä Katariina
EIK
englanti, ro 17A
Heiskanen Arto
HEA
ruotsi, ro 17B
Hiekka Sina
HIS
maantiede, biologia vv. lv.2019–2020
Jantunen Kari
JAK
musiikki
040 3584 817
Juvonen Sari
JUS
ranska, espanja, ro 19A
Kivimäki Annamaria KIA
ruotsi, ro 19B
Kivimäki Kristiina
KIK
saksa, ro 18C
Laakso Galina
LAG
venäjä
Lehtovaara Timo
LET
musiikki
040 7690 737
Lempiäinen Riikka-Maria LRM liikunta
040 7765 887
Lumme Tanja
LUT
venäjä, ro 16-ryhmät
Metsänkylä Ilpo
MEI
matematiikka, ro18D
Mikkola Tomi
MIT
kemia, matematiikka, ro18E
Mäkelä Ida
MÄI
matematiikka
Niemi Timo
NIT
äidinkieli, ro 18B 4.2.2020 asti
Nieminen Eija
NIE
psykologia, filosofia, ro 17C
Nolvi Taru
NOT
kemia, matematiikka, ro 19C
Pakola Eija
PAE
opinto-ohjaaja
044 9074 497
Pekanheimo Päivi
PEP
äidinkieli, ro 17D
Perho Antti
PEA
liikunta
040 7767 269
Putkonen Essi
PUE
musiikki vv. lv. 2019‒2020
Pärssinen Katri
PÄK
kuvataide
040 8289 402
Raja-aho Sari
RAS
biologia, terveystieto, ro17E
Rantanen Jarna
RAJ
englanti
Renvall Tiina
RET
ranska
Ruohikko Hanna
RUH
uskonto, elämänkatsomust., filosofia, ro 19D
Sahipakka Riitta
RSA
äidinkieli
Sjöblom Paula
SJP
englanti, ro 17F
Suokivi Elina
SUE
fysiikka, ro 18F
Susi Anni
SUA
musiikki
040 3585 077
Tolonen Tapani
TOT
matematiikka, fysiikka, ro 19E
Tuominen Kirsti
TUK
yksinlaulu
Tuovila Tarja
TUT
äidinkieli
Vanamo Juho
VAN
musiikki
Vasseur Josselin
VAJ
ranska
Viljanen Harri
VIH
yhteiskuntaoppi, historia, ro 19F
Virtanen Alexandra
VIA
saksa
Åhlman Hilkka
ÅHH
maantiede, biologia, terveystieto
7

Opettajien yhteystiedot
Wilma-viesti on usein kätevin tapa lähestyä opettajaa.
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi (ä=a, ö=o), poikkeuksena
eija.h.nieminen ja kirsti.s.tuominen.
Välituntisin opettajan saa helpoiten kiinni välitunnin alkaessa luokkahuoneesta. Näet opettajan työjärjestyksen ja luokkatilan Wilmasta. Myös opettajienhuoneista tai työhuoneista voi etsiä.
Puutarhakadulla opettajienhuone on A-puolen 1. kerroksessa ja opettajien
työhuone B-puolen 3. kerroksessa. Täältä voit löytää fysiikan (SUE, TOT), kemian ja matematiikan (MIT, NOT), maantieteen, biologian ja terveystiedon
(RAS, ÅHH), historian (AHE), yhteiskuntaopin (VIH) sekä äidinkielen (TUT)
opettajan.
Torninkatu 4 on lukion musiikkitalo, josta löytyvät pääsääntöisesti kaikki musiikin opettajat (LET, VAN, JAK, SUA, TUK). Musiikinopettajat opettavat kaikki
myös yläkoulussa, joten välitunnit saattavat olla heillä toisinaan eri aikoina kuin
lukiossa. Opettajienhuone on 2. kerroksessa ja luokat 3. kerroksessa.
Aurakadulla on 3. kerroksessa opettajienhuone sekä kaksi työhuonetta.
1. työhuoneessa ovat saksan (KIK), uskonnon, ET:n ja filosofian (RUH), psykologian ja filosofian (NIE), matematiikan (ALK, TOT) ja äidinkielen opettajat
(NIT, PEP). Toisesta työhuoneesta löydät ruotsin (KIA, HEA), englannin (EIK,
SJP, RAJ), ranskan (RET) ja matematiikan opettajat (MEI). 3. kerroksessa ovat
myös opinto-ohjaajien työhuoneet (AHJ, PAE). 4. kerroksen työhuonetta käyttävät kuvataiteen (PÄK), ranskan ja espanjan (JUS) ja venäjän (LUT, LAG)
opettajat.
Opettajien viikkopalaverit
Opettajien viikkopalaverit ovat maanantaisin klo 9.30–9.45 välitunnilla Aurakadulla ja klo 11.00–11.15 välitunnilla Puutarhakadulla. Viikkopalaverien aikana
opettajat eivät voi hoitaa opiskelija-asioita. Annathan työrauhan: älä koputa
opettajienhuoneen ovelle tuolloin, kiitos!

Ilmoitustaulut ja tiedonkulku
Lukion viralliset ilmoitustaulut sijaitsevat Aurakadun ala-aulassa (1. kerros) ja
Puutarhakadulla luokkaa B7 vastapäätä 3. kerroksessa. Opinto-ohjaajien ilmoitustaulu on Aurakadun 3. kerroksen ”opo-eteisessä”.
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Suurin osa tiedotuksesta tapahtuu Wilman tiedotteiden ja viestien sekä lukion
kotisivujen kautta.
Tietoa on tarjolla useissa eri paikoissa, joten pidäthän huolen siitä, että se tavoittaa sinutkin. Lue Wilmaa päivittäin. Älä unohda myöskään lukion kotisivuja
ja Facebookia. Ryhmänohjaustuokio on tärkeä tiedotushetki ja tilaisuus tavata
ryhmänohjaaja, joten ole oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Puolalanmäen lukion kotisivut: http://puolalanmaen-lukio.onedu.fi

Lukion yhteisöpostiosoite: puolalanmaen.lukio@turku.fi
Wilma:
https://wilma.turku.fi
Moodle:
https://lukio.edu.turku.fi/
Office 365: https://o365.edu.turku.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/puolalanmaenlukio/
Sähköinen kalenteri: https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/kalenteri/
Sähköinen kalenteri kannattaa ladata omaan puhelimeen ja/tai koneelle. Tämän opinto-oppaan kalenteriosiossa (s.14) on lukuvuoden aikataulurunko,
mutta sähköistä kalenteria päivitetään jatkuvasti lukuvuoden kuluessa.
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LUKUVUODEN 2019–2020 KULKU
Oppituntien ajat
klo
8.15–9.30
9.45–11.00
11.15–13.00

1. oppitunti
2. oppitunti
3. oppitunti

Ruokailuvuorot

I klo 11.00–11.45
II klo 12.30–13.15

13.15–14.30
14.35–15.50

4. oppitunti
5. oppitunti

Jaksokohtaiset ruokailuvuorot julkaistaan ennen jokaisen jakson alkua Wilmassa, kotisivuilla ja ilmoitustauluilla.

Tuntikaavio
Klo
8.15–9.30
9.30–11.00
11.15–13.00
13.15–14.30
14.35–15.50

MA
1
4
5
6
7

TI
1
2
4
3
8

KE
7
3
6
5
8

TO
1
2
5
6
8

PE
2
4
3
7
9

Työpäivät ja jaksot
Syyslukukausi
Kevätlukukausi

to 8.8. – pe 20.12.2019 (91 työpäivää)
ti 7.1. – la 30.5.2020
(96 työpäivää)

Jaksot:

I jakso to 8.8. – ma 30.9.2019
II jakso ti 1.10. – ke 27.11.2019
III jakso to 28.11.2019 – ti 4.2.2020
IV jakso ke 5.2. – to 2.4.2020
V jakso pe 3.4. – la 30.5.2020

Loma-ajat:

Syysloma
Itsenäisyyspäivä
Joululoma
Talviloma
Pääsiäisloma
Vapunpäivä
Helatorstai

(38 pv)
(37 pv)
(37 pv)
(37 pv)
(38 pv)

ma 14.10. – su 20.10.2019
pe 6.12.2019
la 21.12.2019 – ma 6.1.2020
ma 17.2. – su 23.2.2020
pe 10.4. – ma 13.4.2020
pe 1.5.2020
to 21.5.2020
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Arviointiviikot ja uusintakokeet
Jaksot

Arviointiviikot

Uusintakokeisiin
ilmoittautuminen
ke 21.8.

Uusintakokeet

ma 26.8.

(lv.18–19)

I

to 8.8. – ma 30.9.

ma 28.10.

ti 1.10. – ke 27.11.

ma 23.9. – ma 30.9. ke 23.10.
(+ ma 7.10. abit)
ke 20.11. – ke 27.11. ke 18.12.

II
III

to 28.11. – ti 4.2.

ti 28.1. – ti 4.2.

ke 26.2.

ma 2.3.

IV

ke 5.2. – to 2.4.

to 26.3. – to 2.4.

ke 22.4.

ma 27.4.

V

pe 3.4. – la 30.5.

ke 20.5. – to 28.5.

elokuussa -20 elokuussa
-20

ti 7.1.

7-palkin koe pidetään viimeisellä oppitunnilla ennen arviointiviikon alkua tai
opettajan ilmoittamana aikana. Abien 3. jakson arviointiviikko suunnitellaan
myöhemmin erikseen.
Opettaja ilmoittaa Wilman Kokeet-välilehdellä arviointipäivän aikataulun ja tarvittaessa ohjelman.
Muista ilmoittautua uusintakokeeseen Wilman kautta viimeistään edellisen viikon keskiviikkoon klo 13.15 mennessä!

Lukuvuoden tapahtumia
Kaikki tapahtumat löytyvät sekä tämän Opinto-oppaan kalenteriosiosta että
sähköisestä lukuvuoden mittaan päivittyvästä kalenterista. Tähän on koottuna
joitakin lukuvuoden keskeisiä tapahtumia.
Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä pe 9.8.
Tutorit järjestävät uusille ykkösille tutustumispäivän koulussa ja Puolalanpuistossa. Ota päivästä kaikki irti, pidä hauskaa ja tutustu samalla mahdollisimman
moneen uuteen koulukaveriisi.
TJ 100
Abiturientit juhlistavat sitä, että heillä on koulupäiviä jäljellä enää 100. Joka
vuosi opiskelijat valitsevat teeman, jonka mukaan he pukeutuvat. Päivä on normaali koulupäivä ja oppitunnit pidetään lukujärjestyksen mukaisesti.
Abipäivä Turun korkeakouluissa pe 8.11.
Abeille ajankohtaista jatkokoulutustietoa: tutustu turkulaisiin korkeakouluihin!
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Puolivälin pullat pe 8.11.
Lukion 2. vuoden opiskelijoilla lukio-opinnot ovat puolivälissä, joten sitä on
syytä juhlia vähintäänkin pullakahveilla ja yllätysohjelmalla.
Joulukonsertti pe 29.11.
Joka vuosi järjestetään tunnelmallinen joulukonsertti yhdessä Puolalan yläkoulun musiikkiluokkien kanssa. Opiskelijat voivat ostaa iltakonsertteihin edullisia
lippuja etukäteen. Joulumusiikkia ja joulun tunnelmaa!
Lukion itsenäisyysjuhla ja syksyn lakkiaiset to 5.12.
Juhlistamme Suomen 102-vuotista itsenäisyyttä ja syksyn uusia ylioppilaita
Betel-kirkossa.
Lucia-aamu pe 13.12.
Kokoonnumme aamuhämärässä seuraamaan Lucia-esitystä, jossa kynttilät ja
Lucia-neitojen laulu rikkovat pimeyden.
Poropalkinnot ja pikkujoulut to 19.12.
Kokoonnumme ruokailun jälkeen alasaliin klo 12.30 jännittämään, ketkä saavat tänä vuonna opiskelijakunnan myöntämät poropalkinnot. Päivän
päätteeksi juhlimme pikkujouluja ryhmänohjausryhmittäin tai vuositasoittain.

Joulukirkko to 19.12.
Syyslukukausi päättyy joulukirkkoon Tuomiokirkossa torstaina
19.12. klo 23.00. Virkistävää joululomaa!
Abikahvit ke 5.2.
Viimeinen tilaisuus abien ja opettajien mukavaan yhteiseen hetkeen ennen
penkkareita ja lukulomalle siirtymistä.
ABI-show to 6.2.
Oppituntien loputtua abiturientit juhlistavat sitä, että ovat jaksaneet painaa koulun penkkiä niin kauan (penkinpainajaiset=penkkarit). He kutsuvat kaikki koulun alasaliin katsomaan riemuaan. Koulupäivä päättyy yhdeltä, jolloin alkavat
penkkariajot kaupungilla.
Wanhojen päivä pe 7.2.
Vanhat tanssit on valinnainen liikunnankurssi, jonka opiskelijat voivat valita
yleensä toisena vuotena. Tansseja harjoitellaan 3. jakson aikana, ja ne esitetään Wanhojen päivänä sekä koululla että erikseen varatussa juhlapaikassa,
jonne kutsutaan myös opiskelijoiden vanhemmat. Tänä lukuvuonna tanssitaan
Logomossa yhdessä Kerttulin lukion kanssa.
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Hyvinvointipäivä to 30.4.
Vappuaatto aloitetaan seuraavan lukuvuoden kurssivalintojen tekemisellä. Sen
jälkeen keskitytään hyvinvoinnin teemoihin. Päivän aikana opiskelijat tutustuvat ja osallistuvat omavalintaisesti tarjottuihin toimintoihin.
Bändikatselmukset pe 31.1. ja to 28.5.
Kaksi kertaa vuodessa järjestetään lukion bändikatselmus Vimmassa. Perjantain kunniaksi tai arviointiviikon päätteeksi on hyvä nollata mennyt jakso ja antaa musiikin viedä.
Kevätretki pe 29.5.
Kevään viimeisellä viikolla koko lukio toteuttaa pyöräretken Hirvensaloon. Taidekappelissa on opiskelijoiden toteuttama hartaustilaisuus ja sen jälkeen siirrytään viereiselle Sorttamäen rannalle, jossa on erilaisia aktiviteetteja ja tarjotaan retkievästä. Opiskelijoiden omaksi perinteeksi on muodostunut muutamien telttakuntien yöpyminen rannalla edellisenä yönä.
Kevätjuhla ja ylioppilasjuhla la 30.5.
Kevätlukukausi päättyy klo 11 Konserttitalossa järjestettävään ylioppilasjuhlaan. Sitä ennen koululla vietetään yhteinen juhlahetki 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden kanssa Aurakadun ala-aulassa klo 9.45.

Vanhempainillat
1. ja 2. vuositasojen vanhempainillat pidetään Puutarhakadun koulutalon alasalissa. 3. ja 4. vuositason ilta pidetään Aurakadun koulutalon 2. kerroksessa.
Valitettavasti koulutalojen pihalle ei voi pysäköidä. Vanhempainiltoihin lähetään erillinen kutsu.
 1. vuoden opiskelijoiden huoltajille
ti 10.9.2019 klo 18.00
 3.–4. vuoden opiskelijoiden huoltajille ke 13.11.2019 klo 18.00
 2. vuoden opiskelijoiden huoltajille
ke 8.4.2020 klo 18.00

Lukion esittelyillat
Puolalanmäen lukion musiikkilinjan esittelyilta yhdeksäsluokkalaisille ja heidän
vanhemmilleen järjestetään keskiviikkona 15.1.2020. Yleislinjan esittelyilta on
torstaina 16.1.2020 Puutarhakadulla.
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LUKUVUODEN 2019 – 2020 KALENTERI
1. jakso: to 8.8. – ma 30.9.2019
to

8.8.

pe 9.8.
la

Lukuvuosi alkaa: Ryhmänohjaus 1.vuositaso klo 9.00 ja 2.- 4. vuositaso klo 10.00
Valokuvaus erillisen aikataulun mukaan
Opiskelu alkaa työjärjestyksen mukaisesti (vuositasot 2–4)
Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä klo 8.30–13.00

10.8.

su 11.8.
ma 12.8.
ti

13.8.

ke 14.8.
to

15.8.

pe 16.8.
la

17.8.

su 18.8.
ma 19.8.
ti

20.8.

ke 21.8. Ilmoittautuminen 5. jakson (2018–2019) uusintakokeisiin päättyy klo 13.15
Opettajien YS-aika klo 14.45–16.00
to 22.8.
pe 23.8.
la

24.8.

su 25.8.
ma 26.8. 5. jakson (2018–2019) uusintakokeet klo 16.15–19.15/20.00 ja edellisen jakson
rästitehtävien palautus opettajille
ti 27.8. Opiskelijakunnan yleiskokous klo 8.15–9.30 alasalissa
ke 28.8. Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmä LUMOn kokous klo 14.40, Aurakatu 11
to

29.8.

pe 30.8.
la

31.8.

su 1.9.
ma 2.9.
14

ti

3.9.

ke 4.9.
to

5.9.

Uusintakokeiden arviointi klo 12 mennessä
A-kielten preliminääri klo 11.45–17.00
T-listat opettajille
Opettajakokous klo 14.50–16.30

pe 6.9.
la

7.9.

su 8.9.
ma 9.9.
ti

10.9. Yo-info klo 14.45–15.30 pakollinen syksyn 2019 yo-kirjoituksiin osallistuville
1. vuositason opiskelijoiden kotiväen ilta klo 18 Puutarhakatu 5:n alasalissa
ke 11.9. Opettajien YS-aika klo 14.45–16.00
to

12.9.

pe 13.9. Lisäykset 2. jakson kalenteriin
la

14.9.

su 15.9.
ma 16.9. Yo-kirjoitus: vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ti

17.9. Ryhmänohjaus klo 9.40–10.20

ke 18.9. Yo-kirjoitus: äidinkieli, lukutaidon koe
to

19.9.

pe 20.9. Yo-kirjoitus: vieras kieli, pitkä oppimäärä
la

21.9.

su 22.9.
ma 23.9. 11-palkin arviointipäivä
T-listan palautus kansliaan
ti 24.9. Yo-kirjoitus: matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä
12-palkin arviointipäivä
ke 25.9. 13-palkin arviointipäivä
Opettajakokous klo 14.00–15.45
to 26.9. Yo-kirjoitus: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
14-palkin arviointipäivä
pe 27.9. Yo-kirjoitus: A- ja B-ruotsi
15-palkin arviointipäivä
la 28.9.
su 29.9.
ma 30.9. 16-palkin arviointipäivä
15

2. jakso: ti 1.10. – ke 27.11.2019
ti

1.10.

Yo-kirjoitus: äidinkieli, kirjoitustaidon koe, suomi toisena kielenä -koe

ke 2.10.
to

3.10.

Yo-kirjoitus: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto

pe 4.10.
la

5.10.

su 6.10.
ma 7.10.
ti

8.10.

Ylimääräinen koepäivä abeille klo 16.15–19.15
(ilmoittautuminen kurssin opettajalle heti 1. jakson alussa)
Opettajien YS-aika klo 14.45–16.00

ke 9.10.
to

10.10.

pe 11.10.
la

12.10.

su 13.10. Syysloma 14.10.–20.10.
ma 21.10. Arviointi klo 7 mennessä
ti

22.10. Ryhmänohjaus klo 9.00–9.40

ke 23.10. Ilmoittautuminen 1. jakson uusintakokeisiin päättyy klo 13.15
Opettajakokous klo 14.50–16.30
to 24.10. Yo-info klo 14.45–15.30 kevään 2020 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville
Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin alkaa
pe 25.10.
la

26.10. Opettajien VESO klo 9–15

su 27.10. Kesäaika päättyy
ma 28.10. Uusintakokeet klo 16.15–19.15/20 Aurakadulla ja edellisen jakson rästitehtävien
palautus opettajille
ti 29.10.
ke 30.10.
to

31.10.

pe 1.11.
la

Syksyllä valmistuvien puuttuvat arvosanat kansliaan

2.11.

su 3.11.
16

ma 4.11.
ti

Tiedot YTL:lle
MURU-kurssilaiset matkalla 4.–8.11.

5.11.

ke 6.11.

Uusintakokeiden arviointi klo 12 mennessä

to

T-listat opettajille

7.11.

pe 8.11.
la

Abipäivä Turun korkeakouluissa. Puolivälin pullat kakkosilla klo 11.45–12.15.
Ryhmänohjaus ykkösillä klo 11.45–12.15.

9.11.

su 10.11.
ma 11.11.
ti

12.11. Lisäykset 3. jakson kalenteriin

ke 13.11. 3.–4. vuositason opiskelijoiden kotiväen ilta klo 18, Aurakatu 11, 2 krs.
to

14.11.

pe 15.11.
la

16.11.

su 17.11.
ma 18.11. Ilmoittautuminen kevään 2020 yo-kirjoituksiin päättyy
Ryhmänohjaus klo 9.40–10.20
ti 19.11.
ke 20.11. 21-palkin arviointipäivä
T-listan palautus kansliaan
to 21.11. 22-palkin arviointipäivä
Opettajakokous klo 14.00–15.45
pe 22.11. 23-palkin arviointipäivä
la

23.11.

su 24.11.
ma 25.11. 24-palkin arviointipäivä
ti

26.11. 25-palkin arviointipäivä

ke 27.11. 26-palkin arviointipäivä
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3. jakso: to 28.11.2019 – ti 4.2.2020
to

28.11.

pe 29.11. Joulukonsertti klo 17.00 ja 19.30
la

30.11.

su 1.12.
ma 2.12.
ti

3.12.

Opettajien YS-aika klo 14.45–16.00

ke 4.12.
to

5.12.

pe 6.12.
la

Itsenäisyysjuhla ja syksyn lakkiaiset Betel-kirkossa klo 13.00
Itsenäisyyspäivä

7.12.

su 8.12.
ma 9.12.
ti

10.12.

ke 11.12. Arviointi klo 7 mennessä
Opettajakokous klo 14.50–16.30
to 12.12. Ryhmänohjaus klo 9.40–10.20
pe 13.12. Lucia-aamunavaus
la

14.12.

su 15.12.
ma 16.12.
ti

17.12.

ke 18.12. Ilmoittautuminen 2. jakson uusintakokeisiin päättyy klo 13.15
Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin valmistaviin suullisiin tentteihin alkaa
to 19.12. Poropalkinnot alasalissa klo 12.30. Pikkujoulut vuositasoittain klo 14.30 saakka.
Joulukirkko klo 23.00 Tuomiokirkossa.
pe 20.12.
la

21.12. Joululoma 21.12.2019 – 6.1.2020

su 22.12.
ti

7.1.

Uusintakokeet klo 16.15–19.15/20 Aurakadulla ja edellisen jakson rästitehtävien
palautus opettajille

ke 8.1.
18

to

9.1.

Opettajakokous klo 14.50–16.30

pe 10.1.
la

11.1

su 12.1.
ma 13.1.
ti

14.1.

ke 15.1.
to

16.1.

pe 17.1.
la

Uusintakokeiden arviointi klo 12 mennessä
Musiikkilukion esittelytilaisuus klo 18.30. Kierros talossa alkaen klo 17.45.
T-listat opettajille
Lukion esittelytilaisuus klo 18.30. Kierros taloissa klo 17.45–18.15.
Lisäykset 4. jakson kalenteriin
Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin valmistaviin suullisiin tentteihin päättyy

18.1.

su 19.1.
ma 20.1.
ti

21.1.

ke 22.1.
to

Yo-info klo 14.45–15.30 kevään 2020 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville
Opettajien YS-aika klo 14.45–16.00
Ryhmänohjaus klo 13.10–13.50

23.1.

pe 24.1.
la

25.1.

Opettajien VESO klo 9–15

su 26.1.
ma 27.1.
ti

28.1.

31-palkin arviointipäivä. T-listan palautus kansliaan

ke 29.1.

32-palkin arviointipäivä

to

33-palkin arviointipäivä

30.1.

pe 31.1.
la

34-palkin arviointipäivä
Bändikatselmus Vimmassa klo 14 alkaen

1.2.

su 2.2.
ma 3.2.

35-palkin arviointipäivä

ti

36-palkin arviointipäivä
Vanhojen tanssien kenraaliharjoitus

4.2.
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4. jakso: ke 5.2. – to 2.4.2020
ke 5.2.

Abien ja opettajien yhteinen tilaisuus klo 15

to

Penkkarit: abishow klo 9.50–11.00 alasalissa
Koulu päättyy kaikilta klo 13.00 penkkariajojen seuraamiseen
Opettajakokous, ei oppitunteja klo 8.15–9.30
Vanhojen tanssit klo 11.45–13.00 saleissa ja klo 18.00 Logomossa

6.2.

pe 7.2.
la

8.2.

su 9.2.
ma 10.2.
ti

11.2.

ke 12.2.
to

13.2.

pe 14.2. Abien arviointi klo 7 mennessä
la

15.2.

su 16.2. Talviloma 17.2.–23.2.2020
pe 21.2. Arviointi klo 7 mennessä
ma 24.2. Yo-kirjoituksiin valmistavat suulliset tentit kahden viikon ajan
ti

25.2. Äidinkielen preliminääri, lukutaidon koe klo 8.30–14.30

ke 26.2. Ryhmänohjaus klo 13.10–13.50
Abien harkintakorotukset klo 12 mennessä
Ilmoittautuminen 3. jakson uusintakokeisiin päättyy klo 13.15
to 27.2. Opettajien YS-aika klo 14.45–16.00
pe 28.2.
la

29.2.

su 1.3.
ma 2.3.

ti

3.3.

ke 4.3.
to

Uusintakokeet klo 16.15–19.15/20 Aurakadulla ja edellisen jakson rästitehtävien
palautus opettajille
MURU-kurssilaiset matkalla 2.–6.3.
Opettajakokous klo 14.50–16.30

5.3.

pe 6.3.
la

7.3.
20

su 8.3.
ma 9.3.
ti

10.3. Yo-kirjoitus: äidinkieli, lukutaidon koe, suomi toisena kielenä -koe

ke 11.3. Uusintakokeiden arviointi klo 12 mennessä
to

12.3. T-listat opettajille
Yo-kirjoitus: äidinkieli, kirjoitustaidon koe
pe 13.3. Yo-kirjoitus: vieras kieli, lyhyt oppimäärä
2. vuositason opiskelijoiden korkeakoulupäivä alkaen klo 10.00 (alustava tieto)
la 14.3.
su 15.3.
ma 16.3. Yo-kirjoitus: A- ja B-ruotsi
Lisäykset 5. jakson kalenteriin
ti 17.3.
ke 18.3. Yo-kirjoitus: matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä
to

19.3.

pe 20.3. Yo-kirjoitus: vieras kieli, pitkä oppimäärä
la

21.3.

su 22.3.
ma 23.3. Ryhmänohjaus klo 13.10–13.50
ti

24.3. Yo-kirjoitus: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto
ke 25.3.
to

26.3. Yo-kirjoitus: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
41-palkin arviointipäivä. T-listan palautus kansliaan.
pe 27.3. 42-palkin arviointipäivä
la

28.3.

su 29.3.
ma 30.3. 43-palkin arviointipäivä
ti

31.3. 44-palkin arviointipäivä
Opettajakokous klo 14.00–15.45
ke 1.4. 45-palkin arviointipäivä
to

2.4.

46-palkin arviointipäivä
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5. jakso: pe 3.4. - la 30.5.2020
pe 3.4.
la

4.4.

Opintomatka Ranskaan 4.–10.4. (alustava tieto)

su 5.4.
ma 6.4.
ti

7.4.

ke 8.4.
to

Yo-info klo 14.45–15.30 kaikille syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville
Syksyn ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen alkaa
2. vuositason opiskelijoiden kotiväen ilta klo 18 Puutarhakatu 5:n alasalissa

9.4.

pe 10.4. Pitkäperjantai
la

11.4.

su 12.4.
ma 13.4. 2. pääsiäispäivä
ti

14.4.

ke 15.4. Opettajien YS-aika klo 8.15–9.30
to

16.4.

pe 17.4. Arviointi klo 7 mennessä
la

18.4.

su 19.4.
ma 20.4.
ti

21.4.

ke 22.4. Opettajakokous klo 14.45–16.30
Ilmoittautuminen 4. jakson uusintakokeisiin päättyy klo 13.15
to 23.4.
pe 24.4.
la

25.4.

su 26.4.
ma 27.4. Uusintakokeet klo 16.15–19.15/20 Aurakadulla ja edellisen jakson rästitehtävien
palautus opettajille
ti 28.4.
ke 29.4.
22

to

30.4. Hyvinvointipäivä. Ryhmänohjaus klo 8.15–9.30 (seuraavan lukuvuoden valinnat).
Lakitettavien päättöarvosanat ja korotukset, S-merkinnät (abit) ilmoitettuna koulusihteerille
pe 1.5. Vapunpäivä
la

2.5.

su 3.5.
ma 4.5.
ti

Tiedot YTL:lle

5.5.

ke 6.5.

Uusintakokeiden arviointi klo 12 mennessä

to

T-listat opettajille
Musiikkilukion pääsykoe
Musiikkilukion pääsykoe

7.5.

pe 8.5.
la

9.5.

su 10.5.
ma 11.5.
ti

12.5.

ke 13.5. Gaalakonsertti Logomossa
Opettajien YS-aika klo 8.15–9.30
to 14.5.
pe 15.5.
la

16.5.

su 17.5.
ma 18.5.
ti

19.5.

ke 20.5. 51-palkin arviointipäivä
Ilmoittautuminen syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin päättyy
Opettajakokous klo 14.00–15.45. T-listan palautus kansliaan.
to 21.5. Helatorstai
pe 22.5. 52-palkin arviointipäivä.
la

23.5.

su 24.5.
ma 25.5. 53-palkin arviointipäivä
ti

26.5. 54-palkin arviointipäivä
23

ke 27.5. 55-palkin arviointipäivä
to

28.5. 56-palkin arviointipäivä
Bändikatselmus klo 14
pe 29.5. Keväthartaus klo 10 Taidekappelissa ja retki Sorttamäen rannalle
Lakkiaisharjoitukset klo 17–19 Konserttitalolla
la 30.5. Lukuvuoden päätös klo 9.45–10.15 ykkösille ja kakkosille Aurakadun ala-aulassa
Kevätjuhla ja lakkiaiset klo 11.00–13.00 Konserttitalolla
ma 8.6. Arviointi klo 7.00. Huom. 5. jakson kurssisuoritukset näkyvät Wilmassa tiistaina
9.6.
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LUKIOSSA OPISKELU
Lukiossa opiskelija voi itse vaikuttaa opinto-ohjelmaansa ja opiskeluaikatauluunsa. Koko lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia, maksimimäärää
ei ole. 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 siis viisi–kuusi kurssia.

Opintosuunnitelma
Opintosuunnitelman tulee sisältää kaikki pakolliset kurssit. Pakollisten kurssien
määrä on matematiikan ja kielten oppimääristä riippuen 47 – 52. Niiden lisäksi
opiskelijan on suoritettava vähintään 10 valtakunnallista syventävää sekä
muita valinnaisia kursseja niin, että 75 kurssia täyttyy.
Syventävät ja soveltavat kurssit lisäävät oppiaineen ymmärtämystä ja osaamista. Niitä kannattaa valita oppiaineissa, joista pitää, joissa opiskelumenestys
on hyvää – ja joita ehkä mahdollisesti kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa.
Musiikkilukion erityissääntö
Musiikkilukiolaisilla tulee lukion opinto-ohjelmaan sisältyä pakollisen MU1kurssin lisäksi vähintään 12 musiikkilinjan kurssia. He voivat halutessaan jättää
pois joitakin (max. 8 kurssia) muille pakollisia kursseja. Mitään oppiainetta ei
voi kokonaan jättää opiskelematta ja kaikkien oppiaineiden pakollisista kursseista on suoritettava vähintään puolet. Mahdollisessa ylioppilaskirjoitusaineessa on suoritettava kaikki aineen pakolliset kurssit.
Ensimmäisen vuoden opinnot
Ensimmäisenä lukiovuotena opiskelija opiskelee lähinnä pakollisia kursseja.
Useimmissa oppiaineissa on hyvä edetä kurssien numerojärjestyksessä. Tarkista kurssien suoritusjärjestys taulukosta, jonka löydät myöhempänä tästä oppaasta. Järjestyssuositus ei välttämättä kaikkien kohdalla toteudu (esimerkiksi
jos haluat opiskella paljon eri kieliä, pitkää matematiikkaa, fysiikkaa jne.).
Kielivalinnat lukiossa
Puolalanmäen lukiossa A-kielinä voi opiskella englantia, ranskaa, saksaa tai
venäjää. Ruotsissa voi valita A- tai B1-kielen oppimäärän riippumatta siitä,
kumpaa on yläkoulussa lukenut (A-kieli = alakoulussa alkanut kieli, B1-kieli =
yläkoulussa alkanut kieli).
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Lukiossa voi jatkaa yläkoulussa aloitettujen kielten opiskelua tai aloittaa aivan
uusia. Ns. lyhyinä kielinä meillä voi opiskella ranskaa, saksaa, venäjää ja espanjaa.
Lyhyt vai pitkä matematiikka?
Kaikki opiskelevat ensin matematiikan yhteisen kurssin (MAY01). Sen jälkeen
opiskelu eriytyy, ja opiskelija valitsee pitkän tai lyhyen matematiikan oppimäärän.
Jatko-opintojen näkökulmasta matematiikka on tärkeä aine, ja sen painoarvoa
on lisätty korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Siksi matematiikan kirjoittamista ylioppilastutkinnossa kannattaa vahvasti harkita.
Pitkä matematiikka antaa enemmän valmiuksia ammattihaaveita ja jatko-opintoja ajatellen, mutta vaatii myös paljon työtä ja hyvät pohjatiedot. Pitkän matematiikan voi myöhemmin vaihtaa lyhyeen matematiikkaan. Lyhyen vaihtaminen pitkään on hankalampaa, koska kursseja on pitkässä matematiikassa
enemmän, ja se saattaakin johtaa opiskeluajan pidentymiseen.

Oppimäärän vaihtaminen
Matematiikka
Jos opiskelija haluaa vaihtaa matematiikan oppimäärää, tulee hänen aina neuvotella asiasta matematiikan opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Pitkästä lyhyeen oppimäärää vaihdettaessa hyväksi lukemisessa noudatetaan seuraavia
vastaavuuksia:
MAA2=MAB2, MAA3=MAB3, MAA6=MAB7, MAA8=MAB4, MAA10=MAB5
Hyväksytysti suoritetut muut pitkän matematiikan kurssit kirjataan S-merkinnällä lyhyen matematiikan koulukohtaiseksi kursseiksi.
Jos opiskelija vaihtaa lyhyestä oppimäärästä pitkään, vastaavuuksista ja lisänäytöistä sovitaan tapauskohtaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää korottaa siirtyvää arvosanaa suorittamalla korotuskoe seuraavassa mahdollisessa korotuskuulustelussa.
Kielet
Kielissä oppimäärän vaihtaminen sovitaan kurssikohtaisesti aineenopettajan
kanssa.
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Opinto-ohjelman muuttaminen
Opinto-ohjelmaa voi tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa. Muutos on tehtävä hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkua, viimeistään arviointiviikon alkuun
mennessä. Yksittäisen opiskelijan opinto-ohjelman muuttaminen vaikuttaa
aina myös opetusryhmien kokoon. Kaikkia muutoksia ei aina voida toteuttaa,
jos opetusryhmien koot kasvavat liian suuriksi. Samasta syystä opiskelijan valintoja saatetaan toisinaan joutua hallinnollisesti muuttamaan.

Opintojen eteneminen ja ns. ”hälytysrajat”
Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, että opinto-ohjelma etenee
suunnitellusti. Taulukoissa näet ns. hälytysrajat eli kuinka paljon kursseja olisi
hyvä olla kunkin jakson jälkeen.
Kolmen vuoden suunnitelmalla:
1. jakso
2. jakso
1. v.
5 kurssia
10 kurssia
2. v.
33 kurssia 39 kurssia
3. v.
63 kurssia 69 kurssia

3. jakso
16 kurssia
45 kurssia
75 kurssia

4. jakso
22 kurssia
51 kurssia

5. jakso
28 kurssia
57 kurssia

Neljän vuoden suunnitelmalla:
1. jakso
2. jakso
1. v.
4 kurssia
9 kurssia
2. v.
29 kurssia 33 kurssia
3. v.
49 kurssia 53 kurssia
4. v.
68 kurssia 72 kurssia

3. jakso
14 kurssia
37 kurssia
57 kurssia
75 kurssia

4. jakso
19 kurssia
41 kurssia
61 kurssia

5. jakso
24 kurssia
45 kurssia
65 kurssia

KURSSIEN SUORITTAMINEN
Yleissääntö on, että kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä – ensin pakolliset ja sen jälkeen syventävät ja soveltavat kurssit. Tarvittaessa järjestyksestä
voi poiketa. Kurssin ensimmäisellä oppitunnilla on oltava läsnä.
Kurssit suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen ja kurssikokeisiin tai opiskelemalla kurssi itsenäisesti, jos se ei omaan työjärjestykseen sovi.

Kurssin itsenäinen opiskelu
Itsenäisestä suorituksesta sovitaan kurssin opettajan kanssa. Opiskelija ja
opettaja täyttävät yhdessä Itsenäisen suorituksen lomakkeen (Wilma), johon
kirjataan vaadittavat kurssisuoritukset ja koepäivä. Itsenäinen suorittaminen ei
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ole vain kurssikokeeseen osallistumista vaan tehtävät vastaavat lähikurssin
työmäärää.
Itsenäisen suorituksen lupa pyydetään rehtorilta.
Kielten kursseissa itsenäistä suoritusta on harkittava tarkkaan ja sille on oltava
vahvat perusteet; itsenäinen suoritus sisältää samat kurssisuoritukset kuin
kurssin arviointi muutenkin ja lisäksi siihen sisältyy näyte suullisesta kielitaidosta. Haittana on kuitenkin oppitunneilla tapahtuvan kuullun ja suullisen harjoittelun väheneminen.
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään aina hyväksytty arvosana.

Lukiodiplomit, kielitutkinnot ja muut kurssit
Puolalanmäen lukiossa voi suorittaa kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomin. Lukiodiplomin suorittaminen edellyttää neljän ns. pohjakurssin opiskelua ko. oppiaineessa ennen diplomikurssille osallistumista. Tästä syystä diplomit suoritetaan yleensä vasta abivuotena. Musiikkidiplomin yhteyshenkilönä toimii Timo
Lehtovaara ja kuvataiteen yhteyshenkilö on Katri Pärssinen.
Lisäksi on mahdollista suorittaa ranskan ja saksan kielissä viralliset kielitutkinnot Delf ja DSD II (Deutsches Sprachdiplom) sekä äidinkielen suullisen kielitaidon koe. Yhteyshenkilöitä ovat ko. kielten opettajat.
Lukiokursseja voi saada myös erilaisista hyvinvointikursseista, liikennekasvatuksesta, opiskelijakunta- ja tutortoiminnasta, vaihto-oppilasvuodesta, leirikoulutoiminnasta jne. Näistä kuulet lisää lukion aikana.

Kurssit muissa lukioissa
Kursseja voi valita myös Turun muiden lukioiden tarjonnasta, jos kurssille mahtuu. Niihin ilmoittaudutaan aina opinto-ohjaajan kautta. Muissa Turun päivälukioissa, Turun iltalukiossa, etärenkaassa tai Turun kesälukiossa suoritetut
kurssit hyväksytään kurssisuorituksiksi. Myös muissa oppilaitoksissa (esim. kesäyliopisto) suoritetut kurssit voidaan hyväksyä rehtorin ja aineenopettajan harkinnan mukaan.
Turun seudun etärenkaan verkkokursseille opiskelija ilmoittautuu itse suoraan
kurssin opettajalle. Katso etärenkaan kurssitarjonta ja ohjeet etärenkaan sivulta: https://blog.edu.turku.fi/turunseudunetarengas/

Muu osaamisen tunnustaminen
Muualla suoritetuista lukiokursseista (esim. vaihto-opiskelijavuoden aikana
suoritetut kurssit) saa kurssimerkinnän oppiaineen opettajan harkinnan mukaan, jos opintojen katsotaan vastaavan lukion opetussuunnitelman sisältöjä.
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Ko. opinnot eivät voi olla peruskoulun aikana tehtyjä opintoja. Muualla suoritetusta kurssista opiskelijalla tulee olla todistus, kurssikoe tai vastaava suoritusnäyttö.
Muita opintoja opiskelijalle voidaan hyväksyä kolme kokonaista kurssia.
Nämä kurssit ovat ns. Aktiivinen kansalainen -kursseja (HO02, HO13, HO14).
(ks. Kurssiselosteet: HO02). Kurssin suorituksen tulee vastata noin 38 tunnin
työtä ja siitä tulee olla todistus, kurssikoe tai vastaava suoritusnäyttö.
Rehtori päättää opintojen hyväksymisestä. Muualla suoritettujen musiikin
kurssien hyväksi lukemisesta päättää Timo Lehtovaara.

Arviointiviikko ja kokeiden palautus
Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon, jonka aikana pidetään kurssikokeita,
muita arvioitavia tilaisuuksia tai oppitunteja. Arviointiviikon järjestys määräytyy
kurssitarjottimen palkkien mukaan. 7-palkin koe pidetään pidennetyllä oppitunnilla arviointiviikon ulkopuolella. Joissakin aineissa voidaan pitää myös arviointiviikon ulkopuolisia arvioitavia testejä tai osakokeita. Arviointiviikon tunnit voidaan myös korvata kurssisuunnitelmassa ilmoitetulla muulla tavalla, esimerkiksi vierailuilla.
Arviointiviikon toteutustavoista ja aikatauluista sovitaan kurssin alussa opettajan kanssa. Pääsääntöisesti arviointiviikon koulupäivä sijoittuu klo 8–14 välille.
Opiskelijat, joilla on oikeus lisäaikaan kokeessa, informoivat opettajia asiasta
itse.
Arviointiviikolla ruokala on avoinna klo 10.30–13.00.
Opiskelijalla on oltava mukana oma tietokone ja päivitetty Abitti-muistitikku.
Koulussa on muutamia varakoneita ja muistitikkuja, mutta ne on tarkoitettu vain
poikkeustilanteisiin. Konseptipaperit opiskelija saa koulusta. Laukut ja kännykät (lentokonetila päällä) jätetään luokan eteen opettajan antamien ohjeiden
mukaan.
Kokeet palautetaan ja palaute annetaan sähköisesti tai opettajan ilmoittamana
ajankohtana. Kun opiskelija haluaa kysyä tai selventää saamaansa arviointia,
hän voi olla yhteydessä opettajaan.

Uusintakokeet
Jos opiskelija sairastuu arviointiviikolla, hänen tulee ilmoittaa poissaolosta välittömästi kurssin opettajalle Wilma-viestillä. Muu hyväksyttävä syy poissaololle
on sovittava opettajan kanssa etukäteen. Koe suoritetaan uusintapäivänä, joita
järjestetään kerran jaksossa arviointiviikon jälkeen.
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Uusintakoepäivinä voi suorittaa myös hylättyjä ja itsenäisesti suoritettavia kursseja tai yrittää korottaa kurssiarvosanaa. Yhtenä uusintapäivänä voi osallistua
korkeintaan kahteen kokeeseen.
Uusinnat pidetään yleensä maanantaisin klo 16.15–19.15 (pidennetty klo 20.00
asti) Aurakadun koulutalossa. Kokeeseen on saavuttava ajoissa. Ulko-ovi sulkeutuu klo 17.00. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 17.15.
Viidennen jakson uusintakoe järjestetään seuraavan syyslukukauden alussa.

Uusintakokeeseen ilmoittautuminen
Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa Tentit-välilehdellä.
1. Sivulla on luettelo edellisen jakson kursseista. Jos oikeaa tenttiä ei näy,
voit luoda sen itse. Ikkunan alaosassa on kentät uuden tentin luomiselle.
Valitse tenttipäivä, tentittävä kurssi ja opettaja. Jos sinulla on kurssista
aiempi arviointi, ruudulle ilmestyy suoritustiedot (päivämäärä, arvosana,
opettaja). Tarkista, että olet ilmoittautunut oikeisiin kokeisiin (kurssi ja
opettaja). Lisäaika on uusintakokeen jälkeen klo 19.15–20.00.
2. Ilmoittaudu viimeistään uusintakoetta edeltävänä keskiviikkona klo
13.15 mennessä. Huom. Tämän jälkeen et voi ilmoittautua Wilmassa.
3. Ilmoittautuminen on sitova ja lasketaan koekerraksi, mikäli sitä ei ole etukäteen peruttu. Voit perua uusintaan ilmoittautumisen klikkaamalla tentin
kohdalla Peru tentti -painiketta. Ilmoittautumisen voit perua siihen saakka
kuin ilmoittautumisaikaa on jäljellä.
Jos sairastut uusintapäivänä etkä pääse osallistumaan kokeeseen, ilmoita siitä Wilma-viestillä opettajalle.

Abien ylimääräiset kurssikokeet, preliminäärit ja tentit
Syksyn ylioppilaskirjoituspäivät ja ensimmäinen koeviikko osuvat osittain päällekkäin. Kirjoituksiin osallistuvilla on oikeus tehdä päällekkäisiä kokeita ylimääräisenä koepäivänä.
Tänä syksynä ylioppilaskirjoitukset ja arviointiviikko menevät päällekkäin kolme
kertaa:
ti 24.9.
to 26.9.
pe 27.9.

Matematiikka ja 12-palkin arviointipäivä
PS, FI, HI, FY, BI ja 14-palkin arviointipäivä
Ruotsi ja 15-palkin arviointipäivä
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Ylimääräinen koepäivä järjestetään maanantaina 7.10. klo 16.15–19.15. Ko.
päivän kokeisiin ilmoittaudutaan suoraan aineenopettajalle, joka merkitsee
opiskelijat yhteiseen koontilistaan.
Preliminäärit ovat abeille ennen ylioppilaskokeita järjestettäviä harjoituskokeita.
Syksyllä:

A-kielet

ke 4.9. klo 11.45–17

Keväällä: Äidinkieli
kirjoitustaidon koe 3. jakson arviointiviikolla
lukutaidon koe ti 25.2. klo 8.30–14.30
Matematiikan, kielten ja reaaliaineiden preliminäärikokeet pidetään 3. jakson arviointiviikolla erikseen ilmoitettavan aikataulun
mukaisesti.
Tentit ovat kolme tuntia kestäviä suullisia kertaustilaisuuksia ennen yo-kirjoituksia. Syksyllä aineenopettajat voivat sopia mahdollisen tenttiajan oman kirjoitusryhmänsä kanssa. Kevään tentteihin ilmoittaudutaan Wilman välityksellä
joulu-tammikuun aikana ja varsinainen tenttiaika on lukulomalla ennen kirjoituksia 24.2.–6.3.2020.
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ARVIOINTI
Kurssin arviointi
Aineenopettaja antaa kurssin arvioinnin perusteet jokaisen kurssin alussa.
Kurssi arvioidaan numeroin 4–10 tai suoritusmerkinnällä S. Kurssiarvosana
määräytyy koearvosanan ja / tai muun näytön perusteella. Muuhun näyttöön
sisältyvät mm. tuntiosaaminen ja -aktiivisuus, kotitehtävien tekeminen sekä erilaiset kirjoitelmat tai muut tehtävät. Osasuorituksen puuttuminen voi alentaa
kurssin arvosanaa tai estää sen arvioinnin kokonaan. Jokainen kurssi arvioidaan itsenäisesti toisistaan riippumatta. Itsenäisesti opiskellusta kurssista
edellytetään aina hyväksytty arvosana.
Todistuksen kirjainten merkitykset
S = hyväksytty / suoritettu kurssi
T = kurssissa on kurssikoe tekemättä tai suorittamattomia osa-alueita
Z = kurssin suoritus on keskeytynyt (ei käytössä Puolalanmäen lukiossa, mutta
esim. Turun kesälukio käyttää)
T-merkinnät
Puuttuva kurssikoe suoritetaan heti seuraavassa uusintakokeessa. Myös puuttuvat osasuoritukset palautetaan uusintakokeeseen mennessä tai muuten
kurssi mitätöidään. Erityistilanteessa opettajalta/rehtorilta voi anoa pidennystä
kurssin suorittamiseen.
Hylätyn kurssin uusiminen
Opiskelija voi yhden kerran yrittää korottaa korkeintaan vuoden vanhaa hylättyä kurssiarvosanaa. Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla uudelleen opetukseen ja kurssista järjestettäviin kokeisiin tai opettajan harkinnan mukaan
opiskelemalla kurssi itsenäisesti.
Hyväksytyn kurssin arvosanan korottaminen
Opiskelija voi yhden kerran yrittää korottaa korkeintaan vuoden vanhaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa. Jos opiskelija saa huonomman arvosanan, parempi
arvosana jää voimaan.
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
Opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin uusimista 14 vuorokauden kuluessa.
Uusimisesta on tehtävä kirjallinen ja perusteltu pyyntö rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja aineenopettaja yhdessä.
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Oppiaineen oppimäärän arviointi
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä soveltavista kursseista. Oppimäärän päättöarvosana määräytyy opiskelijan suorittamien valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen keskiarvosta pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Koulukohtaiset kurssit voivat vaikuttaa oppimäärän arviointiin ainoastaan
korottavasti. Aineenopettajalla on lisäksi oikeus korottaa arvosanaa harkintansa mukaan.
Oppiaineen valtakunnallisista kursseista vähintään 2/3 on oltava hyväksytysti
suoritettuja. Koulukohtaisia kursseja ei lasketa mukaan 2/3 sääntöön.
Oppiaineen oppimäärässä voi siis olla valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä
hylättyjä kurssiarvosanoja enintään:
pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä yhteensä

hylättyjä enintään

1 – 2 kurssia
3 – 5 kurssia
6 – 8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

0
1
2
3

HUOM! Mitään arvioitua kurssia ei voida jälkikäteen poistaa. Koulukohtaisista
kursseista kokonaiskurssimäärään lasketaan vain hyväksytysti suoritetut kurssit, eli hylätty koulukohtainen suoritus ei lisää kurssikertymää.
Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista yrittää korottaa oppiaineen päättöarvosanaa (= aineen koko oppimäärä). Yhtä ainetta saa
tenttiä vain kerran, joko ennen tai jälkeen ylioppilaskirjoitusten. Kirjoituksia
edeltävä korotustentti sovitaan ko. opettajan kanssa erikseen ja se tehdään
usein kirjoituksiin preppaavan suullisen tentin yhteydessä. Jos jonkin oppiaineen arvosanaa haluaa korottaa vielä kirjoitusten jälkeen, on korotuksen oltava
tehtynä viimeistään kuukautta ennen lakkiaisia. Päättöarvioinnin korotuskokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti kyseisen aineen opettajalle.
Musiikkilukiokurssien suorituksista annetaan opiskelijalle erillinen todistus.
Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet
Kaikki muut valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin,
mutta opinto-ohjauksen kursseista annetaan suoritusmerkintä. Koulukohtaiset
kurssit arvioidaan joko arvosanoin tai S-merkinnällä.
Opiskelija on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän myös
 liikunnasta
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 niistä oppiaineista, joissa opiskelija suorittanut vain yhden kurssin
 valinnaisista kielistä, joissa opiskelija suorittanut vain kaksi kurssia
Opiskelija voi pyytää numeroarvioinnin muuttamista S-merkinnäksi kirjallisesti
koulusihteeriltä ennen valmistumistaan; syksyllä 23.11. mennessä ja keväällä
1.5. mennessä.
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POISSAOLOT
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen
ole perusteltua syytä (Lukiolaki 2018 30§). Lukiokurssit ovat tiiviitä, joten jokainen oppitunti on tärkeä. Poissaolot saattavat myös vaikuttaa kurssin arvosteluun.
Kaikki poissaolot tulee selvittää. Alaikäisen opiskelijan poissaolot selvittää
huoltaja Wilman kautta. Täytettyään 18 vuotta opiskelija voi selvittää poissaolonsa itse, mutta hän voi myös sallia huoltajilleen oikeuden säilyttää Wilmatunnukset. Luvan voivat antaa 18 vuotta täyttäneet, muilla kyseinen kohta ei
näy Wilman opiskelijan tiedot -lomakkeessa.
Etukäteen tiedettyyn poissaoloon tulee aina pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, pidempiin rehtori. Luvan
saatuaan opiskelija ilmoittaa siitä kurssien opettajille ja selvittää poissaoloajan
koulutyöt ja -tehtävät. Poissaolon myöntäjä merkitsee selvitetyt poissaolot
opiskelijalle Wilmaan.
Jos opiskelija on poissa koulun edustustoiminnan tms. vuoksi, poissaolot merkitsee ja selvittää se opettaja, jonka opetukseen poissaolot liittyvät.
Mikäli selvittämättömiä poissaoloja kertyy kurssin tunneilta paljon, aineenopettaja on yhteydessä ryhmänohjaajaan, joka selvittää tilannetta eteenpäin. Yli
kahden viikon yhtäjaksoisista poissaoloista ilmoitetaan myös Kelaan, joka selvittää poissaolojen vaikutukset opintososiaalisiin etuihin.
Poissaolojen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen
Kurssin alussa opettaja ilmoittaa, miten kurssi arvioidaan ja mitkä suoritukset
vaikuttavat arviointiin ja ovat hyväksytyn suorituksen ehtona.
Opettaja arvioi poissaolojen merkityksen kurssin tavoitteiden saavuttamisen
kannalta ja ohjaa opiskelijan opiskelemaan tunneilla käsitellyt asiat. Korvaavat
suoritukset on palautettava opettajalle koepäivään mennessä.
Jos poissaoloja on merkittävästi, kurssi suoritetaan joko kokonaan tai osin itsenäisesti.
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OPPIMATERIAALIT JA SÄHKÖINEN OPISKELU
Lukiossa opiskelija hankkii ja kustantaa oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin
itse. Mikäli opiskelija hankkii käytettyjä kirjoja, on oppimisen kannalta tärkeää,
että tehtävä- ja harjoituskirjat ovat puhtaat eli niistä on vanhat vastaukset tms.
pyyhitty pois. Oppikirjan voi hankkia myös sähköisenä.
Lukio-opiskelun yhtenä tavoitteena on hyödyntää tietotekniikan antamia mahdollisuuksia ja oppia tietoyhteiskuntataitoja. Myös ylioppilaskirjoitukset ovat digitaaliset. Opiskelijalla tuleekin olla oppitunneilla kannettava tietokone, jota hän
voi käyttää opiskelussaan. Kouluaikana laitteet on tarkoitettu opiskeluvälineiksi
eikä viihdekäyttöön. Opettaja voi rajoittaa laitteiden käyttöä oppitunnilla, mikäli
käyttö ei tue oppimista.
Kaikille lukion aloittaville järjestetään tietoteknisten perusvalmiuksien Dig IT kurssi 1. jaksossa. Kurssilla käydään läpi koulun arkeen liittyviä tietoteknisiä
taitoja ja ohjelmia. Kurssilla mm. harjoitellaan Abitti-käyttöjärjestelmän käyttöä.
Opiskelija harjoittelee käynnistämään oman tietokoneensa muistitikulta, avaamaan koetehtävät, vastaamaan tietokoneen avulla erityylisiin tehtäviin ja lähettämään vastauksensa palvelimelle. Myös oppitunneilla käytetään oppimisen
tukena tietotekniikkaa tavoitteena eri ohjelmien luonteva käyttö niin lukio-opintojen aikana kuin ylioppilaskirjoituksissakin.
Turun lukioilla on yhteinen BYOD-ohjeistus (BYOD = Bring Your Own Device),
jota voi käyttää apuna tietokonetta hankkiessa (ks. seuraava sivu).
Kaikilla lukion opiskelijoilla on käyttäjätunnus (esim. mr0103) ja siihen liittyvä
salasana, joita käytetään mm. kirjauduttaessa seuraaviin palveluihin:
 koulun Windows 7 -koneet
 Office 365 https://edu.turku.fi/
 edu.turku.fi-sähköposti (tunnus@edu.turku.fi)
 Moodle https://lukio.edu.turku.fi/
 Langaton verkko https://edu.turku.fi/ohjeet/langaton-verkko-wlan/
 Wilma https://wilma.turku.fi/
 GSuite https://drive.google.com/ (tunnus@edu.turku.fi)
Turkulaisesta yläkoulusta siirtyneen opiskelijan käyttäjätunnus ja salasana säilyvät samoina kuin yläkoulussa. Opiskelija voi itse vaihtaa salasanansa uuteen
tai mikäli se on unohtunut, voi kuka tahansa opettaja antaa opiskelijalle uuden:
https://edu.turku.fi/ohjeet/salasanojen-vaihtaminen/.
Huomaa, että käyttäjätunnus ja siihen liittyvät palvelut ovat käytössäsi opiskeluajan. Siirrä kaikki tarpeellinen muille tileille ennen valmistumistasi / vaihtaessasi opiskelupaikkaa muualle kuin turkulaiseen lukioon / ammatti-instituuttiin.
Lisätietoa: https://edu.turku.fi/ohjeet/ohjeet-kayttajatunnukset/.
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Turun lukioiden BYOD-ohjeistus

Kerttulin lukio
Luostarivuoren Lyseon lukio
Puolalanmäen lukio
Turun klassillinen lukio
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

BYOD (Bring Your Own Device) = Tarvitset oman kannettavan tietokoneen lukio-opinnoissa
Sähköisillä välineillä lukio-opinnoissa pystytään tukemaan ja syventämään oppimista nykyaikaisin keinoin. Sujuvat tietotekniset perustaidot ovat välttämättömiä myös jatko-opinnoissa ja työmarkkinoilla. Työtavat lähes kaikissa
lukion oppiaineissa ovat muuttuneet siten, että tietokone on yhä useammin kursseilla työvälineenä, materiaali on digitaalisessa muodossa ja työskentely-ympäristönä käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä. Samalla
valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.
Turun lukio-opiskelussa käytetään pääasiassa opiskelijoiden omia laitteita ja hyödynnetään langattoman verkon kautta
saatavia opetuksen verkkopalveluita. Kannettavaa käytetään päivittäisessä työskentelyssä sekä koulussa että kotona,
jolloin huomiota tulisi kiinnittää hyvien verkkoliitäntämahdollisuuksien lisäksi myös laitteen hyvään akunkestoon
sekä tallennustilaan (mm. Abitti- ohjelmia varten). Koska kyseessä on opiskelijan oma laite, se voi olla mieltymysten
mukainen ja opiskelijan tarpeisiin sopiva (Windows- tai Mac-kannettava). Tablet-laitteet eivät ole tällä hetkellä
YO-kirjoituksissa tuettuja laitteita, joten niiden hankkimista ensisijaiseksi laitteeksi ei suositella, kuten ei
myöskään ns. hybridilaitteiden (ChromeBook, Microsoft Surface Pro, Acer Switch Alpha 12, jne.)
Huomioitavaksi liittyen omaan kannettavaan tietokoneeseen:
- näytön maksimikoko 18’’ (kosketusnäytöt eivät yleensä toimi koejärjestelmässä)
- langattomaan verkkoon liittymismahdollisuus (WLAN-kortin tulee tukea sekä 2,4 GHz että 5GHz taajuuksia
(802.11a/n/ac))
- langalliseen verkkoon liittymismahdollisuus (joko suoraan RJ45-verkkoporttiin tai erillisen RJ45-adapterin
avulla)
- useampia USB-portteja, joista vähintään yksi USB-A tyyppinen (mahdolliselle RJ45-adapterille, Abitti-muistitikulle, mahdolliselle langalliselle hiirelle sekä kuulokemikrofonille, mahdolliselle virtalähteettömälle USB-C
→ USB3-adapterille)
- kuulokemikrofoniliitäntä (joko 3,5mm- tai USB-liitäntä)
- langallinen kuulokemikrofoni (bluetooth-malli EI OLE sallittu YO-kokeissa)
- erillinen USB-muistitikku (väh. 8Gt, tarvitaan heti lukio-opintojen alkaessa)
- 1,5-2m ethernetkaapeli (ellei koulu muuta ilmoita)
HUOM! Turkulaisen lukion opiskelijana omalle koneelle voi ladata maksutta Microsoft Office -ohjelmat
(http://edu.turku.fi/tvt/microsoft-proplus.html)
Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) viimeisin ohjeistus opiskelijan tietokoneen hankkimisesta löytyy osoitteesta
https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/tietokoneen-hankinta/. Ylioppilaskokeen viralliset tekniset laitevaatimukset löytyvät
lautakunnan sivuilta http://ylioppilastutkinto.fi > Määräykset > Yleiset määräykset ja ohjeet > Kokelaan tietokonetta koskevat ohjeet. Ohje päivittyy tutkinnon kehittyessä.
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Oppikirjat lukuvuonna 2019 -2020
Mikäli rasti on sekä digikirjan että painetun kirjan kohdalla, voit valita kumman
tahansa tai ottaa molemmat. Huomaa monen kaupan antama pakettitarjous
molempien kirjojen ostajalle.
Oppiaine ja
kurssi

Kirjasarja ja kustantaja

Digikirja

Painettu
kirja

ÄIDINKIELI
Kaikilla kursseilla
Kurssit 1–6
Kurssi 8
Kurssi 9
Kurssi 10
Kurssit 7, 11

Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava)
Särmä, Tehtäviä 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Otava)
Särmä, Tehtäviä 8 (Otava)
Särmä Tehtäviä 9 (Otava)
Särmä Kielenhuolto (Otava)
Ei oppikirjaa

X

(X)
X

ENGLANTI
Kurssit 1–8
Kurssit 1–9
Kurssi 9

On Track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SanomaPro)
Grammar to Go (SanomaPro)
YO-englanti,digikirja (SanomaPro)

X

A-RUOTSI
Kurssit 1–8
Kurssi 9

Inne 1-8 (Otava)
Ei oppikirjaa

B1-RUOTSI
Kurssit 1–7
Kurssi 8

Fokus 1-7 (Otava)
Ei oppikirjaa

X

X

Escalier 3 (SanomaPro)
Escalier 4 (SanomaPro)
L'étranger
Abiranska (Otava)
Chez Marianne 3 (Finn Lectura)
Chez Marianne 3 (Finn Lectura)
Ranskan kielen käsikirja (suositus, vapaaehtoinen)
Ranskan kielioppi ja harjoitukset (Otava)

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Escalier 2 (SanomaPro)
Escalier 3 (SanomaPro)
Escalier 4 (SanomaPro)
Abiranska (Otava)

X
X
X

A-RANSKA
Kurssit 1-3
Kurssit 3–5
Kurssi 4
Kurssit 6, 7, 9
Kurssi 7
Kurssi 8
Kurssit 8-9
Kurssit 1-9

B2-RANSKA
Kurssit 1–3
Kurssit 3–5
Kurssit 5–7
Kurssit 7–8

X
X
X

X
X

X

X
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X

X
X
X
X

B3-RANSKA
Kurssit 1–2
Kurssit 3–5
Kurssit 5–7
Kurssit 7–9
Kurssit 9–10

Escalier 1 (SanomaPro)
Escalier 2 (SanomaPro)
Escalier 3 (SanomaPro)
Escalier 4 (SanomaPro)
Abiranska (Otava)

X
X
X
X

X
X
X
X
X

A-SAKSA
Kurssit 1–3
Kurssit 4–6
Kurssit 7-8
Kurssit 1–6

Unter uns 1, 2, 3 (e-Oppi Oy)
Unter uns 4, 5, 6 (e-Oppi Oy)
Genau 7-8 (SanomaPro)
Viel Erfolg! Kielioppi (SanomaPro)

X
X
X
X

X
X
X
X

B2-SAKSA
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5
Kurssi 6
Kurssi7-8

Magazin.de 3 (Otava)
Magazin.de 4 (Otava)
Magazin.de 5 (Otava)
Magazin.de 6 (Otava)
Magazin.de 7 (Otava)
Magazin.de 8 (Otava)
Magazin.de Abi (Otava)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

B3-SAKSA
Kurssit 1–2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5
Kurssi 6
Kurssi 7
Kurssi 8
Kurssi 9-10

Magazin.de 1, 2 (Otava)
Magazin.de 3 (Otava)
Magazin.de 4 (Otava)
Magazin.de 5 (Otava)
Magazin.de 6 (Otava)
Magazin.de 7 (Otava)
Magazin.de 8 (Otava)
Magazin.de Abi (Otava)

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

B3-ESPANJA
Kurssit 1–2
Kurssit 3–4
Kurssit 5–6
Kurssit 7–8

¡Dime!
¡Dime!
¡Dime!
¡Dime!

A-VENÄJÄ
Kurssit 1–3
Kurssit 4–6

Ekstrim 1, teksti- ja harjoituskirja (OPH)
Ekstrim 2, teksti- ja harjoituskirja (OPH)

X
X

B3-VENÄJÄ
Kurssit 1–3
Kurssit 4–6
Kurssit 7-8

Ponjatno 1 (Otava)
Ponjatno 2 (Otava)
Ponjatno 3 (Otava)

X
X
X

1 (Otava)
2 (Otava)
3 (Otava)
4 (Otava)

X
X
X
X
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YHTEINEN
MATEMATIIKKA
Kurssi 1
Yhteinen tekijä – Lukion matematiikka 1
(SanomaPro)

X

X

X

X

X

X

X

X

Fysiikka 1-7 (SanomaPro)
Yo-harjoittelumateriaali ilmoitetaan myöhemmin

X
X

X

Orbitaali 1–Kemiaa kaikkialla (e-oppi).
Osto-ohjeet myöhemmin.
Mooli 2-5 (Otava)
Mooli kertaus (Otava)

X
X
X

X
X

BIOS 1 Elämä ja evoluutio (SanomaPro)
BIOS 2 Ekologia ja ympäristö (SanomaPro)
BIOS 3 Solu ja perinnöllisyys (SanomaPro)
BIOS 4 Ihmisen biologia (SanomaPro)
BIOS 5 Biologian sovellukset (SanomaPro)
Jos BIOS-kertauskirja ei ilmesty kurssin alkuun mennessä, käytämme BIOS-kurssikirjoja (1-5).

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Sekä pitkän että lyhyen matematiikan opinnoissa käytetään
TI–Nspire CX CAS -ohjelmistoa.
Ohjelmiston asennus ja aktivointi:
http://nspire.fi/aloitus/
LYHYT
MATEMATIIKKA
Kurssit 2–9
Huippu Lyhyt matematiikka 2–9 (Otava)
PITKÄ
MATEMATIIKKA
Kurssit 2 – 13
Tekijä Pitkä matematiikka 2–13 (SanomaPro)
Kurssi 14
Yo-harjoittelumateriaali ilmoitetaan myöhemmin
Kurssi 18
Käytetään kurssien 3, 4 ja 5 kirjoja.
FYSIIKKA
Kurssi 1 – 7
Kurssi 8
KEMIA
Kurssi 1
Kurssit 2 – 5
Kurssi 6
BIOLOGIA
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5
Kurssi 6
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MAANTIEDE
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4

Manner 1 Maailma muutoksessa (Otava)
Manner 2 Sininen planeetta (Otava)
Manner 3 Yhteinen maailma (Otava)
Manner 4 Geomedia - Tutki, osallistu ja vaikuta (Otava)
Ilmoitetaan kurssin alussa

X
X
X
X

X
X
X
X

Syke 1 Terveyden perusteet (Edita)
Syke 2 Ihminen, ympäristö ja terveys
(Edita)
Syke 3 Terveys ja tutkimus (Edita)
Ei oppikirjaa

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Kurssi 7

Forum I: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava)
Forum II: Kansainväliset suhteet (Otava)
Forum III: Itsenäisen Suomen historia
(Otava)
Forum IV: Eurooppalaisen maailmankuvan
kehitys (Otava)
Forum V: Ruotsin itämaasta Suomeksi
(Otava), vapaaehtoinen
Forum VI: Maailman kulttuurit kohtaavat
(Otava)
Ei oppikirjaa

YHTEISKUNTAOPPI
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5

Kanta 1: Suomalainen yhteiskunta (Edita)
Jokaisen talous (Sanomapro)
Jokaisen maailma (Sanomapro)
Kanta 4: Kansalaisen lakitieto (Edita)
Ei oppikirjaa

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

Kurssi 5
TERVEYSTIETO
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
HISTORIA
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5
Kurssi 6

USKONTO
Kurssi1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5

VALO 1 Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (Otava)
VALO 2 Maailmanlaajuinen kristinusko
(Otava)
VALO 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (Otava)
VALO 4-6 (Otava)
VALO 4-6 (Otava)
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Kurssi 6

VALO 4-6 (Otava)

X

Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
(Tabletkoulu)
Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (Tabletkoulu)
Yksilö ja yhteisöt (Tabletkoulu)
Kulttuurit katsomuksen muovaajina (Tabletkoulu)
Katsomusten maailma (Tabletkoulu)
Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (Tabletkoulu)

X

X
X
X
X
X

Kurssi 7

Motiivi 1 (SanomaPro)
Motiivi 2 (SanomaPro)
Motiivi 3 (SanomaPro)
Motiivi 4 (SanomaPro)
Motiivi 5 (SanomaPro)
Lukion psykologia kertauskirja (Opintoverkko)
Lukion sosiaalipsykologia (Opintoverkko)

MUSIIKKI
Kurssi 1
Kurssi 2

Lukion musa 1 (SanomaPro)
Lukion musa 2 (SanomaPro)

KUVATAIDE
Kurssit 1-4

Ilmoitetaan kurssin alussa

FILOSOFIA
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4

Idea 01 Johdatus filosofiaan (Otava)
Idea 02 Etiikka (Otava)
Idea 03 Yhteiskuntafilosofia (Otava)
Idea 04 Tieto, Tiede ja todellisuus (Otava)

X
X
X
X

OPINTOOHJAUS
Kurssi 1

Tabletkoulun digikirja

X

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5
Kurssi 6

PSYKOLOGIA
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5
Kurssi 6
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X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

OPISKELIJAN OHJAUS
Ryhmänohjaus
Jokainen lukiolainen kuuluu johonkin ryhmänohjausryhmään. Ryhmänohjaaja on
oman ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka mm. seuraa opintojen edistymistä, myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon ja on ensisijaisesti
yhteydessä opiskelijan huoltajiin. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä opiskelijoita
säännöllisesti ryhmänohjaustuokioissa.

Opinto-ohjaus
Opinto-ohjauksessa käsitellään lukio-opiskeluun, ylioppilaskirjoituksiin, jatkoopintoihin ja työelämään liittyviä kysymyksiä. Omassa oppiaineessaan ohjaavat
kaikki opettajat, mutta päävastuu lukio-opintojen ja jatkokoulutussuunnittelun ohjauksesta on opinto-ohjaajilla, jotka pitävät opinto-ohjauksen kurssit ja oppitunnit
sekä antavat pienryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta.
Puolalanmäen lukion opinto-ohjaajat ovat
Johanna Ahonen, p. 040 661 3920 ja Eija Pakola, p. 044 907 4497
Opinto-ohjaajien työhuoneet sijaitsevat Aurakadun koulutalossa, kolmannessa
kerroksessa.

Ryhmänohjaajat ja opot ryhmittäin
19A
19B
19C
19D
19E
19F

Juvonen Sari
Kivimäki Annamaria
Nolvi Taru
Ruohikko Hanna
Tolonen Tapani
Viljanen Harri

18A
18B
18C
18D
18E
18F

Aho Esko
Alho K. / Niemi T.
Kivimäki Kristiina
Metsänkylä Ilpo
Mikkola Tomi
Suokivi Elina

17A
17B
17C
17D
17E
17F
16

Einälä Katariina
Heiskanen Arto
Nieminen Eija
Pekanheimo Päivi
Raja-aho Sari
Sjöblom Paula
Lumme Tanja

Opinto-ohjaaja Johanna Ahonen

ryhmät 19ABC,18ABC, 17ABF ja 16

Opinto-ohjaaja Eija Pakola

ryhmät 19DEF, 18DEF, 17CDE ja 16

Tutorit
Tutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka ohjaavat ja auttavat uusia lukiolaisia lukion aloittamiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

43

Tutorit toimivat ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien apuna erityisesti uusien
lukiolaisten ohjauksessa ensimmäisen lukiovuoden aikana sekä ovat mukana
lukion esittely- ja tiedotustilaisuuksissa.

Ryhmänohjaustuokiot
1. jakso
to 8.8. klo 9.00 / 10.00
pe 9.8. klo 8.30–13.00
ti 17.9. klo 9.40‒10.20

lukuvuoden aloitus
1. vuoden opiskelijoiden tutustumispäivä
2. jakson kalenteri

2. jakso
ti 22.10. klo 9.00‒9.40
pe 8.11. klo 11.45‒12.15
ma 18.11. klo 9.40‒10.20

1. jakson arviointiasiat
kakkosten puolivälin pullat, ykkösille oma ro
3. jakson kalenteri

3. jakso
to 12.12. klo 9.40‒10.20
pe 20.12. klo 13.15‒14.30
ke 22.1. klo 13.10‒13.50

kirjoittaville info suullisista tenteistä;
2. jakson arviointiasiat
pikkujoulut
4. jakson kalenteri; esivalintaohjeistus

4. jakso
ke 26.2. klo 13.10‒13.50
ma 23.3. klo 13.10‒13.50

3. jakson arviointiasiat
5. jakson kalenteri

5. jakso
to 30.4. klo 8.15‒9.30
la 30.5. klo 9.45–10.15

seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat
lukuvuoden päätös

Ryhmänohjaustuokioita on yleensä kaksi jokaisessa jaksossa ja niiden kesto
on normaalisti 40 minuuttia. Ro-tunneilla käydään läpi vuosiluokkien ajankohtaisia asioita, puhutaan yleisesti opinnoista ja siihen liittyvistä asioista sekä kerätään palautetta lukion toiminnasta. Seuraavan ryhmänohjaustunnin aika varmistetaan edellisellä ryhmänohjaustunnilla, Wilma-tiedotteena sekä lukion ilmoitustaululla. Opiskelija on velvollinen osallistumaan ro-tunteihin. Poissaolo
ja käsitellyt asiat on selvitettävä ryhmänohjaajalle/-lta.
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OPISKELIJAN HYVINVOINTI
Lukiolainen kantaa vastuun opiskelustaan itse. Mahdollisesti eteen tulevia ongelmia ei kuitenkaan tarvitse kantaa yksin, vaan mieltä painavasta asiasta kannattaa
jo aikaisessa vaiheessa keskustella ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin
kanssa. Lukioiden erityisopettaja sekä opiskeluhuollon henkilöt terveydenhoitaja,
opintopsykologi, lukion kuraattori ja psykiatrinen sairaanhoitaja auttavat opiskelijaa tarvittaessa.
Opiskeluhuollon tarkoituksena on luoda turvallinen ja terve opiskeluympäristö
sekä edistää yhteisöllisyyttä, opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujuvaa etenemistä. Tähän osallistuvat kaikki opiskeluyhteisössä työskentelevät, mutta erityisesti sitä koordinoi lukion opiskeluhuoltoryhmä. Puolalanmäen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat lukion rehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, opettajajäsen
sekä opiskelijakunnan että huoltajien edustajat. Tarvittaessa mukaan voidaan
kutsua myös lukion erityisopettaja, opintopsykologi, kuraattori, koululääkäri ja/tai
psykiatrinen sairaanhoitaja.
Opiskelijan tukemiseksi voidaan järjestää pedagogisen tuen (opiskeluun liittyvät
asiat) tai moniammatillisen ryhmän kokous, johon opiskelija itse ja hänen huoltajansa on kutsuttu.

Opiskelutaitoja kannattaa kehittää
Opiskelu lukiossa muuttuu peruskouluun verrattuna: 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 opiskelijasta voi tuntua, ettei kaikkea ehdi tehdä kunnolla.
Opiskelussa voi kuitenkin kehittyä. Helpoin ja paras tapa auttaa itseään on tuttu
ja yksinkertainen: ole aktiivinen oppitunneilla, kuuntele, tee muistiinpanoja ja
osallistu. Läksyjen säännöllinen tekeminen on parasta arviointiviikkoon harjoittelua. Huolehdi myös jaksamisestasi: pidä huoli, että harrastuksille, ystäville ja
levolle jää sopivasti aikaa. Tärkeää on myös asenne: olet lukiossa itseäsi varten. Aseta tavoitteet korkealle, innostu uusien asioiden oppimisesta ja yritä parhaasi.

Opiskeluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja Anne-Maj Ainasoja on tavattavissa päivittäin Aurakadun koulutalossa, 4. krs. Opiskelijat voivat kääntyä terveydenhoitajan puoleen kaikissa
terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Myös mielenterveyteen
ja seksuaaliterveyteen liittyvät asiat kuuluvat opiskeluterveydenhuoltoon.
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Terveydenhoitaja antaa ensiapua ja ohjeita koulussa äkillisesti sairastuneille.
Jos tapaturma sattuu koulupäivän aikana tai koulumatkalla, ilmoita siitä mahdollisimman pian terveydenhoitajalle tai ryhmänohjaajalle. Lääkärin hoitoa vaativat koulutapaturmat hoidetaan pääsääntöisesti TYKS:n yhteispäivystyksessä. Sairasvastaanotto tapahtuu ensisijaisesti omalla terveysasemalla, ja ulkopaikkakuntalaisten sairaanhoitopalvelut järjestetään omassa kunnassa.
Terveydenhoitajan vastaanotolle voi mennä ilman ajanvarausta ti–pe klo 9–10
välillä ja myös muuna aikana, jos terveydenhoitaja on vapaana. Ajan voi myös
varata tai yhteyttä muuten ottaa Wilman kautta tai puhelimitse 044 9073 827.
Lääkäri
Puolalanmäen lukion lääkärinä toimii Satu Hedborg. Ajanvaraus lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta. Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen. Ennen terveystarkastusta opiskelijat täyttävät
ryhmänohjaustunnilla terveyskyselyn. Koululääkäri tekee terveystarkastukset
yhdessä terveydenhoitajan kanssa kaikille lukion toisen vuoden tytöille. Asevelvollisuustarkastukset tehdään kaikille lukion kakkosvuoden pojille ja armeijaan hakeville tytöille.
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Lukiossa toimii myös psykiatrinen sairaanhoitaja, joka on tukena erityisesti
mielenterveyden ongelmien ratkaisuissa. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan tai lääkärin kautta. Puolalanmäen psykiatrinen sairaanhoitaja on Heli Suominen.

Opintopsykologi
Opintopsykologit auttavat henkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
Opiskelija itse tai hänen huoltajansa voi olla yhteydessä psykologiin. Puolalanmäen lukion psykologi on Anu Puukka, p. 040 1273 138. Yhteyttä psykologiin
voi ottaa myös Wilman kautta. Hänen vastaanottotilansa on Aurakadun koulutalossa, 4. krs.
Psykologit ohjaavat myös erilaisia hyvinvointikursseja mm. Mielialataidot-, Jännittäjä- sekä Stressinkäsittelytaidot-kurssia, joista lisätietoja saa terveydenhoitajalta tai opinto-ohjaajilta.

Lukion kuraattori
Opiskelija voi hakeutua kuraattorin juttusille, jos hän haluaa luottamuksellisesti
keskustella elämäntilanteeseensa ja / tai opiskeluun liittyvistä asioista. Myös
huoltaja voi olla yhteydessä kuraattoriin.
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Turun lukioiden kuraattori on Outi Tauriala-Tolonen, p. 040 3579 565. Hän ottaa opiskelijoita vastaan Aurakadun koulutalossa, 4. krs.

Lukion erityisopetus
Jos opiskelija epäilee, että hänellä saattaisi olla lukivaikeus, asiasta kannattaa
keskustella äidinkielen opettajan ja / tai opinto-ohjaajan kanssa heti lukion alkuvaiheessa. On suositeltavaa, että mahdolliset opiskelijan aiemmat lukilausunnot etenevät opinto-ohjaajan kautta erityisopettajalle, jolloin opiskelijan
mahdollinen oppimisen ja opiskelun tuen tarpeen kartoittaminen saadaan aloitettua lukio-opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua
halutessaan erityisopettajan Taitava oppija -kurssille.
Lukivaikeuden selvittäminen lukio-opintojen alettua on opiskelijan edun mukaista. Uuden lukiolaisen on mahdollisuus osallistua syksyllä lukiseulaan. Lukiseulan tuloksen perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa yksilölliseen lukitestaukseen. Lukemisen ja kirjoittamisen kokonaisarvioon perustuen opiskelijalla saattaa olla mahdollisuus edetä kohti lukilausuntoa ylioppilaskirjoituksia
varten.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tapaavat erityisopettajan ryhmäytymispäivän yhteydessä. Opiskelija tai hänen huoltajansa voivat tarvittaessa olla
yhteydessä erityisopettajaan myös oma-aloitteisesti. Suositus yhteydenotoista ensin Wilma-viestillä.
Turun lukioiden erityisopettajat ovat
Heli Ketovuori, Eskelinkatu 4, 20100 Turku, p. 040 6633 294
Niina Stedt, Luostarinkatu 13, 20700 Turku, p. 044 9074 675
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OPINTOSOSIAALISET ASIAT
Kouluruokailu
Ruokasali sijaitsee Puutarhakadulla pohjakerroksessa. Ruokalan pääsisäänkäynti on B-puolelta, mutta sisään voi tulla myös A-puolelta linjastoille 3.–4.
Koska 1. linjastolla ovat erityisruokavalioruuat, ns. normaaliruokavaliota noudattavia kehotetaan suosimaan 2.–4. linjastoja. Erityisruokavaliot anotaan terveydenhoitajan kautta.
Takit, hatut ja laukut jätetään naulakoihin, joita on käytävillä ja ruokalassa. Mikäli pohjakerroksen naulakot ovat täynnä, tilaa löytyy ylemmistä kerroksista.
Hyvää ruokailukulttuuria on keskustelu samassa pöydässä istuvien kanssa.
Lukeminen, kännykän käyttö tai musiikin kuuntelu ei ruokasaliin kuulu. Ruokailun jälkeen jakkarat nostetaan paikoilleen pöydän alle, mikäli samalle paikalle
ei juuri ole tulossa toinen ruokailija. Tuoleja ei siirrellä tilasta toiseen.
Lukio ruokailee kahdessa vuorossa. Ruokatauon pituus on 45 minuuttia välitunteineen:
1. ruokailuvuoro klo 11.00–11.45
2. ruokailuvuoro klo 12.30–13.15
Ruokailujärjestys julkaistaan aina ennen uuden jakson alkua.

Opintotuki
Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden
alusta alkaen. Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin opintoihin. Opinnot
ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Lisäksi sinun pitää osallistua lukukauden aikana vähintään 10
kurssille tai 2 ylioppilastutkinnon kokeeseen. Jotta voit saada opintotukea,
opintojesi pitää edistyä riittävästi. Edistyminen on riittävää, jos päätoiminen
opiskeluaikasi ei tule olennaisesti ylittämään suorittamillesi opinnoille määriteltyä tukiaikaa, lukiokoulutuksessa 4 lukuvuotta.
Opintotukea haetaan koko opiskeluajalle ja voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksesi saapumiskuukauden alusta lukien. Hakemuksen voi täyttää verkossa Kelan asiointipalvelussa https://www.kela.fi/. Vaihtoehtoisesti voi täyttää
paperisen opintotukihakemuksen (lomake OT 1). Opintotuen hakemuslomakkeita saa Kelasta, verkkosivuilta www.kela.fi/lomakkeet ja lukion kansliasta.
Paperihakemusta käytettäessä täydennetty lomake ja siihen tarvittavat liitteet
toimitetaan Kelaan tai kansliaan.
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Jos oppilaitos huomaa, että opintosi eivät edisty riittävästi, se ilmoittaa asiasta
Kelalle. Tämän jälkeen Kela lähettää sinulle asiasta selvityspyynnön. Vastaa
selvityspyyntöön ja selvitä syyt, joiden vuoksi opintosi ovat hidastuneet. Voit
saada edelleen opintotukea, jos opintosi ovat hidastuneet tilapäisesti hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä voivat olla esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairaus tai muuten vaikea elämäntilanne.
Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista olosuhdemuutoksista
on välittömästi ilmoitettava joko Kelan asiointipalvelussa tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OT 15). Muutoksista ilmoittaminen on velvollisuutesi
ja vastuullasi.
Lukiolainen voi myös olla oikeutettu opintorahan oppimateriaalilisään, jos vanhempien tulot ovat enintään 41 100 e vuodessa. Oppimateriaalilisää (46,80
e/kk.) voi saada vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias ja muualla asuva
alle 18-vuotias. Myös alle 17-vuotias opiskelija voi saada oppimateriaalilisää,
vaikka hän ei voi saada muuta opintorahaa.
Oppimateriaalilisä myönnetään ilman hakemusta niille opiskelijoille, jotka jo
saavat opintotukea. Jos et vielä saa opintotukea, mutta olisit oikeutettu oppimateriaalilisään, hae opintotukea verkossa https://www.kela.fi tai opintotuen
hakemuslomakkeella OT 1.

Koulumatkatuki
Voit saada koulumatkatukea, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
 koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan
 koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa)
 teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.
Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä lyhin reitti
on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema
matka olisi pidempi.
Koulumatkatukea haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Abiturientti voi hakea tukea lukuloman alkuun asti. Koulumatkatuki koskee matkahuollon, VR:n ja Fölin
liikennettä.
Koulumatkatukea haetaan Kelan lomakkeella (KM1), jonka voit tulostaa Kelan
verkkosivuilta. Saat lomakkeen myös lukion kansliasta. Koulumatkatukea ei voi
hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa.
Huolellisesti täytetty lomake palautetaan kansliaan. Koulusihteeri tarkastaa lomakkeeseen täytetyt tiedot ja antaa ostotodistuksen lipunostoa varten. Ajankohtaista tietoa koulumatkatuesta www.kela.fi/koulumatkatuki.
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Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista. Vastaat aina itse siitä, että antamasi tiedot ovat oikeita.

Opiskelijakunta
Lukion opiskelijakunta toimii aktiivisesti kaikkien Puolalanmäen opiskelijoiden
hyväksi. Opiskelijakunnan yleiskokous, jossa valitaan opiskelijoiden keskuudesta opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja kymmenen hallitukseen jäsentä tulevaksi lukuvuodeksi, pidetään tiistaina 27.8. Puutarhakadun alasalissa klo 8.15. Ole mukana vaikuttamassa!
Opiskelijakunnan ohjaajana toimii opettaja Tomi Mikkola.
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Lukiokompassi
Keneltä kysyn?
Kenelle selvitän?
opinto-ohjelman toteutuminen
ja opintomenestyksen
seuranta
opinto-ohjelman
(lukujärjestyksen) muutokset
opiskelijan Wilma-tunnukset
huoltajien Wilma-tunnukset
kurssien suoritusjärjestys
kurssien itsenäinen opiskelu
uusintakuulusteluun
ilmoittautuminen (Wilmassa)
muiden oppilaitosten kurssit
poissaoloselvitykset
lupa 1-3 vrk poissaoloon
lupa yli 3 vrk poissaoloon
yo-tutkinto
yo-kirjoitusten ainekohtaiset
kysymykset
yo-tutkinnon hajauttaminen
jatkokoulutusasiat
erilaiset todistukset,
lomakkeet jne.
opiskelijan oikeusturva-asiat
opiskeluvaikeudet
henkilökohtaiset ongelmat
opintojen keskeyttäminen
opintotuki ja muut
taloudelliset kysymykset

rehtorit ro

aineope

opot

koulu- opiskelusihteeri huoltohlöt

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O
O

Tummennettu ympyrä kertoo, kenen puoleen ensisijaisesti käännyt. Kaikki
henkilökuntaan kuuluvat toki auttavat tarvittaessa.
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PUOLALANMÄEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Jokaisella on oikeus turvalliseen ja viihtyisään työ- ja opiskeluympäristöön, ja
jokainen puolalanmäkeläinen on osaltaan vastuussa, että ympäristömme säilyy sellaisena. Hyvät tavat ja kohtelias ja asianmukainen käyttäytyminen koskevat koulutyön ohella kaikkia lukiomme nimissä järjestettäviä tilaisuuksia
myös koulurakennuksen ja -alueen ulkopuolella.
1. Koulualue
Koulualueeseen kuuluvat koulurakennus, koulun piha ja kaikki tilat, joissa pidetään opetusta kouluaikana. Myös alue koulun porttien ja ovien läheisyydessä
kuuluu koulualueeseen. Lukion päärakennus sijaitsee osoitteessa Aurakatu 11
ja muut kaksi rakennusta osoitteissa Puutarhakatu 5 ja Torninkatu 4.
2. Kouluaika
Kouluaikaa on työjärjestykseen merkitty työpäivä ja muu opetussuunnitelman
mukaiseen opetukseen kuuluva aika, myös koulun tilaisuudet. Retkillä kotimaassa ja ulkomailla koko matkalla oloaika on kouluaikaa.
3. Koulun tilaisuudet ja päivänavaus
Koulun tilaisuuksia ovat ne yhteiset tilaisuudet, jotka kuuluvat lukuvuoden ohjelmaan ja jotka koulu rehtorin tai hänen määräämänsä henkilön vastuulla järjestää. Koulutyö aloitetaan klo 8.15. Päivänavauksista annetaan erilliset tiedotteet.
4. Lukiolain asettama velvoite osallistua opetukseen
Poissaolojen vaikutuksesta opiskelun arviointiin on määrätty arviointiohjeissa,
jotka perustuvat Opetushallituksen antamiin määräyksiin. Yleisestä velvollisuudesta osallistua opetukseen säädetään Lukiolain 30 §:ssä: "Opiskelijalla on
velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua
syytä. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
5. Koulupäivän kulku
Ovet avataan Aurakatu 11:ssä klo 7.00 ja suljetaan klo 17.00, perjantaisin klo
15.00. Ulko-ovet toimivat ovikoodilla edellä mainittuna aikana. Välituntisin ei
ole ulosmenopakkoa. Opiskelija saa omalla vastuullaan poistua väli- ja vapaatuntien aikana koulun alueelta.
Lukion oppitunti kestää 75 minuuttia tuntikaavion mukaisesti. Oppitunneille
saavutaan täsmällisesti.
Ruokasalissa käyttäydytään asiallisesti. Ruokailut järjestetään erillisen jaksokohtaisen ohjelman mukaisesti. Ruokailu voi olla oppitunnin keskellä.
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6. Järjestys- ja vastuuasioita
Koulussa on noudatettava siisteyttä ja koulun omaisuutta on kohdeltava huolellisesti. Sattuneesta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille tai kansliaan.
Opiskelijan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai törkeän huolimattomasti aiheuttamansa vahinko. Koulu ei vastaa mistään oppilaiden omaisuuteen kohdistuneista anastuksista. Soittimia saa omalla vastuullaan säilyttää
erikseen ilmoitettavissa tiloissa.
Koulutalojen pihaan saa pysäköidä vain henkilökunta. Opiskelijoille ei ole pysäköintitiloja.
7. Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
Lukiolain 40 § mukaan " Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee suojata opiskelijaa kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.” Opiskelijalla on siis oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Siten penkkari- ja TJ100 -päivinäkin erilainen teippaaminen tai
sitominen, hajusteiden tai veden suihkuttaminen sekä haitallinen töhriminen on
kielletty.
Päivittäistä turvallisuutta ohjeistaa "Turvallisuuskansio". Katso tarkemmin
kohdasta: Opetustilat ja rakennukset.
8. Tupakointi, nuuskaaminen, päihteet ja huumeet
Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty koulualueella ja koulun tilaisuuksissa.
Lisäksi noudatetaan muita tupakkalain määräyksiä.
Alkoholin tuominen, nauttiminen ja sen vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty kouluaikana koulualueella ja sen ulkopuolella. Alkoholin kohdalla noudatetaan alkoholilain määräyksiä.
Huumausaineiden käyttö ja hallussapito ilman erityistä laillista syytä on Suomessa kiellettyä ja siitä rangaistaan rikoslain mukaisesti. Huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen on koulun alueella ja kouluaikana kielletty. Huumausaineen käytöstä ja hallussapidosta ilmoitetaan aina viranomaisille.
9. Elektronisten viestimien käyttö
Lukio-opetus on sähköistynyt. Opiskelussa omaa laitetta voi käyttää lukion langattomassa verkossa. Valittaessa laitetta akunkestoon kannattaa kiinnittää
huomiota ja ladata akku kotona seuraavaa päivää varten, koska latausmahdollisuuksia koulupäivän aikana ei juuri ole. Laitteet on tarkoitettu opiskelun tueksi
ja opettaja voi rajoittaa mm. laitteiden viihdekäyttöä oppitunnilla.
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Tunneilla ei saa kuvata millään välineillä eikä muulloinkaan ilman kuvattavan
antamaa lupaa eikä kuvia tai tallenteita saa välittää eteenpäin. Tuntien mahdollisesta videoimisesta opetuskäyttöön sovitaan erikseen.
Puhelimen ja muiden laitteiden käyttökiellosta ylioppilaskirjoitusten aikana on
omat, ylioppilastutkintolautakunnan antamat määräykset, joista tiedotetaan
erikseen.
10. Vilppi
Jos opiskelija syyllistyy kokeessa tai muissa suorituksissaan vilppiin tai vilpin
yritykseen, hänen kurssisuorituksensa jätetään arvostelematta. Vilppiä on
lunttaus koetilanteessa, suora kopioiminen ilman lähdeviitettä, aikaisemmin
tehtyjen jo arvosteltujen omien tai muiden töiden uudelleenkäyttäminen ja
kaupanteko suorituksilla. Vilpiksi katsotaan myös ylimääräisen tavaran, kuten
puhelimen, hallussapito koetilanteessa. Vilpistä ilmoitetaan aina alaikäisen
opiskelijan huoltajalle.
11. Hyvät tavat
Jokainen koulussa työskentelevä on oman työyhteisönsä edustaja ja luo koulunsa julkisuuskuvaa. Siksi hyvien ja toisen ihmisen huomioivien tapojen noudattaminen on jokaisen ilo ja velvollisuus. Tällaisiin kuuluvat mm. tervehtiminen
(myös koulun ulkopuolella), luokkaan tai saliin saapuvien vieraiden kunnioittaminen nousemalla ylös sekä luontevan avoin ja reilu käytös muita kohtaan.
12. Sääntöjen rikkominen
Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä ovat voimassa Lukiolain mukaiset seuraamukset, joita on mm. rehtorin antama kirjallinen varoitus. Ennen kirjallisen varoituksen antamista opiskelijaa on kuultava.
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OPETUSTILAT JA RAKENNUKSET
Aurakatu 11
koulusihteeri, rehtori, apulaisrehtori
opettajien työhuoneet
opinto-ohjaajien työhuoneet
pääilmoitustaulu
luokkatilat Y1–Y17
kuraattori, lukiopsykologi
terveydenhoitaja

Puolalanmäen lukion päärakennus
1. krs
3. ja 4. krs
3. krs
1. krs, aula
1.–4. krs
4. krs
4. krs

Puutarhakatu 5
ruokala
juhlasali (ent. rukousaula)
liikuntasalit (ala- ja yläsali)
luokkatilat A6 ja A10
luokkatilat B5, B6 ja B7
ilmoitustaulu

pohjakerros, käynti A- ja B-puolilta
A-puoli, 2. krs
B-puoli
A-puoli, 2. krs
B-puoli, 3. krs
B-puoli, 3. krs

Torninkatu 4
musiikinluokat
yksinlaulu- ja pianoluokat, bänditilat
soitinvarasto (opiskelijoiden soittimet)

3. krs
pohjakerros
pohjakerros

Turvallisuusohjeita hätätapausten varalle
Hätätilanteissa on aina ensisijaisesti noudatettava rehtorin ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Poistumis- ja varatiet on merkitty. Poistumisteihin ja
pelastusvälineistön sijoitteluun kannattaa tutustua etukäteen kunkin luokkatilan
oven vieressä olevasta pohjapiirroksesta. Jos koulurakennuksesta joudutaan
poistumaan esim. palohälytyksen vuoksi, tuntia pitävä opettaja ohjaa opiskelijansa kokoontumispaikalle, jossa ilmoittaudutaan opettajalle. Poistumistilanteissa säilytetään rauhallisuus ja edetään hyvässä järjestyksessä.
Turvallisuussyistä Aurakadun ja Torninkadun koulukiinteistöjen ulko-ovet pidetään muutamaa välituntia lukuun ottamatta lukittuina. Takkien taskuihin tai käytäville jääviin laukkuihin ei ole syytä jättää arvoesineitä.
Jos koulun tiloihin tunkeutuu epäilyttävästi käyttäytyvä henkilö, on asiasta ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle. Jos tilanne vaikuttaa uhkaavalta, mennään lähimpään luokkaan ja lukitaan ovi. Tämän jälkeen siirrytään turvalliselle
seinustalle ja hälytetään apua.
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Aurakadun koulurakennus
Tulipalon tai muun syyn vuoksi luokista poistutaan rauhallisesti joko talon keskellä olevaa pääportaikkoa pitkin tai päädyssä olevaa niin sanottua kiviportaikkoa käyttäen. Tämän jälkeen kaikki siirtyvät Taidemuseon eteen, josta saa
poistua vasta nimenhuudon jälkeen luvan saatuaan.
Jos kahta edellä mainittua portaikkoa ei voi jostain syystä käyttää, turvaudutaan talon takaosassa olevaan kolmanteen portaikkoon. Tähän varapoistumistienä käytettävään portaikkoon pääsee neljännestä kerroksesta käytävän
päästä, kolmannesta kerroksesta opettajainhuoneen kautta ja toisesta kerroksesta luokan Y7 etuosasta. Seuraa vihreitä nuolia ja riko tarvittaessa lukkojen
päällä oleva muovisuojus.

Turvallisuusvastaavat ja kokoontumispaikat
Aurakatu 11:
Puutarhakatu 5:
Torninkatu 4:

Timo Niemi
Pasi Uusinarkaus
Jarna Rantanen

Taidemuseon edusta
Puolalanpuisto
Cygnaeuksen koulun piha

PUUTARHAKATU 5 (A- ja B-puolet)
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AURAKATU 11, ”Y-talo”
1. kerros

2. kerros
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3. kerros

4. kerros
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TORNINKATU 4, ”S-talo”
1. kerros

2. kerros
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3. kerros (lukion musiikin opetustilat)

1. kerros

62

YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Syksyn 2019 koepäivät
Kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00. Kokeet järjestetään Puutarhakadun koulutalossa.
ma 16.9.
ke 18.9.
pe 20.9.
ti 24.9.
to 26.9.
pe 27.9.
ti 1.10.
to 3.10.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
vieras kieli, pitkä oppimäärä
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
toinen kotimainen, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe, suomi toisena kielenä -koe
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto

Kevään 2020 koepäivät
Kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00. Kokeet järjestetään Puutarhakadun koulutalossa.
ti 10.3.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe, suomi toisena kielenä koe
to 12.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
pe 13.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ti 24.3.
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto
to 26.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Yo-infot
Ylioppilaskirjoitusten informaatiotilaisuuksissa rehtori käy läpi kunkin tutkintokerran kannalta oleellisia tietoja ja antaa tarkemmat ohjeet kirjoituksiin liittyen.
Läsnäolo välttämätön.
1. ti 10.9. klo 14.45–15.30
– pakollinen kaikille syksyllä 2019 kirjoittaville
2. to 24.10. klo 14.45–15.30
– pakollinen kaikille 2.–4. vuoden opiskelijoille
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3. ti 21.1. klo 14.45–15.30
– pakollinen kaikille keväällä 2020 kirjoittaville
4. ti 7.4. klo 14.45–15.30
– pakollinen kaikille 2. vuoden ja 3. vuoden jatkaville opiskelijoille
Tilaisuudet järjestetään Puutarhakatu 5:n alasalissa.

Ylioppilastutkinto lyhyesti
Ylioppilaskokeeseen saa osallistua, kun
 ko. oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu kirjoituksiin mennessä
 lyhyessä kielessä (B2- / B3-kieli) vähintään kolme kurssia on suoritettu
 rehtorin erityisluvalla (esim. kotikieli portugali)
Ellei rehtori hyväksy ilmoittautumista, voi hylkäämispäätöksestä valittaa 14 päivän kuluessa aluehallintovirastoon.
Kirjoituskerrat
Tutkintoaineet (pakolliset neljä oppiainetta) voi suorittaa kaikki yhdellä kertaa.
Halutessaan kirjoitukset voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan.
Ilmoittautuminen
YTL:n määräyksen mukaan ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin on tehtävä
5.6. mennessä ja kevään kirjoituksiin 23.11. mennessä. Lukio antaa omat päivämääränsä, jotta ilmoittautumiset ehditään tarkistaa ennen lautakuntaan lähettämistä. Aikataulusta ilmoitetaan erikseen Wilmassa sekä Y-talon ilmoitustaululla.
Ilmoittautuminen tehdään annetun aikataulun mukaan Wilmassa, jonka jälkeen
kokelas käy vielä henkilökohtaisesti tarkistamassa ja allekirjoittamassa kansliassa ilmoittautumislomakkeen. Allekirjoittaminen on pakollista, ilman sitä ilmoittautuminen ei ole pätevä. Ilmoittautuminen on sitova: koe, johon opiskelija
on ilmoittautunut, mutta johon hän jää saapumatta tai ei jätä koetta arvosteltavaksi, katsotaan yrityskerraksi. Vain lautakunta voi erillisestä anomuksesta
myöntää mitätöinnin.
Ylioppilastutkintoon osallistumisesta kokelaan tulee maksaa tutkintomaksu ylioppilastutkintolautakunnalle. Kokelaalle ei anneta todistusta ennen kuin hän on
suorittanut maksut. Jokainen kokelas maksaa perusmaksun (v. 2019 14 euroa)
ja lisäksi kutakin koetta kohden peritään erikseen maksu (v. 2019 28 euroa).
Lasku lähetetään kotiin postitse. Maksu on ulosottokelpoinen.
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Mikäli kirjoitettavan aineen pakolliset kurssisuoritukset eivät ole valmiina kirjoituksiin mennessä, koulu peruuttaa opiskelijan kirjoitusoikeuden. Opiskelija saa
lautakunnalle osoitetusta hakemuksesta mahdollisesti takaisin ainekohtaisen
kirjoitusmaksun, muttei perusmaksua.
Kokeiden lukumäärä
Ylioppilastutkintoon tulee kuulua vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe
tai suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Muut kolme kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan
kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe. Vain yksi reaalikoe tai vieraan kielen koe voi olla pakollinen. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa
on suoritettava laajan oppimäärän koe, siis A-tason kieli tai pitkä matematiikka.
Näiden lisäksi tutkintoon voi kuulua yksi tai useampi ylimääräinen koe. Suositeltavaa on kirjoittaa vähintään viisi koetta, sillä jatko-opintoihin haettaessa pisteitä voi saada yleisimmin viidestä aineesta, joskus jopa kuudesta aineesta.
Jos olet epävarma pakollisen yo-kokeen läpäisemisestä, on erittäin tärkeää
suorittaa enemmän kuin neljä ainetta, sillä jokainen hyväksytty aine antaa pisteitä, jotka voivat kompensoida hylätyn arvosanan.
Ylioppilastutkinto
Uuden ylioppilastutkintolain mukaan ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun
kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai lain 5 §:n mukaisen muun tutkinnon tai koulutuksen.
Valmistumisehdon muuttumisen myötä kokelas voi jatkossa hyödyntää kaikki
kolme tutkintokertaa tutkinnon kokeiden suorittamiseen. Yhden tai kaksi tutkintokertaa käyttänyt kokelas, joka on osallistunut neljään pakolliseen kokeeseen
ja saanut hylätyn yhdessä niistä, voi siis halutessaan lisätä tutkintoonsa uusia
aineita. Vastaavasti myös kokelas, joka on suorittanut neljä pakollista koetta
hyväksytysti, mutta jolla on opinnot kesken, voi lisätä tutkintoonsa uusia aineita, jos hänellä on tutkintokertoja jäljellä.
Uuden valmistumisehdon mukaan tutkinnon täydentäminen on mahdollista
vasta kun tutkinto on suoritettu, eli kun kokelas on suorittanut sekä pakolliset
kokeet että vaadittavat opinnot.
Tutkinnon täydentäminen
Valmista tutkintoa voi täydentää oppiaineilla, jotka eivät kuuluneet varsinaiseen
tutkintoon. Tutkintoa voi myös täydentää saman oppiaineen eritasoisella kokeella. Suorituksesta saa erillistodistuksen.
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Hyväksytyn kokeen uusiminen
Syksystä 2019 alkaen hyväksyttyjä ylioppilaskokeita saa uusia rajoituksetta
sekä tutkinnon ollessa valmis että kesken tutkintoa. Mikäli kokelas korottaa hyväksyttyä arvosanaansa tutkinnon ollessa vielä kesken (ns. hajauttaja), otetaan todistukseen huomioon paras arvosana.
Hylätyn kokeen uusiminen
Tutkinnon suorittanut kokelas voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. Tämä tarkoittaa sitä, että ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta ylioppilaaksi tulon jälkeen. Tutkinnon ollessa
kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista
välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.
Ylimääräisen kokeen hylättyä arvosanaa ei merkitä yo-todistukseen. Pakollisen hylätyn kokeen uusija voi vaihtaa kokeen tasoa (esim. pitkän matematiikan
voi vaihtaa lyhyeksi) edellyttäen kuitenkin, että tutkintoon sisältyy yksi A-tason
koe pakollisessa kirjoitusaineessa (ruotsi, vieras kieli, matematiikka).
Kompensaatio
Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa aineessa, YTL voi antaa ylioppilastutkintotodistuksen muiden aineiden suoritusten perusteella. Hylätty arvosana tulee näkyviin todistukseen kompensaatiomerkinnällä. Kompensaatio
tehdään automaattisesti, ja ellei kokelas ei halua kompensaatiota, on siitä ilmoitettava lautakunnalle kirjallisesti määräpäivään mennessä.
Arvosanat:
L
laudatur
7 pistettä
E
eximia cum laude approbatur
6 pistettä
M
magna cum laude approbatur
5 pistettä
C
cum laude approbatur
4 pistettä
B
lubenter approbatur
3 pistettä
A
approbatur
2 pistettä
I
improbatur
0 pistettä
Hylättyä arvosanaa I on neljä eri tasoa: I+, I, I- ja I=.
Jokaisesta hyväksytystä kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä yllä olevan
taulukon mukaisesti. Hylätyn kokeen kompensaatioon tarvitaan pisteitä seuraavasti:
I+ 12 pistettä
I 14 pistettä
I– 16 pistettä
I= 18 pistettä
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Koesuoritusta heikentävän syyn ottaminen huomioon
Kokelas voi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden,
vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi saada erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeen suorittamiseen. Erityisjärjestelyjä (mm. lisäaika
kokeeseen) myönnetään hakemuksesta. Hakemus on toimitettava lautakuntaan kevään tutkinnon osalta viimeistään 30. marraskuuta ja syksyn tutkinnon
osalta viimeistään 30. huhtikuuta. Mukaan liitettävistä lausunnoista ja todistuksista saa lisätietoa mm. erityisopettajalta ja opinto-ohjaajilta. Esimerkiksi
lukihäiriöstä ja sen vaikeusasteesta antaa lausunnon yleensä erityisopettaja
ja siihen tarvitaan myös vähintään kahden opettajan huomiot kokelaan suoriutumisesta.
Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt sairaus, vamma tai muu niihin rinnastettava erityisen painava peruste, eikä erityisjärjestelyjen voida katsoa olevan riittäviä turvaamaan kokelaan edellytykset suorittaa koe yhtäläisesti muihin kokelaisiin nähden, voi ylioppilastutkintolautakunta ottaa tämän arvostelussa huomioon. Poikkeavaa arvostelua sovelletaan vain, jos erityisjärjestelyitä ei voida pitää riittävinä turvaamaan kokeen yhtäläisiä suorittamismahdollisuuksia ja jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.
Tulokset
Lautakunta lähettää tutkintotulokset heti niiden valmistuttua kaikille lukioille
yhtä aikaa. Kevään tutkinnon tulokset lähetetään viimeistään 25. toukokuuta,
syksyn tutkinnon tulokset viimeistään 23. marraskuuta.
Tarkistuspyynnöt
Tulosten valmistuttua kokelas saa arvostellun suorituksensa nähtäväkseen.
Jos kokelas epäilee, että tulokset ovat virheellisiä, hän ottaa yhteyttä opettajaan tai rehtoriin asian selvittämiseksi.
Oikaisuvaatimus
Jos kokelas epäilee, että arvostelussa on tapahtunut virhe, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja.
Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa ja se on
maksullinen (vuonna 2019 50€). Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos
arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.
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Nimitietojen julkaiseminen
Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi mm. tiedostusvälineille sen jälkeen, kun tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos ylioppilas ei halua nimeään julkaistavaksi, hänen pitää hyvissä ajoin
kirjallisesti pyytää sekä lukiotaan että lautakuntaa poistamaan nimen listasta.
Lisää tietoa ylioppilaskirjoituksista YTL:n sivuilta https://ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilaskokeiden digitaalisuus
Ylioppilastutkinto on digitaalinen. Kokeet suoritetaan kokelaiden omilla tietokoneilla. Lukio huolehtii varakoneista. Myös yo-kokeiden uusijoiden ja täydentäjien on varauduttava digitaalisiin kokeisiin. Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet
löytyvät kokelaan tietokonetta koskevat ajantasaiset ohjeet.
Opiskelijan on ennen sähköiseen yo-kokeeseen osallistumista varmistettava,
että hänen koneessaan toimii Abitti-käyttöjärjestelmä (buuttaaminen usb-tikulta). Kokelas tuo saliin kannettavan tietokoneen lisäksi verkkovirtajohdon,
langallisen hiiren (koneen omaa levyhiirtä saa myös käyttää), langalliset kuulokkeet ja vähintään 1½ metrin mittaisen ethernet-kaapelin. Lisäksi, jos käyttää
tietokonetta, jossa ei ole ethernet-kaapelin porttia, niin on tuotava siihen sopiva
sovite (ethernet-adapteri).
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TUNTIJAKO
Oppiaine ja lyhenne

Pakolliset Syventävät
Koulukurssit
valtakunnalliset kohtaiset
kurssit
kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)
A-englanti (ENA)
A-ruotsi (RUA)
A-saksa (SAA)
A-ranska (RAA)
A-venäjä (VEA)
B1-ruotsi (RUB)
B2-saksa (SAB2) yläk. alkanut
B2-ranska (RAB2) yläk. alkanut
B3-saksa (SAB3) lukiossa
alkava
B3-ranska (RAB3) lukiossa
alkava
B3-venäjä (VEB3) lukiossa
alkava
B3-espanja (EAB3) lukiossa
alkava
Matematiikka kaikille
yhteinen kurssi (MAY)
pitkä oppimäärä (MAA)
lyhyt oppimäärä (MAB)
Biologia (BI)
Maantiede (GE)
Fysiikka (FY)
Kemia (KE)
Uskonto (UE)
Elämänkatsomustieto (ET)
Filosofia (FI)
Psykologia (PS)
Historia (HI)
Yhteiskuntaoppi (YH)
Terveystieto (TE)
Liikunta (LI)
Musiikki (MU)
Kuvataide (KU)
Opinto-ohjaus (OP)
Pakolliset kurssit

6
6
6
6
6
6
5

3
2
2
2
2
1
2
8
8

2
1
1
2
2
1
1

10
10
8

1

8
1
9
5
2
1
1
1
2
2
2
1
3
3
1
2
1–2
1–2
2
47–51
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3
2
3
3
6
4
4
4
2
4
3
1
2
3

2
1
1
1
2
1
1

2

4+2
3

2
2
1
1
1
2

Muita kursseja:

Kursseja

Kansainvälisyys- ja kulttuuri

5

Dig IT Tietotekniset taidot

2

Lukiodiplomit

2

Kuvataiteen lukiodiplomi KULD2
Musiikin lukiodiplomi LD6
Teemaopinnot (TO)

3

Monitieteellinen ajattelu
Tilastotiedettä lukiolaisille TO1
Tutkiva työskentely teknologialla
Luonnontieteiden työkurssi (bi, ke, fy) TO2
Osaaminen arjessa
Aktiivinen maailmankansalainen TO3
Taiteiden väliset opinnot (TA)
Nykytaiteen keinoin TA2

1

Hyvinvointi ja osallisuus (HO)
mm. Aktiivinen lukiolainen, Aktiivinen kansalainen,
Taitava oppija, …

14

Musiikkilinjan kursseja myös yleislinjan opiskelijoille

SUORITETTAVA YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA.
Kurssimäärään ei lasketa koulukohtaisia hylättyjä kursseja.
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Musiikkilukion tuntijako
Musiikkilukiolainen voi tietyin ehdoin jättää pois 0-8 yleislukion pakollista kurssia. Yleislukion pakollisia kursseja on suoritettava (matematiikan oppimäärästä
riippuen) vähintään 39–43. Valtakunnallisia syventäviä kursseja on suoritettava vähintään 10. Jokaisen aineen pakollisista kursseista on suoritettava vähintään puolet. Musiikkilinjan kursseja on suoritettava vähintään 12.
Musiikkilinjan pakolliset kurssit:
Musiikkitieto ja musiikin historia (MTI2-5)

Kursseja*
4

Valtakunnallinen soveltava kurssi:
Musiikin lukiodiplomi (LD06)

1

Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit:
(Tarkka tarjonta lukuvuoden alkaessa)
Musiikin perusteet 2 ja 3 (MS11, MS21) yhteistyössä konser- 2
vatorion kanssa
Sävellys (SÄV)
2 (4)
Musiikin teoria D (MTD)
2
Säveltapailu D (MSD)
1
Kuorot (JUC, KUC, KUJ)
6 (12)
Orkesteri (ORK)
6 (8)
Bändisoitto (BND)
6
Soitinopetus
3 (12)
Yksinlaulu (YLA)
6
Äänenmuodostus (ÄMR)
2
Poplaulu (POP)
4
Kansanmusiikki (KAMU)
4
Yhteismusisointi (YHM)
1 (3)
Musiikin ilmaisu (ILM)
1 (2)
Musiikin ilmaisun jatkokurssi (ILMJ)
1 (2)
Kamarimusiikki (KMU)
3
Maailmanmusiikki (MMU)
3
Studio (STU)
2 (4)
Elektronisen musiikin tuotanto (ELM)
1 (2)
Musikaali (MCL)
1-6
Musiikin johtaminen (MJO)
1 (3)
Muusikon perusteet (MUU)
1
Jouluparaati (JPR)
1 (2)
Muusikon työ (MUT)
1 (3)
Musiikkia ja ruotsia (MURU)
1
* Osan kursseista voi suorittaa useaan kertaan, jolloin kokonaiskurssimäärä
voi olla suurempi (sulkeissa merkityt kurssimäärät).
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SUOSITUS KURSSIEN JA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN SUORITUSJÄRJESTYKSESTÄ
Kurssien järjestys vuosikurssien mukaan. Pakolliset kurssit on lihavoitu ja
alleviivattu. Kertauskurssit on merkitty tähdellä (*).
aine
1. vuosi
2. vuosi
3. (ja 4.) vuosi
YO-koe
ÄI
ENA
RUA
SAA
RAA
VEA
RUB
SAB2
SAB3
RAB2
RAB3
VEB3
EAB3
MAA
MAB
BI
GE
FY
KE
UE
ET
FI
PS
HI
YH
TE
LI
MU
KU

123
1238
123
123
1 2 3 (10)
123
123
12
1234
12
1234
123
123
MAY1 2 3 4 5
MAY1 2 3
12
12
123
1
1 (2) (3)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
12
1 (2)
1
13
1 (2)
1 (2) 3 4 7 8 9 10

OPO
MTI

1
2

4 5 (6) 7 10 11
45678
456
4 5 6 8 10
4 5 6 8 10
4568
(3) 4 5 6 7
3456
5678
3456
5678
456
456
6 7 8 9 10 11 18
456
2345
234
456
23
234
234
2 3 (4)
237
345
2 (3) 4
23
236
2
2 3 4 7 8 9 10
TA2 KULD2
2
34

6 8* 9* 10
7 8 9*
7 8 9*
7 9* 10
7 9*
9
8*
7* 8*
9* 10*
7* 8*
9* 10*
789
78
11 12 13 14* 18
7 8 9*
6*
3 4 5*
7 8*
4 5 6*
5 6 7*
56
4 5* 6 7 8
4 5 6*
6 7*
3 5*
4*
3457

3. kevät
3.s / 3.k
3. kevät
3. kevät
3. kevät
3. kevät
3.s / 3.k
3. kevät
3. kevät
3. kevät
3. kevät
3. kevät
3. kevät
3. kevät
3. kevät
3.s / 3.k
2.k / 3.s
3. kevät
3. kevät
3. kevät
3.s / 3.k
3. kevät
(3.s)/3.k
3.s / 3.k
3.s / 3.k
3.s / 3.k

7 8 9 10

5

Liikunnan pakolliset kurssit 1 ja 2 on suoritettava eri lukiovuosina.
Yleislukion opiskelijalle joko KU2 tai MU2 on pakollinen kurssi.
Dig IT eli tietoteknisten taitojen peruskurssi aloitetaan heti 1. lukiovuoden elokuussa.
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KURSSISISÄLLÖT
ÄI ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Kurssin läpäiseminen edellyttää kaikkien arvioitavaksi ilmoitettujen osioiden suorittamista. Arvioinnissa otetaan huomioon erikseen mainittujen arvioitavien suoritusten lisäksi tunneilla tehtävät harjoitukset.
PAKOLLISET KURSSIT
ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus
Kurssilla tarkastellaan erilaisia tekstejä tekstilajin näkökulmasta, kerrataan kirjoittamisen perusasioita ja harjoitellaan ryhmäviestintää. Kurssilla luodaan perustaitojen pohjaa niin lukemisessa, kirjoittamisessa kuin vuorovaikutustaidoissakin.
ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Kurssilla tarkastellaan meitä ympäröivän kielen, kulttuurin ja maailman välisiä
yhteyksiä sekä niiden vaikutuksia identiteettiimme. Kurssilla tarkastellaan
myös suomen kielen ominaispiirteitä, sukulaissuhteita ja nykypäivän monikielistä Suomea.
ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisuuden lajeihin ja harjoitellaan tekstien erittelyä sekä tulkintaa. Kurssiohjelmaan kuuluu myös kuva, elokuva ja sarjakuva.
Tavoitteena on syventää tekstien ja kuvien tulkintataitoja.
ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen
Kurssilla tarkastellaan, miten erilaiset tekstit (esim. perinteisen ja sosiaalisen
median tekstit, kuvat, videot) vaikuttavat meihin ja yhteiskuntaan sekä millaisia
vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja niissä käytetään. Kurssilla vaikutetaan myös itse esim. väittelemällä ja kirjoittamalla erilaisia mielipidetekstejä.
ÄI5 Teksti ja konteksti
Kurssilla tarkastellaan, miten ulkomaiset ja kotimaiset kaunokirjalliset tekstit ilmentävät aikaansa. Kurssi on kirjallisuushistoriallinen, ja siellä käsiteltävien teosten ja kirjailijoiden tunteminen on osa yleissivistystä.
ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset
Kurssilla tarkastellaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta, ja käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen
moninaisuudesta syvenee.
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua puheviestintätaitojen päättökokeeseen (Puhvi).
ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen
Kurssi syventää taitoja tuottaa laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Kirjoitustaidon
yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssiin kuuluu preliminääri.
ÄI9 Lukutaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida
erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Lukutaidon yo-kokeeseen valmentava kurssi. Lukutaidon preliminääri on helmikuussa.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
ÄI10 Kielenhuollon kurssi
Kurssilla käydään läpi kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, tekstikokonaisuuden vaatimuksia sekä tekstin sujuvuuden ja tyylin perusasioita. Numeroarviointi.
ÄI11 Median maailma ja mediakirjoittaminen
Kurssin tavoitteena on tutustua laajasti mediaympäristöön ja erilaisiin mediateksteihin sekä kannustaa tarkkailemaan mediaa tutkivasti ja kriittisesti. Kurssilla tehdään erilaisia media-analyysitehtäviä ja tuotetaan omia mediatekstejä.
Kurssin aikana vieraillaan esimerkiksi mediataloissa. Kurssi antaa valmiuksia
media-aiheisten luku- ja kirjoitustaitotehtävien kirjoittamiseen. Numeroarviointi.

RUA RUOTSI A-oppimäärä
PAKOLLISET KURSSIT
RUA1 Ruotsinkielinen maailmani
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista. Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia kielenkäyttöympäristöjä. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.
RUA2 Ihminen verkostoissa
Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä
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ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
RUA3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Tehdään
eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta.
Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.
RUA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Tutustutaan
erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöihin pohjoismaisesta näkökulmasta sekä pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia.
RUA5 Tiede ja tulevaisuus
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan
taitoja eri tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai
mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.
RUA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena
pääomana. Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
RUA7 Kestävä elämäntapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa tilanteissa ja erilaisille yleisöille. Käsitellään eri tekstilajien tekstejä sekä
jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista.
RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, ymmärtää puhuttua kieltä
sekä rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä. Suullisen kielitaidon koe, josta saa
erillisen todistuksen. Vastaa RUB6.
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KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
RUA9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi / Yhteistyö Turun yliopiston kanssa
Puolalanmäen lukion ja Turun yliopiston (TY) kieli- ja viestintäopintojen keskuksen välillä toteutetaan ruotsin kielen valmentavan kurssin yhteistoimintaa
siten, että lukion opiskelijat suorittavat koulukohtaisen syventävän, ylioppilaskirjoituksiin valmentavan RUB8/RUA9 -kurssin ja perehtyvät kurssin aikana valinnaisesti TY:n kolmen eri tiedekunnan valmentavan kurssin sanastoon. Kurssin pääpaino on kuitenkin ylioppilaskirjoituksiin valmentautumisessa ja yleissanaston, rakenteiden sekä kuullun- ja luetun ymmärtämisen harjoittamisessa.
Nämä ovat myös kieli- ja viestintäkeskuksen kurssien osaamistavoitteita. Mikäli
opiskelija jatkaa TY:ssa, hän saa ruotsin valmentavan kurssin hyväksi luetuksi
yliopisto-opintoihinsa. Numeroarviointi.

RUB RUOTSI B1-oppimäärä
PAKOLLISET KURSSIT
RUB1 Minun ruotsini
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja sen kehittämiseksi. Syvennetään matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää
kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.
RUB2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana. Mitä on hyvä elämä
ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä? Pohditaan teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
RUB3 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja
tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja
muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta.
RUB4 Monenlaiset elinympäristömme
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä
ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset
ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.
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RUB5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia
opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua
pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kerrataan oppimäärän
pakollisilla kurssien aihepiirejä. Suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Vastaa RUA8.
RUB7 Kestävä elämätapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Käsitellään eri tekstilajien tekstejä sekä jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
RUB8 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi / Yhteistyö Turun yliopiston kanssa
Puolalanmäen lukion ja Turun yliopiston (TY) kieli- ja viestintäopintojen keskuksen välillä toteutetaan ruotsin kielen valmentavan kurssin yhteistoimintaa
siten, että lukion opiskelijat suorittavat koulukohtaisen syventävän, ylioppilaskirjoituksiin valmentavan RUB8/RUA9 -kurssin ja perehtyvät kurssin aikana valinnaisesti TY:n kolmen eri tiedekunnan valmentavan kurssin sanastoon. Kurssin pääpaino on kuitenkin ylioppilaskirjoituksiin valmentautumisessa ja yleissanaston, rakenteiden sekä kuullun- ja luetun ymmärtämisen harjoittamisessa.
Nämä ovat myös kieli- ja viestintäkeskuksen kurssien osaamistavoitteita. Mikäli
opiskelija jatkaa TY:ssa, hän saa ruotsin valmentavan kurssin hyväksi luetuksi
yliopisto-opintoihinsa. Numeroarviointi.
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VIERAAT KIELET A-oppimäärä
ENGLANTI ENA, SAKSA SAA, RANSKA RAA, VENÄJÄ VEA
(perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut oppimäärä)
PAKOLLISET KURSSIT
1 Kieli ja maailmani
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä
kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.
2 Ihminen verkostoissa
Harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssi
käsittelee ihmissuhteisiin liittyviä teemoja sekä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.
3 Kulttuuri-ilmiöitä
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Tehdään
eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta.
Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova
toiminta.
4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.
5 Tiede ja tulevaisuus
Syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.
6 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena
pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa
jatko-opinnoissa tai työelämässä. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
7 Kestävä elämäntapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
8 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua
kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kerrataan aiemmilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
ENA9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi
Kerrataan ja syvennetään sanastoa ja kielioppirakenteita sekä harjoitellaan kirjoittamista, kuullunymmärtämistä ja tekstinymmärtämistä. Pääpaino on ylioppilaskokeeseen valmistautumisella. Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.
Kurssilla on käytössä sähköinen materiaali. Numeroarviointi.
SAA9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi
Kerrataan ja syvennetään sanastoa ja kielioppirakenteita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Pääpaino on ylioppilastutkintoon valmistautumisella. Kurssia ei voi
suorittaa itsenäisesti. Numeroarviointi.
RAA9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi
Kerrataan ja syvennetään sanastoa ja kielioppirakenteita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Pääpaino on ylioppilastutkintoon valmistautumisella. Kurssia ei voi
suorittaa itsenäisesti. Numeroarviointi.
VEA9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi
Kerrataan ja syvennetään sanastoa ja kielioppirakenteita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Pääpaino on ylioppilastutkintoon valmistautumisella. Numeroarviointi.
RAA10 Delf-tutkintoon valmentava kurssi
Kurssi valmentaa ranskan kielen kansainväliseen Delf-tutkintoon. Käytetään
monipuolisesti eri työtapoja ja painotetaan suullisia harjoituksia. A-kielen opiskelijoille suosittelemme osallistumista ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden
aikana ja B-kielen opiskelijoille toisen tai kolmannen vuoden aikana. Suoritusmerkintä.
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SAA10 DSD -tutkintoon valmentava kurssi
Kurssi valmentaa saksan kielen viralliseen kielitutkintoon, Deutsche Sprachdiplomiin, jonka suorittaminen mahdollistaa opiskelun Saksan, Itävallan tai
Sveitsin yliopistoissa ja korkeakouluissa. Käytetään monipuolisesti eri työtapoja ja painotetaan suullisia harjoituksia. Kurssi järjestetään hajautetusti ensimmäinen ja toisen jakson aikana. Itse Sprachdiplom suoritetaan marras-joulukuun vaihteessa. Suosittelemme osallistumista kolmannen opiskeluvuoden
aikana sekä A- että B-kielen opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

VIERAAT KIELET B2-oppimäärä SAKSA SAB2, RANSKA RAB2
(perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut oppimäärä)
1 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan osaamista, arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja
yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin,
vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
2 Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin
vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Aihepiirit
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
3 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja
toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista.
Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin
teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.
4 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen
tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
5 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
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6 Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden
tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen
yhteistyöhön. Aihepiirinä luonto, erilaiset asuinympäristöt sekä kestävä elämäntapa.
7 Kansainvälinen toiminta
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön
tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella.
8 Viesti puhuen ja kirjoittaen
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
RAB29 DELF-tutkintoon valmentava kurssi (ks. RAA 10)
SAB29 DSD -tutkintoon valmentava kurssi (ks. SAA 10)

VIERAAT KIELET B3-oppimäärä
(lukiossa alkava oppimäärä)
SAKSA SAB3, RANSKA RAB3, VENÄJÄ VEB3, ESPANJA EAB3
1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Venäjän kurssilla opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä aakkosia.
2 Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.
3 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
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4 Monenlaista elämää
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin
vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Aihepiirit
käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
5 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja
toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista.
Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin
teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.
6 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen
tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
8 Yhteinen maapallomme
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden
tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen
yhteistyöhön. Aihepiirinä luonto, erilaiset asuinympäristöt sekä kestävä elämäntapa.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
9 Kansainvälinen toiminta (SAB3, RAB3)
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön
tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Numeroarviointi.
10 Viesti puhuen ja kirjoittaen (SAB3, RAB3)
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Numeroarviointi.
RAB311 DELF-tutkintoon valmentava kurssi (ks. RAA10)
SAB311 DSD -tutkintoon valmentava kurssi (ks. SAA10)
VEB39 Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (ks. VEA9)
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MATEMATIIKKA
MAY01 Luvut ja lukujonot
Kaikille yhteinen kurssi, jonka tavoitteena on, että opiskelija pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Kerrataan ja täydennetään lukualueet, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet. Vahvistetaan ymmärrystä funktion käsitteestä sekä opitaan ymmärtämään lukujonon käsite. Lisäksi määritetään lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa,
jolla seuraavat termit muodostetaan. Ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla.

MAA PITKÄ MATEMATIIKKA
Suoritusjärjestys: Ensin MAY01, jonka jälkeen pakolliset kurssit suoritetaan
pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävä kurssi 11 suoritetaan aikaisintaan 2. vuonna, 12 kolmantena vuonna, kurssin 13 voi suorittaa vasta kurssin 10 jälkeen. Kertauskurssi (14) juuri ennen ylioppilaskirjoituksia; kurssin 18
voi suorittaa opiskeltuaan kurssit MAA03-MAA05.
PAKOLLISET KURSSIT
MAA02 Polynomifunktiot ja yhtälöt
Kurssilla opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita. Opitaan ratkaisemaan toisen asteen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä sekä tutkitaan ratkaisujen lukumäärää. Lisäksi opitaan kuinka yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä ja potenssiyhtälöitä ratkaistaan.
MAA03 Geometria
Opiskelija harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi että kolmiulotteisissa tilanteissa ja harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita.
Opitaan ratkaisemaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja
kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä
suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa.
MAA04 Vektorit
Opiskelija ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin
sekä tutkii kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla. Tutkitaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla.
MAA05 Analyyttinen geometria
Opiskelija ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille. Kurssilla opitaan ymmärtämään pistejoukon yhtälön käsite ja opitaan tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria,
ympyröitä ja paraabeleja. Kurssilla syvennetään itseisarvokäsitteen ymmärtämystä ja opitaan ratkaisemaan yksinkertaisia itseisarvoyhtälöitä ja epäyhtälöitä. Myös yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteet käydään läpi.
83

MAA06 Derivaatta
Opiskelija osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä. Kurssilla omaksutaan käsitys funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta. Opitaan määrittämään yksinkertaisten
funktioiden derivaatat ja osataan tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua, määritetään funktioiden ääriarvot sekä niiden suurin ja pienin arvo.
MAA07 Trigonometriset funktiot
Opiskelija tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden
avulla ja oppii ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä. Kurssilla tutkitaan trigonometrisia funktioita myös derivaatan avulla sekä hyödynnetään trigonometrisia funktioita jaksollisten ilmiöiden mallintamisessa.
MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot
Opiskelija kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopotenssit, oppii
juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin
liittyviä yhtälöitä. Kurssilla tutkitaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita
myös derivaatan avulla sekä opitaan derivoimaan yhdistettyjä funktioita. Eksponenttifunktiota hyödyntäen mallinnetaan erilaisia kasvamisen ja vähenemisen ilmiöitä.
MAA09 Integraalilaskenta
Opiskelija ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita sekä ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan. Opitaan määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla sekä perehdytään integraalilaskennan sovelluksiin.
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot
Opiskelija oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia
sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja. Lisäksi opiskelija
perehtyy kombinatorisiin menetelmiin, todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin. Kurssilla opitaan diskreetin todennäköisyysjakauman käsite ja määritetään jakauman odotusarvo. Myös jatkuvan
todennäköisyysjakauman käsite opitaan ja sovelletaan normaalijakaumaa.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
Opiskelija tutustuu todistusperiaatteisiin ja harjoittelee todistamista sekä oppii
lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin. Tutkitaan
kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin
avulla.
MAA12 Algoritmit matematiikassa
Opiskelija syventää algoritmista ajatteluaan, tutkii ja oppii selittämään, kuinka
algoritmit toimivat sekä ymmärtää iteroinnin käsitteen. Opitaan ratkaisemaan
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epälineaarisia yhtälöitä numeerisesti sekä tutkitaan polynomien jaollisuutta. Lisäksi opitaan määrittämään polynomin tekijät. Myös muutosnopeuksia ja pintaaloja määritetään numeerisesti.
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
Kurssin tavoitteena on syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta sekä tutkia aidosti monotonisten funktioiden
käänteisfunktioita. Lisäksi täydennetään integraalilaskennan taitoja ja sovelletaan niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen. Kurssilla tutkitaan myös lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
MAA14 Pitkän matematiikan kertauskurssi
Syvennetään ja yhdistellään aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja sekä
harjaannutaan käyttämään niitä monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Kurssikokeena on valtakunnallinen matematiikan preliminäärikoe. Numeroarviointi.
MAA16 Talousmatematiikka (=MAB6)
Opiskelija voi halutessaan suorittaa ko. lyhyen matematiikan kurssin. Numeroarviointi.
MAA18 Syventävä geometria
Kurssilla syvennetään geometrian taitoja ja ymmärrystä. Erityisesti paneudutaan avaruusgeometriaan ja analyyttisesta geometriasta toisen asteen käyriin
sekä avaruuden suoran ja tason yhtälöihin. Kahdesta ryhmästä toinen on suunnattu lähinnä kakkosille, toinen kolmosille. Numeroarviointi.

MAB LYHYT MATEMATIIKKA
Suoritusjärjestys: Ensin MAY01, jonka jälkeen pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit pääsääntöisesti abivuonna, kertaus-kurssi (MAB09) juuri ennen ylioppilaskirjoituksia.
PAKOLLISET KURSSIT
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt
Kurssin tavoitteena on harjaantua käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen
elämän ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla käsitellään yhtälöitä, yhtälöpareja, lineaarista riippuvuutta, verrannollisuutta ja toisen asteen polynomifunktioita.
MAB03 Geometria
Kurssilla opitaan tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden
geometrisista ominaisuuksista. Tutkitaan suorakulmaista kolmiota, yhdenmuotoisuutta, pinta-aloja, tilavuuksia ja koordinaatistoa.
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MAB04 Matemaattisia malleja
Kurssilla opitaan näkemään eri ilmiöiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaamaan niitä matemaattisilla malleilla. Käsitellään lineaarista ja eksponentiaalista mallia, potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä ja lukujonoja.
MAB05 Tilastot ja todennäköisyys
Kurssilla harjaannutaan käsittelemään ja tulkitsemaan tilastoja ja perehdytään
todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Käsitellään diskreettien jakaumien tunnuslukuja, regressiota ja korrelaatiota, kombinatoriikkaa ja todennäköisyyden
käsitettä.
MAB06 Talousmatematiikka
Kurssilla opitaan ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä ja harjoitellaan indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia.
Kehitetään prosenttilaskun, lukujonojen ja summien hallintaa.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
MAB07 Matemaattinen analyysi
Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opitaan käyttämään derivaattaa polynomifunktion kulun tutkimisessa, erityisesti
suurimman ja pienimmän arvon löytämisessä.
MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II
Kurssilla vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja. Määritetään jatkuvien jakaumien tunnuslukuja ja niihin liittyviä todennäköisyyksiä. Tutkitaan erityisesti
normaalijakaumaa ja toistokokeen binomijakaumaa.
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
MAB09 Lyhyen matematiikan kertauskurssi
Syvennetään ja yhdistellään aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja sekä
harjaannutaan käyttämään niitä monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Kurssikokeena on valtakunnallinen matematiikan preliminäärikoe. Numeroarviointi.

BI BIOLOGIA
PAKOLLISET KURSSIT
BI1 Elämä ja evoluutio
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.
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BI2 Ekologia ja ympäristö
Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen
uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon
monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
BI3 Solu ja perinnöllisyys
Tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista,
solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.
BI4 Ihmisen biologia
Perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön
merkitys ihmisen terveyteen. Tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua
muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.
BI5 Biologian sovellukset
Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen
merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Perehdytään biologian
erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja
luonnonvarojen käytössä. Tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Opiskelija toteuttaa biologian soveltamiseen
liittyvän kokeen tai tutkimuksen. Kurssilla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vierailu yliopistolle.
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
BI6 Biologian kertauskurssi
Kurssilla kerrataan lukion biologian keskeisiä kurssisisältöjä. Harjoitellaan erilaisiin yo-tehtäviin vastaamista ja valmistaudutaan biologian ainereaalikokeeseen. Suoritusmerkintä.
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GE MAANTIEDE
PAKOLLINEN KURSSI
GE1 Maailma muutoksessa
Kurssi perehdyttää muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssilla seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
GE2 Sininen planeetta
Mistä vuodenajat johtuvat? Miksi Sahara on aavikkoa? Miten sateet syntyvät?
Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä. Keskeisenä näkökulmana
ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet sekä
ilmiöiden alueellisuus.
GE3 Yhteinen maailma
Miksi maailmassa on eriarvoisuutta? Miksi Aasiassa on paljon miljoonakaupunkeja? Ihmismaantieteen kurssi käsittelee ihmisen toimintoja maapallolla. Pohdimme väestönkasvuun ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä kysymyksiä sekä
alueiden rakennetta ja vuorovaikutussuhteita. Kurssilla hyödynnetään runsaasti geomediaa.
GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta.
Mitä on kaukokartoitus? Miten paikkatieto liittyy ihmisten arkipäivään? Millaisia
paikkatiedon sovelluksia hyödynnät omassa arkielämässäsi? Kurssilla perehdytään paikkatietoon ja sen eri sovellusmahdollisuuksiin. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit sekä
geomedian käyttö. Kurssilla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vierailu, tutkielma ja/ tai vaikuttamisprojekti.
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
GE5 Maantieteen kertauskurssi
Kurssin tarkoituksena on valmentaa maantieteen ylioppilaskokeeseen kertaamalla pakollisen ja syventävien kurssien keskeisiä sisältöjä. Numeroarviointi /
suoritusmerkintä.
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FY FYSIIKKA
PAKOLLINEN KURSSI
FY1 Fysiikka luonnontieteenä
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten fysikaalinen tieto perustuu
kokeellisesta toiminnasta syntyvään matemaattiseen malliin. Kurssilla tehdään
luonnontieteellisiä kokeita sekä tutustutaan liikeilmiöihin, voimaan liikkeen
muutoksen aiheuttajana, perusvuorovaikutuksiin ja säteilyyn.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
FY2 Lämpö
Kurssilla tutustutaan lämpöilmiöiden käsitteisiin jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Aiheina on lämpö ja lämpötila,
kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia.
FY3 Sähkö
Kurssin sisältönä on sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki, yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait, sähköteho ja Joulen laki, kondensaattori, sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä, sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen.
FY4 Voima ja liike
Kurssin sisältönä on vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike, Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus, liikeyhtälö, momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja mekaanisen energian säilymislaki.
FY5 Jaksollinen liike ja aallot
Kurssin sisältönä on 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.
FY6 Sähkömagnetismi
Kurssin sisältönä on magnetismi, varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä, sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin
laki, generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty, sähkömagneettisen säteilyn
spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio.
FY7 Aine ja säteily
Kurssin sisältönä on 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.
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KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
FY8 Fysiikan kertauskurssi
Kurssilla rakennetaan kokonaiskuva lukion fysiikasta ja valmentaudutaan yokokeeseen käymällä läpi eri kurssien keskeisimmät asiat yleensä vanhojen yotehtävien avulla. Numeroarviointi, jonka perustana käytetään preliminäärikoetta. Kurssiarvosana voi korottaa päättöarvosanaa.
FYKE9 Fysiikan ja kemian työkurssi
Kurssilla tutkitaan ja mitataan fysiikan ja kemian ilmiöitä kokeellisin menetelmin. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

KE KEMIA
PAKOLLINEN KURSSI
KE1 Kemiaa kaikkialla
Kurssilla perehdytään atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Selitetään aineiden ominaisuuksia rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden
avulla. Lisäksi tutustutaan ainemäärän ja konsentraation käsitteisiin ja niiden
yksinkertaiseen laskennalliseen käsittelyyn. Liitetään teoria kokeelliseen toimintaan ja mallintamiseen. Korostetaan kurssin sisältöjen yhteyttä arkipäivän
kemiaan.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
Kurssilla tutustutaan orgaanisten yhdisteiden rakenteiden mallintamiseen ja
ominaisuuksien selittämiseen rakenteen avulla. Opitaan laskemaan ainemääriä ja liuosten pitoisuuksia sekä valmistamaan liuoksia. Kokeellisuus ja mallintaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa.
KE3 Reaktiot ja energia
Kurssilla opitaan kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja reaktioyhtälön käsittely. Tutustutaan epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioihin ja
tutkitaan reaktioita kokeellisesti.
KE4 Materiaalit ja teknologia
Kurssilla opitaan sähkökemian keskeiset periaatteet. Tutustutaan metallien ja
polymeerien ominaisuuksiin. Selitetään alkuaineiden jaksollisia ominaisuuksia.
Lisäksi sovelletaan kemiallisia reaktioita laskennallisesti.
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KE5 Reaktiot ja tasapaino
Kurssilla tutkitaan kemiallisen reaktion tasapainotilan muodostumista ja siihen
liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia. Erityisesti tarkastellaan happoemäs- ja liukoisuustasapainoja sekä tutustutaan tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä.
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
KE6 Kemian kertauskurssi
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssilla rakennetaan kokonaiskuva
lukion kemiasta ja valmentaudutaan yo-kokeeseen käymällä läpi eri kurssien
keskeisimmät asiat yleensä vanhojen yo-tehtävien avulla. Numeroarviointi,
jonka perustana käytetään preliminäärikoetta. Kurssiarvosana voi korottaa
päättöarvosanaa.
FYKE9 Fysiikan ja kemian työkurssi
Kurssilla tutkitaan ja mitataan fysiikan ja kemian ilmiöitä kokeellisin menetelmin. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

UE EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO
PAKOLLISET KURSSIT
UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
Kurssilla perehdytään uskonnon olemukseen uskontotieteellisestä näkökulmasta sekä uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten ominaispiirteisiin.
Lisäksi opiskellaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin historiaa, oppia, pyhiä kirjoituksia sekä ilmenemismuotoja nykymaailmassa ja omassa kaupungissamme.
UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko
Kurssilla painottuvat kristinuskon erilaiset ilmenemismuodot ja vaikutukset kulttuurissa. Tutustutaan suurimpien kirkkokuntien ja muiden kristillisten ryhmien
piirteisiin sekä kristittyjen väliseen yhteistyöhön, ekumeniaan. Tarkastellaan
kristinuskoon liittyvää ajankohtaista keskustelua ja harjoitellaan omien perusteltujen näkemysten jakamista muiden kanssa.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Kurssin sisältöjä ovat Intian, Kiinan ja Japanin uskonnot ja niiden historia, oppi,
pyhät kirjoitukset ja vaikutus yhteiskunnissa. Opiskellaan myös luonnonuskontojen ja uusien uskonnollisten liikkeiden (esim. Krishna-liike, rastafarismi, uuspakanuus) ominaispiirteitä. Tehdään vierailuja mahdollisuuksien mukaan. Painopisteet valitaan opiskelijoiden mielenkiinnon kohteet huomioiden.
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UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
Kurssilla käsitellään uskonnon ja uskonnollisten yhteisöjen vaikutuksia yhteiskunnan eri osa-alueilla. Pohditaan uskontojen asemaa ja uskonnonvapauden
toteutumista Suomessa ja Euroopassa. Uskontoa tarkastellaan myös perheen
ja tapakulttuurin näkökulmasta. Kurssi toteutetaan opiskelijoiden kiinnostuksen
kohteita ja vierailuja eri kohteisiin painottaen.
UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Tutkitaan uskonnollisen taiteen monimuotoisuutta (symboliikka, mytologia)
sekä oman kaupunkimme uskonnollista taidetta ja arkkitehtuuria. Lisäksi perehdytään uskonnon ajanmukaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tehdään vierailuja ja oman kiinnostuksen mukaan valittuja projektitöitä.
UE6 Uskonnot ja media
Kurssin painopisteenä on uskonnon ja median suhde: miten uskonnot näkyvät
uutisissa? Miten uskonnolliset yhteisöt hyödyntävät mediaa? Tutkitaan uskonnollista kieltä ja kuvastoa mediassa sekä uskontoihin kohdistuvia asenteita ja
niihin vaikuttamista. Tehdään mediaa analysoiva projektityö tai tuotetaan oma
mediasisältö.
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
UE7 Uskonnon kertauskurssi
Valmistaudutaan uskonnon reaalikokeeseen kurssien eri teemoja syventäen.
Tavoitteena on kurssien rajat ylittävä, laaja kokonaiskuva uskonnon oppimäärästä. Numeroarviointi.

ET ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
PAKOLLISET KURSSIT
ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Kurssilla tutustutaan erilaisten elämäntapojen ja ideologioiden mukaisiin katsomuksiin ja pohditaan oman katsomuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi perehdytään rationaalisen ja epärationaalisen ajattelun ilmentymiin elämänkatsomuksen rakentamisessa. Harjoitellaan toisen katsomusta
kunnioittavaa dialogia ja median kriittistä tarkastelua.
ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Kurssilla painottuvat erilaiset näkemykset ihmisen olemuksesta, identiteetin
käsite ja oman yksilöllisen identiteetin rakentuminen ja nykytila. Mitä on hyvä
elämä yleensä, entä henkilökohtaisesti? Opiskellaan ihmisoikeuksien historiaa
ja nykypäivää sekä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset. Pohditaan joitakin yhteiskunta- ja yksilöeettisiä kysymyksiä opiskelijoiden mielenkiinnon kohteet
huomioiden.
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
ET3 Yksilö ja yhteisö
Kurssin teemoja ovat yhdenvertaisuus, demokratia, globaali oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys. Pohditaan oman poliittisen näkemyksen muodostamista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa ja maailmassa. Lisäksi
tutustutaan yhteiskunnan rakenteisiin, ilmiöihin ja muutoksiin, jotka vaikuttavat
yksilöiden elämänvalintoihin.
ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
Kurssilla tarkastellaan kulttuuri-identiteetin rakentumista ja reflektoidaan omaa
kulttuuri-identiteettiä. Mitä on suomalaisuus? Tutustutaan Suomen kulttuurisiin
vähemmistöihin (saamelaiset, romanit, suomenruotsalaiset, juutalaiset, tataarit). Muita teemoja ovat monikulttuurisuus, syrjintä, vihapuhe ja asenteisiin vaikuttaminen. Tehdään vierailukäyntejä eri kohteisiin.
ET5 Katsomusten maailma
Kurssilla syvennytään uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin;
painopiste on Lähi-idässä syntyneissä uskonnoissa sekä Turun alueella vaikuttavissa uskonnollisissa ja ei-uskonnollisissa ryhmissä. Lisäksi perehdytään
katsomuksia tutkiviin tieteenaloihin ja uskontokritiikkiin. Teemat voidaan valita
opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tehdään vierailuja useisiin eri
kohteisiin.
ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
Mitkä historialliset käänteet ovat vaikuttaneet ihmisten tapaan elää? Miten nykyaikainen länsimainen maailmankatsomus on muodostunut; miten ihminen
muokkaa ympäristöään ja itseään? Miten teknologinen kehitys ja kestävä kehitys sopivat yhteen? Kurssin teemoja ovat tulevaisuuden tutkimus, tekoäly,
utopiat ja dystopiat. Toteutustapa sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin alussa.
Kaikissa katsomusaineissa (UO, UI, UK) on kaksi pakollista kurssia.

FI FILOSOFIA
PAKOLLISET KURSSIT
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Kurssilla käsitellään filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonnetta
filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna. Harjoitellaan argumentaatiota suullisesti ja kirjallisesti. Lisäksi perehdytään tiedon merkitykseen ja muodostumiseen.
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FI2 Etiikka
Kurssilla käsitellään filosofisen etiikan keskeisiä teemoja. Syvennytään hyvän
ja merkityksellisen elämän ymmärtämiseen filosofisten teorioiden avulla ja
omia elämänvalintoja pohtien. Perehdytään myös eläimiä, ympäristöä, tiedettä
ja teknologiaa koskeviin eettisiin kysymyksiin.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
FI3 Yhteiskuntafilosofia
Kurssilla pohditaan mm. yhteiskunnallisten instituutioiden olemusta, vallankäyttöä ja oikeudenmukaisuutta. Käsitellään myös talouden toimintaperiaatteita ja omistamisen oikeutusta sekä erilaisia poliittisia ihanteita. Ajankohtaisia
teemoja ovat sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien
kohtaaminen ja kestävä tulevaisuus. Kurssi tukee hyvin yhteiskuntaopin opiskelua.
FI4 Tieto, tiede ja todellisuus
Mitä ovat todellisuus, totuus, tieto ja tiede? Kurssilla käsitellään todellisuuden
ilmenemistä ja hahmottamista sekä perehdytään tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonteeseen. Tutustutaan tietämisen ja ennustamisen, ymmärtämisen ja tulkinnan käsitteisiin.
KAUPUNKIKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
FI5 Filosofian kertauskurssi
Kurssilla valmistaudutaan filosofian ylioppilaskirjoituksiin. Suoritusmerkintä. Ei
tarjota Puolalanmäen lukiossa.
FI6 Filosofikahvila
Kurssi toteutetaan Turun lukioiden välisenä yhteistyönä. Filosofikahvilassa
keskustellaan ajankohtaisista ja ihmisenä olemiseen liittyvistä kysymyksistä
demokraattisen keskustelukulttuurin periaatteita noudattaen. Lisätietoa saat filosofian opettajilta. Suoritusmerkintä. Ei tarjota Puolalanmäen lukiossa.

PS PSYKOLOGIA
Psykologian opiskelussa perehdytään monipuolisesti ihmisen toimintaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta,
itsensä kehittämistä, muiden ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Suoritusjärjestys on vapaa, mutta suosituksena on, että PS1 suoritetaan ensimmäisenä ja PS5 valtakunnallisista syventävistä kursseista viimeisenä. Psykologiasta voi valita koko oppimäärän sijaan myös erillisiä kursseja
oman kiinnostuksen mukaan. Psykologinen yleissivistys on hyödyllistä kaikilla
ammattialoilla.
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PAKOLLINEN KURSSI
PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Keskeiset sisällöt: tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta. Sosiaalisten
ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan. Perehtyminen johonkin
valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus. Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmasta.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
PS2 Kehittyvä ihminen
Keskeiset sisällöt: kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa, nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet.
Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana ja kehityksen tutkiminen sekä kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät.
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
Keskeiset sisällöt: kognitiivisen toiminnan periaatteita, kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä. Havaitseminen, tarkkaavaisuus
ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden neurobiologinen perusta.
Jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen,
esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus.
PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
Keskeiset sisällöt: tunteiden muodostuminen, ja tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena. Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen.
Uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä. Stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot. Keskeiset mielenterveyden ongelmat sekä niiden hoito. Mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä. Sosiaalisen ympäristön merkitys
yksilön hyvinvoinnille.
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Keskeiset sisällöt: persoonallisuuden määrittely, pysyvyys ja muuttuvuus. Vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai
näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen
psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria. Yksilöllisten erojen tutkiminen.
Tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja
sosiaalisissa verkostoissa. Kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
PS6 Psykologian kertauskurssi
Keskeiset sisällöt: psykologian kurssien keskeiset kysymykset, psykologiset
käsitteet ja teoriat. Henkilökohtaisten vastaustaitojen kehittäminen harjoittelemisen ja vuorovaikutuksellisen oppimisen kautta. Kurssien eri osa-alueiden
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kertaaminen ryhmäesitysten ja harjoitusten kautta. Kirjallisen materiaalin, taulukkojen ja videomateriaalin analysointi. Väittämä- ja monivalintatehtäviin vastaamisen harjoittelu. Tutkimussuunnitelmien tekemisen harjoittelu ja arviointi.
Valtakunnallinen ylioppilaskokeen pituinen ja laajuinen preliminäärikoe, jossa
harjoitellaan ylioppilaskokeen tekemistä. Numeroarviointi.
PS7 Sosiaalipsykologia ja psykologinen tutkimus
Keskeiset sisällöt: sosiaalisen vuorovaikutusprosessin monitasoiset ilmiöt. Sosiaalisten tilanteiden havaitseminen ja tapahtumille annetut selitykset. Vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä, sosiaaliset, sosiokognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot. Sosiaalipsykologinen tutkimus ja tutkimusharjoitustyö. Kurssin painopiste voi vaihdella vuosittain: ryhmän toivomukset ja ajankohtaiset
ideat voivat muuttaa kurssin toteutusta soveltavampaan suuntaan. Numeroarviointi.

HI HISTORIA
PAKOLLISET KURSSIT
HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
Yksilön, yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutus eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Näkökulma nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Tutustutaan yhteiskunnallistaloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.
HI2 Kansainväliset suhteet
Kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöt ja valtasuhteiden muutokset 1900-luvun alusta nykypäivään. Analysoidaan kansainvälistä politiikkaa taloudellisten
ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten
poliittisten järjestelmien kilpailu. Syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin
ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.
HI3 Itsenäisen Suomen historia
Suomen historian keskeiset muutosprosessit ja kehityslinjat taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan: Suomen valtiollisen ja kansainvälisen
aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Perehdytään erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.
HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi
Suomen kehitys osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.
HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat
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. Tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
HI7 Historian kertauskurssi
Kurssilla valmistaudutaan historian ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla kaikki historian kurssit. Kurssilla harjoitellaan eri vastaustekniikoita, ja erityisesti keskitytään historian eri kysymystyyppien arviointiin. Kurssilla annetaan myös lisämateriaalia yo-koetta varten. Suoritusmerkintä.

YH YHTEISKUNTAOPPI
PAKOLLISET KURSSIT
YH1 Suomalainen yhteiskunta
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin,
sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä
näkökulmia demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.
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YH2 Taloustieto
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään kansantalouden
sekä henkilökohtaisen talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Kurssilla käsitellään talouden kysymyksiä kansalaisten,
yritysten ja valtioiden näkökulmista.
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhteistyöhön ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa
maailmassa. Kurssi aikana seurataan myös ajankohtaisia maailman tapahtumia sekä EU:n kehitystä.
VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
YH4 Kansalaisen lakitieto
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeudenkäytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin
sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
YH5 Yhteiskuntaopin kertauskurssi
Kurssilla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla ja
syventämällä kurssisisältöjä. Kurssilla pääpaino on yhteiskuntaopin pakollisissa kursseissa. Kurssilla harjoitellaan vastaustekniikkaa ja käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia tapahtumia. Suoritusmerkintä.

TE TERVEYSTIETO
PAKOLLINEN KURSSI
TE1 Terveyden perusteet
Kurssilla syvennetään terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnassa Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten asioiden käsittely.
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys
Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja
perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden
yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.
TE3 Terveyttä tutkimassa
Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa, arvioida terveyteen
vaikuttavia tekijöitä kriittisesti ja pohtia tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
TE4 Terveystiedon kertauskurssi
Syvennetään ja kerrataan keskeisiä kurssisisältöjä. Kurssilla harjoitellaan erilaisiin yo-tehtäviin vastaamista ja valmistaudutaan terveystiedon ainereaalikokeeseen. Suoritusmerkintä.

LIIKUNTA
PAKOLLISET KURSSIT
Liikunnan pakolliset kurssit on suoritettava eri lukuvuosina. Liikuntatuntien
kesto on 90 min, poikkeuksena kurssi 6, jossa tunnit alkavat klo 14.35 ja päättyvät klo 17.
LI1 Energiaa liikunnasta
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä.
LI2 Aktiivinen elämäntapa
Kannustetaan opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Keskeisiä sisältöjä
ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
LI3 Terveyttä liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen.
LI4 Yhdessä liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja
ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa ja arvioinnissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen
osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.
LI5 Hyvinvointia liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja
ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
LI6 Vanhojentanssit
Kurssi alkaa jaksossa 3, joitakin harjoituksia ja näytös on vielä jaksossa 4. Parin hankkimisessa vastuu on opiskelijalla, mutta voit silti tulla kurssille, jos sinulla ei ole paria kurssin alkaessa. Tanssiparin voi pyytää omasta koulusta tai
muualta. Parina voi olla tyttö tai poika sukupuolesta riippumatta. Suoritusmerkintä.
LI7 Palloilukurssi
Kurssilla tutustutaan ja syvennytään eri palloilulajien tekniikkaan, taktiikkaan ja
sääntöihin sekä kuntoillaan palloillen. Tarkempi lajisisältö suunnitellaan ryhmän kanssa. Numeroarviointi.

OP OPINTO-OHJAUS
PAKOLLISET KURSSIT
OP1 Minä opiskelijana
Opiskelija harjaantuu lukiossa vaadittaviin taitoihin ja tutustuu ylioppilastutkinnon rakenteeseen. Opiskelija osaa suunnitella lukioaikaisia opintojaan ja ymmärtää lukio-opintojen merkityksen ylioppilaskirjoitusten, jatko-opintojen ja jatkuvan itsensä kehittämisen kannalta. Suoritusmerkintä.
OP2 Jatko-opinnot ja työelämä
Opiskelija tutustuu eri koulutusvaihtoehtoihin, lisää työelämätaitojaan ja syventää työelämätuntemustaan. Opiskelijalle muodostuu suunnitelma, minne hän
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hakeutuu lukion jälkeen; hänen itsetuntemuksensa ja elämänhallintataitonsa
syvenevät ja hän ymmärtää, mitä vaihtoehtoja oma koulutusala tarjoaa työelämässä ja muuttuvassa maailmassa. Suoritusmerkintä.
KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT
OP3 Tutortoiminta
Osallistujat koulutetaan vertaistukihenkilöiksi uusille lukiolaisille. Tutorit perehdyttävät uudet opiskelijat lukio-opintoihin, auttavat kurssivalinnoissa, suunnittelevat ja toteuttavat ryhmäytymispäivän sekä esittelevät lukio-opintoja muun
muassa huoltajailloissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Suoritusmerkintä.
OP4 Työelämäkurssi
Kurssi toteutetaan itsenäisesti esim. kesällä jossain työpaikassa. Opiskelija
laatii raportin työpaikastaan ja työkokemuksistaan. Kurssi edellyttää vähintään
kahden viikon työkokemusta tai vaihtoehtoisesti 70 tuntia työtä samalla työnantajalla. Suoritusmerkintä.
OP5 Tutor-jatkokurssi
Kurssi järjestetään yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa viikonloppukurssina. Teemoina ovat muun muassa terveelliset elämäntavat,
hyvä itsetunto ja esiintymistaidot. Koulutuksen jälkeen toteutetaan omassa lukiossa jokin teemaan sopiva tapahtuma tai tempaus. Suoritusmerkintä.

YLEISLUKION MUSIIKKI
PAKOLLISET KURSSIT
MU1 Musiikki ja minä
Tavoitteena on, että opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan, ja tutustuu omiin mahdollisuuksiinsa musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana
sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan paikalliseen musiikkitarjontaan, musiikin perusaineksiin, perehdytään kuulonhuoltoon, sekä soitetaan ja lauletaan musiikin eri lajeja. Kurssiin sisältyy konserttikäynti.
MU2 Moniääninen Suomi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia
ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssiin sisältyy konserttikäynti.
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KU KUVATAIDE
PAKOLLISET KURSSIT
KU1 Kuvat ja kulttuurit
Pohditaan omaa taidekäsitystä. Taiteen käsitteistöä ja tulkintaa. Kuvan tekemistä eri tekniikoilla ja välineillä. Tutkitaan taidekuvan ja muiden kuvakulttuurien sekä oman työskentelyn avulla kuvailmaisun keinoja ja vaikutuksia. Tutustutaan taiteen ajankohtaisiin ilmiöihin esim. taidenäyttelyiden kautta.
KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt
Visuaalinen ympäristö identiteettien rakentajana ja kulttuuriperinnön uudistajana. Tutustutaan Turun rakennusperinteeseen ja eri aikakausien arkkitehtuuriin. Omissa töissä tarkastellaan taiteen, luonnon, arkkitehtuurin, muotoilun,
tuotteistamisen, palveluiden, mediaympäristöjen ja virtuaalimaailmojen suhteita. Osittain vaihtoehtoisia tehtäviä. Suoritusjärjestys: 1. kurssin jälkeen.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
KU3 Osallisena mediassa
Mainonta, propaganda, julisteet, käyttögrafiikka, sarjakuva, valokuva, elokuva,
videot, pelit jne. Median käsitteistöä, kuvatyyppejä ja kuvastoja, sekä tulkintaa.
Visuaalisuuden merkitys mediaviestinnässä. Omia mediateoksia. Median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset. Suoritusjärjestys: Vapaa.
KU4 Taiteen monet maailmat
Taiteen tehtävä eri aikoina ja erilaisissa kulttuureissa lähtökohtina omille taideteoksille. Näyttelyt, museokäynnit ja opintomatkat. Tarkastellaan taiteen maailmoja identiteettien rakentajina ja kulttuurisen moninaisuuden sekä kestävän
kehityksen näkökulmista. Oma taiteellinen työskentely. Suoritusjärjestys: Vapaa tai erityisesti ennen kuvataiteen lukiodiplomia.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT (vuorovuosina syys- tai kevät)
Opiskelija voi työskennellä projektiluonteisesti ja valita teeman itsenäisesti.
Kurssit opiskellaan vuorovuosina siten, että kurssit 7 ja 8 mieluiten yhtenä lukuvuotena ja kurssit 9 ja 10 toisena vuotena. Opiskelija voi näin halutessaan
suorittaa lukion aikana kaikki neljä kurssia. Hajautetut kurssit järjestetään kerran viikossa koko lukukauden ajan. Kurssit on tarkoitettu kaikille opiskelijoille,
jotka haluavat vaihtelua opiskeluunsa tai aikovat tehdä kuvataiteen lukiodiplomin.
KU7 Ihmisen ja tilan kuvaaminen
Suoritettavissa syksyllä tarvittaessa kurssina KU9. Tilan ja ihmisen kuvaamisen erilaiset keinot, mittasuhteita, eri tekniikoita savesta videoon opiskelijan
kiinnostuksen mukaan. Taidealojen ennakkotehtäviä halukkaille. Arkkitehdiksi
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tms. haluaville pakollinen. Arkkitehtiosastolla käytettäviä 3D-mallinnusohjelmia. Numeroarviointi.
KU8 Piirustus, maalaus ja grafiikka
Suoritettavissa keväällä tarvittaessa kurssina KU10. Kuvan tekemistä opiskelijan omista kiinnostuksen kohteista lähtien, erilaisia taiteen välineitä, materiaaleja ja tekniikoita kokeillen. Turun koulujen parhaissa grafiikantiloissa esim.
metalligrafiikkaa, kohopainoa, serigrafiaa. Erilaisia maalausmateriaaleja ja tekniikoita. Herkkukurssi. Myös digitaalisella piirtopöydällä maalaaminen. Numeroarviointi.
KU9 Kolmiulotteisuus—Keramiikka ja kuvanveisto
Syksyllä. Kolmiulotteinen kuvanveisto, muotoaminen ja rakentaminen eri materiaaleilla opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Kurssi suunnitellaan opiskelijoiden kanssa. Numeroarviointi.
KU10 Valokuva, elokuva ja video
Keväällä. Erilaisten kuvauslaitteiden käyttö ja virittely. Kuvaustehtäviä. Kuvien
ja videoiden editointia. Kurssi suunnitellaan opiskelijoiden intressien mukaan.
Valmistetaan lyhytelokuvia taidepäivään. Numeroarviointi.
VALTAKUNNALLISET SOVELTAVAT KURSSIT
LD2 Kuvataiteen lukiodiplomi
2. jaksossa viimeisenä kouluvuonna. Vähintään neljä kuvataiteen kurssia suoritettava ennen diplomikurssia. Mieluummin enemmän. Suoritustapa opetushallituksen ohjeiden mukaan. Tiedotustilaisuus keväällä heti, kun syksyn diplomiohjeet on julkaistu.

TAITEIDENVÄLISET KURSSIT
TA2 Nykytaiteen keinoin
Opiskelijan omakohtainen suhde kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteen keinoin. Visuaalisuuden rinnalla muitakin tiedon tuottamisen tapoja.
Erilaisia taidekäsityksiä. Näyttelykäyntejä, taidematka Tukholmaan. Nykytaideoksia kaikkia lähestymistapoja, materiaaleja ja tekniikoita käyttäen. Suoritusjärjestys: vapaa, tai erityisesti ennen kuvataiteen lukiodiplomia. Korvaa kurssin
KU5. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT
DigIT TIETOTEKNISET TAIDOT
DigIT1 Tietoteknisten taitojen peruskurssi
Dig IT on tietoteknisten taitojen peruskurssi lukion aloittaville 1. jaksossa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää opetuksen palveluita sekä oppimista tukevia ohjelmia (mm. Abitti, Office 365), osaa hakea tietoa verkosta ja
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arvioida tiedon luotettavuutta sekä tuntee tietoturvan ja tekijänoikeuksien perusteet. Kurssin laajuus puoli kurssia (0,5). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
DigIT2 Tietoteknisiä taitoja syventävä kurssi
Puolikas kurssi (0,5), joka suoritetaan itsenäisesti. Kurssin puitteissa voi tehdä
digitekniikalla toteutetun työn, joka vaativat esimerkiksi ohjelmointia, videon ja
äänten muokkaamista, aineistojen tilastollista käsittelyä tai vastaavaa. Toteutusmuoto sovitaan suorituksen vastaanottavan aineenopettajan kanssa.
DigIT3 Digitutor-kurssi
Digitutor on valmis oppimaan ja neuvomaan muita niin perusohjelmien käytössä kuin omilla kiinnostuksen aloillaan. Digitutorit pitävät 4. kerroksen opiskelijakunnan tilassa välituntien aikana ja/tai koulupäivän jälkeen toimivaa digiklinikkaa, josta saa erityisesti Abitti-apua. Miten oma tietokone määritetään
BIOS:ssa käynnistymään suoraan muistitikulta? Miten Abitti-tikku luodaan ja
päivitetään? Digitutor voi lisäksi toimia apuna Dig IT -kurssilla sekä muiden
opettajien kanssa eri oppiaineiden kursseilla. Digitutorin ei tarvitse olla tietotekniikan erityisharrastaja – luova ongelmanratkaisutaito, yhteistyökyvyt ja kiinnostus tietotekniikan sovellusten käyttöön on hyvä pohja toiminnalle. Digitutorina toimiminen sopii parhaiten 2. vuoden opiskelijoille. Myös tavalliset tutorit
voivat hakea digitutoreiksi. Digitutoriksi hakemisesta tiedotetaan erikseen.
Suoritusmerkintä (0,5 tai 1 kurssi).

TEEMAOPINNOT
Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta
ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja
soveltamiseen. Teemaopintoihin voidaan hyväksyä jokaiselle opiskelijalle
kolme kurssia (TO1, TO2 ja TO3) eli opiskelija voi saada vain yhden kurssisuorituksen kustakin teemaopintokurssista, vaikka teemaopintokurssien sisältö
saattaa vaihdella vuosittain.
TO1 Monitieteinen ajattelu
TO1.1 Tilastotiedettä lukiolaisille
Tilastotieteen soveltava kurssi, joka on suunnattu helpottamaan jatko-opintoja
ja niihin pääsyä esimerkiksi yhteiskuntatieteissä (kasvatustiede, psykologia) ja
kauppatieteissä. Kurssi suunnitellaan ja toteutetaan Turun yliopiston tilastotieteen laitoksen kanssa. Sähköinen oppimisympäristö (kurssimateriaali ja tehtävät) ja tilasto-ohjelman käyttö. Tutustuminen Turun yliopiston tilastotieteen laitokselle ja tilastotieteen soveltamiseen yhteiskuntatieteissä. Kurssi soveltuu
parhaiten 2. vuoden opiskelijoille. Suoritusmerkintä.
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TO1.2 Kurkistus korkeakouluun
Yliopistojen ja korkeakoulujen tarjoamista kurkistuskursseista ja tutustumisluennoista voi kerätä teemaopintoihin merkittävän kurssisuorituksen. Tiedot
tarjonnasta lukuvuosittain. Suoritusmerkintä.
TO2 Tutkiva työskentely teknologialla
TO2.1 Luonnontieteiden työkurssi (biologia, kemia ja fysiikka)
Soveltava kurssi, jolla tehdään pieniä luonnontieteellisiä tutkimuksia ja mittauksia. Kokeellisia tutkimuksia tehdään sekä maastoon jalkautuen että paikallisten
korkeakoulujen laboratorioita hyödyntäen. Tutkimukset tehdään ryhmissä.
Kurssi on suunniteltu 2. vuoden opiskelijoille. Suoritusmerkintä.
TO3 Osaaminen arjessa
TO3.1 Aktiivinen maailmankansalainen
Perehdytään kolmannen sektorin toimintaan Turun alueella. Opiskelun pohjana on järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien puitteissa tehtävä vapaaehtoistyö. Kurssi edellyttää opiskelijalta vastuullisuutta, aktiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä kykyä oman arvomaailman reflektointiin. Yhteistyötahot ja kurssin
painopiste sovitaan erikseen lukuvuosittain; painopiste voi olla maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden parissa tehtävässä vapaaehtoistyössä.
Kurssiin sisältyy lähitapaamisia, vapaaehtoistyöhön osallistumista sekä kirjallista työskentelyä kurssipäiväkirjan, raporttien tai blogin muodossa. Lähitapaamisissa tutustutaan vapaaehtoistyön periaatteisiin ja jaetaan kokemuksia opiskelijoiden toiminnasta vapaaehtoistyössä. Suoritusmerkintä.

KULTTUURI JA KANSAINVÄLISYYS
Kansainvälisyyskursseja voi suorittaa vuosittain järjestettyjen opintomatkojen,
vaihto-opiskelun tai muun kansainvälisyyteen liittyvän toiminnan parissa.
Kurssi suoritetaan opettajan antaman ohjeistuksen mukaan. Toteutettavat kansainvälisyyskurssit päätetään lukuvuosittain. Suoritusmerkintä.
KVK1 Opiskelijavaihto Venäjän kanssa
Venäjän opiskelijoille suunnattu vaihtoprojekti Pietarin koulujen 204 ja 227
kanssa. Vierailu toteutetaan saman lukuvuoden aikana molempiin suuntiin.
KVK2 Vaihto-opiskelijavuosi
Vaihto-opiskelijavuodesta voi saada kansainvälisyyskurssin.
KVK3 Opiskelijavaihto Espanjan kanssa
Espanjan opiskelijoille suunnattu vaihtoprojekti el Ejidossa sijaitsevan Liceo
Mediterráneon kanssa. Vierailu toteutetaan saman lukuvuoden aikana molempiin suuntiin.
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KVK4 Opiskelijavaihto Saksan kanssa
Saksan opiskelijoille suunnattu vaihtoprojekti Kölnin Schiller-Gymnasiumin
kanssa. Vierailu toteutetaan saman lukuvuoden aikana molempiin suuntiin.
KVK5 Suomea vaihto-opiskelijoille
Kurssi on tarkoitettu turkulaisissa lukioissa opiskeleville vaihtareille.
KVK6 Opintomatka englanninkieliseen maahan
Historian ja englannin oppiaineiden yhteistyönä toteutettava opintomatka esim.
Irlantiin tai Englantiin. Tarkoitettu 1. ja 2. vuoden opiskelijoille.
KVK6 Opiskelijavaihto Ranskan kanssa
Ranskan opiskelijoille suunnattu vaihtoprojekti Rennesissä sijaitsevan Lycée
Émile Zolan kanssa. Vierailu toteutetaan saman lukuvuoden aikana molempiin
suuntiin.

HYVINVOINTI JA OSALLISUUS
HO1 Aktiivinen lukiolainen
Aktiivisuutta ja vastuunkantoa oman lukioyhteisön kehittämisessä voi osoittaa
esim. osallistumalla ja vaikuttamalla aktiivisesti opiskelijakunnan toimintaan.
Suoritusmerkintä.
HO2 Aktiivinen kansalainen 1
Yhteiskunnallista käytännön aktiivisuutta voi osoittaa osallistumalla ja vaikuttamalla esim. erilaisten järjestöjen toimintaan. Toiminnan tulee olla palkatonta ja
kestoltaan vähintään 38 tuntia. Suoritusmerkintä.
Kurssin saamiseksi opiskelija sopii kurssisuorituksesta rehtorin kanssa ja täyttää Aktiivinen kansalainen -kurssilomakkeen. Aktiivinen kansalainen -kursseja
voidaan hyväksyä enintään kolmen kokonaisen kurssin verran (HO02, HO13,
HO14)
Esimerkkejä Aktiivinen kansalainen -kursseista:
0,5 kurssia:
Ensiapu 1
Ensiapu 2
Hygieniapassi (muualla kuin Etärenkaassa tehty)
1 kurssi (mikäli laajuus on riittävä):
Partiojohtajakoulutus
Isoskoulutus
Lentolupakirja
Rannikkolaivurikurssi
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EYP-toiminta
Hygieniapassi (Etärenkaassa tehty)
Työväen- ja kansalaisopistojen kielikurssit kielissä, joita ei päivälukiossa opeteta
Lasten ja nuorten ohjaus- ja valmennustehtävät
Vapaaehtoistyö- ja toiminta
HO3 Liikennekasvatus
Suoritettuaan ajokortin opiskelija saa ajokorttia kansliassa näyttämällä ½ kurssin. Lukion yhteistyöautokoulun järjestämän laajemman liikennepsykologian
kurssin suoritettuaan opiskelija saa yhden kokonaisen kurssin. Suoritusmerkintä.
HO4 Vapaaksi jännittämisestä
Turun lukioiden yhteinen kurssi, jolla tutustutaan erilaisiin stressinhallintakeinoihin opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Kurssi on tarkoitettu abeille.
Suoritusmerkintä.
HO5 Mielialataidot
Turun lukioiden yhteinen kurssi, jolla harjoitellaan erilaisia taitoja, joiden avulla
voidaan vaikuttaa omaan mielialaan. Suoritusmerkintä.
HO6 Stressinkäsittelytaidot
Turun lukioiden yhteinen kurssi, jolla harjoitellaan erilaisia stressinhallintakeinoja pienryhmässä. Suoritusmerkintä.
HO7 Taitava oppija
Turun lukioiden yhteinen, erityisopettajan ohjaama kurssi, jonka tavoitteena on
tukea opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä, tehostaa oppimaan oppimista, lisätä itsetuntemusta ja vahvistaa opiskelijan motivaatiota sekä myönteistä asennetta kehittyvänä oppijana. Kurssin aikana on mahdollisuus tehdä
virallinen lukitesti. Suoritusmerkintä.
HO8 Keho, mieli ja liike
Turun lukioiden yhteinen kurssi, jonka aikana kokeillaan sinulle sopivaan tahtiin
erilaisia liikuntamuotoja. Voit tuoda myös uusia ideoita kurssille. Kurssilla liikutaan yhdessä ja yksin, sisällä ja ulkona. Kurssilla on varattu aikaa keskustelulle, kokemusten ja mielipiteiden jakamiselle. Liikettä ajatuksella! Kurssilla
saat korvattua toisen lukion pakollisista liikunnan kursseista. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tapaamiskerroilla, sekä itsenäisten tehtävien tekemistä.
HO9 Hyvinvoiva lukio
HO10 RennoX
HO11 Mielenterveyden ensiapu MTEA1
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HO12 Mielenterveyden ensiapu MTEA2
HO13 Aktiivinen kansalainen 2
HO14 Aktiivinen kansalainen 3

STEAM (TIEDE JA TEKNOLOGIA, Lukioiden yhteiset)
STEAM Turku on Turun kaupungin sivistystoimialan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku. STEAM on
suora väylä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle ja se vahvistaa ja
verkottaa osaamista yhteistyökouluihin koko Lounais-Suomen laajuudelta.
STEAM-hankkeen alla tarjotaan Turun lukiolaisille yhteisiä kursseja, jotka vaihtelevat vuosittain. Lukuvuonna 2019–2020 on tarjolla seuraavat kurssit, jotka
ovat jokaisen valittavissa.
STM1 Tiede kohtaa taiteen (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)
Kokeilevalla työpajakurssilla tiede, teknologia, matematiikka ja taide käyvät
vuoropuhelua. Kurssilla yhdistetään monipuolisesti tieteen ja taiteen luovia menetelmiä.
STM2 Mekaniikka 2 (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)
Syvennetään ymmärrystä mekaanisista systeemeistä. Keskeisenä tavoitteena
on kokeellinen työskentely ja sen raportointi.
STM3 Energia (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)
Kurssilla käsitellään energiaa ilmiönä sekä uusiutuvia ja uusiutumattomia energialähteitä keskittyen tulevaisuuden energialähteisiin, niiden mahdollisuuksiin
ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja energiaratkaisujen merkitykseen yhteiskunnassa.
STM6 Ohjelmoinnin perusteet (Kerttulin lukion tarjotin)
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat pienimuotoisten ohjelmien tekeminen ja lopuksi
suunniteltava ja koodattava ohjelmointityö sekä sen dokumentointi.
STM7 Ohjelmoinnin jatkokurssi (Kerttulin lukion tarjotin)
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat luokkien ja olioiden toiminnan ymmärtäminen
ja niiden käyttö itse suunnitelluissa ja koodatuissa ohjelmissa.
STM8 Tietotekniikka ja kyberturvallisuus (Kerttulin lukion tarjotin)
Kurssin tavoitteena on antaa tietotekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille käsitys tietokoneiden toimintaperiaatteista, kyberturvallisuuden perusteita sekä tietotekniikan sovelluskohteista.
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STM11 Lukiosta korkeakouluun (Luostarivuoren Lyseon lukion tarjotin)
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kykyjä, osaamista ja kiinnostuksen aiheita, joiden pohjalta hän kartoittaa omaa tulevaisuuden urapolkuaan mentorin, työhön
ja korkeakouluopintoihin tutustumisen kautta.
STM12 NOT-koulu (Luostarivuoren Lyseon lukion tarjotin)
Kurssilla perehdytään tähtitieteen havaintomenetelmiin ja tehdään etänä Tuorlan observatoriolta käsin havaintoja Kanarian saarilla olevalla NOT-teleskoopilla. Tulokset käsitellään ja raportoidaan tieteellisin menetelmin.
STM13 Muotoilukurssi (Luostarivuoren Lyseon lukion tarjotin)
Tavoitteena on muototajun kehittäminen ja esineisiin liittyvän estetiikan ymmärtäminen sekä oman luovuuden kehittäminen esineiden ja sisustuksen alueella.
STM16 Mainonta (Turun klassillisen lukion tarjotin)
Kurssilla tutustutaan mainonnan eri vaikuttamisen keinoihin. Opetellaan eri
mainostyypit sekä mietitään kohderyhmiä. Keskitytään erityisesti mainoskampanjan suunnitteluun.
STM17 Nanoselluloosaa ja geopolymeerejä (Turun klassillisen lukion tarjotin)
Kurssilla perehdytään uusiutuviin materiaaleihin ja kierrätykseen uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien avulla. Tutustutaan nanoselluloosan mahdollisuuksiin, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöön 3D-tulostuksessa sekä geopolymeereihin kiertotaloudessa.
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Musiikkilukion kurssisisällöt
Lukioaikana musiikkilinjalaisen on suoritettava MU1 – kurssin lisäksi vähintään 12 musiikin kurssia. Pakollisia kursseja on viisi (MU1 sekä MTI 25.)
Ellet ole opiskellut musiikin teoriaa aikaisemmin; tai tunnet epävarmuutta
nuotinluvun kanssa, suositellaan kurssia MS1 (Musiikin perusteet). Sen
voi tehdä joko konservatorion ryhmissä, tai yläkoulun opetusryhmässä.
Kysy lisäohjeita.
Muissa oppilaitoksissa tehdyistä musiikkiopinnoista voi saada hyväksi luettuja kursseja lukion todistukseen. Toisaalta monet lukiossamme tehdyistä kursseista hyväksytään myös muualla suorituksina. Kysy lisää opettajilta.
PAKOLLISET KURSSIT
MU1 Musiikki ja minä
Tavoitteena on, että opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan,
ja tutustuu omiin mahdollisuuksiinsa musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä.
Kurssilla tutustutaan paikalliseen musiikkitarjontaan, musiikin perusaineksiin, perehdytään kuulonhuoltoon, sekä soitetaan ja lauletaan musiikin eri
lajeja. Kurssiin sisältyy konserttikäynti ja kirjallinen työ. Numeroarviointi.
MTI MUSIIKKITIETO JA MUSIIKIN HISTORIA (4 KURSSIA)
MTI-kurssien tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja yleistietämys länsimaisesta musiikista. Opettelemme kuulemalla tunnistamaan klassisen
musiikin aikakausien musiikkityylejä, sekä ymmärtämään perusasiat eri
tyylien sävellysperiaatteista. Lisäksi käymme läpi jazz- ja popmusiikin historiaa.
Musiikkioppilaitoksessa suoritettu Musiikin historia D-kurssi (tai vastaava)
korvaa kurssit MTI2, MTI3 ja MTI5. Toisaalta nämä kurssit (suoritettuna
vähintään arvosanalla 7) vastaavat Musiikin historia D-kurssia musiikkioppilaitoksissa. MTI-kurssit arvioidaan numeroin.
MTI2 Ikivanha musiikki
Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy antiikin, keskiajan, renessanssin
ja barokin musiikin piirteisiin ja monimuotoisuuteen. Musiikin tyylien ja
merkittävien säveltäjien lisäksi tutustutaan mm. aikakauden soittimiin ja
orkesterikokoonpanoihin sekä musiikin rakenteisiin. Työtavoista kuuntelulla on keskeinen osuus. Mahdollisuuksien mukaan lauletaan ja soitetaan
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aikakauden ohjelmistoa, tehdään pieniä sävellysharjoituksia ja kirjallisia
töitä.
MTI3 Mitä se orkesteri soittaa?
Kurssi käsittää musiikin historiaa galantista kaudesta wieniläisklassismin
kautta romantiikan ajan musiikkiin. Tutustutaan säveltäjiin, harjoitellaan
partituurin lukua, kuunnellaan runsaasti musiikkinäytteitä sekä analysoidaan aikakausille ominaisia muotorakenteita (sonaatti, variaatio, rondo).
Kuuntelun ohella tutustutaan myös orkesterin instrumentteihin sekä tarkastellaan musiikkielämän tapahtumia Suomessa. Kurssiin liittyy konserttikäynti ja kirjallinen työ.
MTI4 Kevyttä vakavaa
Tavoitteena on saada yleiskuva rytmimusiikin kehittymisestä 1900-luvun
aikana. Suomen kansanmusiikista liikkeelle lähtien tarkastellaan kevyen
musiikin kehitystä meillä ja muualla. Pohditaan musiikin suhdetta yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja nuorisokulttuurin syntymiseen. Jazz- ja popmusiikin
tärkeimmät tyylit käydään läpi kuunnellen, soittaen ja laulaen.
MTI5 Rapuja ja ketsuppia
Kurssilla tutustutaan 1900-luvun monimuotoisiin tyylivirtauksiin: impressionismi, ekspressionismi, uusklassismi, dodekafonia, minimalismi, sonorismi, spektrimusiikki, elektronimusiikki ja postmodernismi tulevat tutuksi
kurssin aikana. Kurssilla pohditaan myös oman aikamme musiikin sisältöä, piirteitä ja suhdetta aikaisempaan musiikin historiaan – mihin sävelkieli perustuu. Mietitään, mikä on musiikin kehityksen suunta. Kuuntelunäytteillä on merkittävä osuus. Kurssilla tehdään myös sävellysharjoituksia, kirjallinen työ, sekä konserttikäynti.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
MS11 Musiikin perusteet 2
Kurssilla tutustutaan nuottikirjoituksen ja rytmien perusteisiin, harmonioihin ja sointumerkkeihin musiikkioppilaitosten Mupe 2-kurssin tasolla. Lisäksi harjoitellaan korvakuulosoittoa ja transkription perusteita. Hyödyllinen kurssi, jos et ole opiskellut paljoa musiikin teoriaa, tai koet että taitosi
ovat puutteelliset. Halutessaan opiskelija voi suorittaa Musiikinperusteet 2
–kokeen; tämä ei ole kuitenkaan pakollista. Opetus yhteistyössä konservatorion tai Puolalan yläkoulun kanssa. Suoritusmerkintä.
MS21 Musiikin perusteet 3
Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellaiset valmiudet musiikin teoriassa ja
säveltapailussa, että musiikinperusteet 3-kurssin suorittaminen on mahdollista. Halutessaan opiskelija voi suorittaa Musiikinperusteet 3 -kokeen.
Opetus yhteistyössä konservatorion tai Puolalan yläkoulun kanssa. Suoritusmerkintä.
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SÄV1 Sävellyskurssi, alkava
Sävellyskurssilla luodaan omia pienimuotoisia sävelteoksia ja syvennetään samalla omakohtaista suhdetta musiikkiin. Kurssilla perehdytään musiikin osatekijöihin (melodia, harmonia, rytmi, soitinväri, muoto) käytännön
työskentelyn kautta. Osa harjoituksista on yhteisiä kaikille opiskelijoille,
mutta myös jokaisen omat kiinnostuksen kohteet (erilaiset tyylit ja lajit) tulevat näkymään tuotoksissa. Kurssille voi osallistua useammin kuin kerran. Suoritusmerkintä.
SÄV2 Sävellyskurssi, jatkava
Sävellyksen jatkokurssilla syvennetään peruskurssilta tuttuja aihealueita.
Opittuja sävellystekniikkoja hyödynnetään ja sovelletaan käytännön harjoituksissa sekä tunneilla että kotitehtävien muodossa. Tavoitteena on
luoda opiskelijalle käytännönläheinen kuva sävellystyön konkreettisesta
tekemisestä. Samalla syvennetään peruskurssin tietopakettien sisältöjä.
Kurssille voi osallistua useammin kuin kerran. Suoritusmerkintä.
MTD1, MTD2 Musiikin teoria D
Musiikinteorian yleisistä perusteista (nuottikirjoitus, tahtilajit, terminologia
jne.) edetään asteikkojen ja intervallien kautta sointuopin alkeisiin ja musiikkianalyysiin. Tavoitteena on duuri- molli –tonaalisen, myös modulaatioita ja muunnesointuja sisältävän ohjelmiston analyysitaito. Tutustutaan
myös tavallisimpiin sointujen merkitsemistapoihin. Työtapoina ovat erilaiset laulu-, soitto-, kuuntelu- sekä analyysiharjoitukset. Tutkinto suoritetaan
musiikkioppilaitosten vaatimusten mukaisesti. Numeroarviointi.
MSD1 Säveltapailu D
Tavoitteena on oppia hallitsemaan tonaalista musiikkia kuullun perusteella, sekä toteuttaa sellaista nuottikuvasta lukien. Rytmejä harjoitellaan
ensisijaisesti musiikkiesimerkeistä, myös moniäänistä rytmiikkaa. Melodioita luetaan ja nuotinnetaan myös ensisijaisesti aidoista teoksista, myös
mahdollisuuksien mukaan omista sävellyksistä ja sovituksista. Moniäänisyys on vahvasti esillä harjoituksissa. Tutkinto suoritetaan musiikkioppilaitosten vaatimusten mukaisesti. Numeroarviointi.

KUOROT
KUC Camis (1-6 kurssia)
Camis on koulun suuri sekakuoro, joka tarvittaessa jakautuu Puolalanmäen nais- ja mieskuoroksi. Kuoro tekee myös yhteistyötä koulun orkesterin kanssa. Kuorotyön tavoitteena on harjoitella kuoro-ohjelmistoa esitettäväksi koulun omissa tilaisuuksissa sekä julkisissa konserteissa ja
esiintymisissä. Esiintymistaitoon ja ohjelmiston monipuolisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kurssilla on läsnäolovelvoite. Suoritusmerkintä.
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KUJ Chorus Iuvenalis (1-6 kurssia)
Chorus Iuvenalis on noin kolmenkymmenen laulajan tyttökuoro, jonka ohjelmistossa painottuu rytmimusiikki ja esiintymisissä visuaalisuus. Kuoro
laulaa myös klassisempaa kuoro-ohjelmistoa koulun muiden kuorojen ja
orkesterin kanssa yhteisissä joulu- ja kevätkonserteissa. Kurssilla on läsnäolovelvoite. Suoritusmerkintä.
JUC Chorus Iucundus (1-6 kurssia)
Chorus Iucundus on koulun kamarikuoro, johon valitaan noin 30 laulajaa.
Kuoro harjoittelee monipuolista ohjelmistoa ja on valmiina vaativiinkin
esiintymisiin lyhyellä varoitusajalla. Kuoro vaatii laulajalta sitoutumista ja
paljon omaehtoista työtä, koska työtahti on haastava. Kurssilla on läsnäolovelvoite. Suoritusmerkintä.
ILM Musiikin ilmaisu
Kurssilla musiikin tekemistä lähestytään ilmaisullisin keinoin leikin ja improvisaatioharjoitusten avulla. Tavoitteina on oppia vuorovaikutustaitoja ja
esiintymistaitoja sekä vapauttaa opiskelijoiden musiikillista ilmaisua. Kurssilla tutustutaan myös näyttämölauluun, jossa painotetaan laulujen sisällön ymmärtämistä ja tulkintaa. Musiikillinen tekeminen painottuu laulamiseen, mutta myös pianolla säestämisen taitoja pääsee hyödyntämään ja
syventämään. Kurssin päätteeksi tehdään esitys, joka saa muotonsa kurssin kuluessa. Kurssi on suunnattu erityisesti laulajille ja pianisteille, mutta
soveltuu kaikille musiikkilukiolaisille. Suoritusmerkintä.
ILMJ Musiikin ilmaisun jatkokurssi
Kurssilla syvennetään peruskurssilla saavutettuja taitoja musiikin ilmaisussa. Kurssin aikana syntyy läpidramatisoitu lauluilta, joka on opiskelijoiden ideoima ja toteuttama. Lopputuotos syntyy sekä pienryhmätyöskentelyn että koko työryhmän työskentelyn tuloksena. Suoritusmerkintä.
KAMU Kansanmusiikki (1-3 kurssia)
Kurssilla soitetaan ja lauletaan pääasiassa suomalaista kansanmusiikkia
tuoreella tavalla sovitettuna, kuitenkaan perinteitä unohtamatta. Musiikin
kautta pyritään saamaan kuvaa oman kulttuurimme juurista ja soveltamaan musiikillista perintöämme nykypäivän musiikkigenreihin. Kurssille
voi osallistua useammin kuin kerran. Suoritusmerkintä.
MMU Maailmanmusiikki (1-3 kurssia)
Kurssin tavoitteena on tutustua soittaen ja laulaen johonkin etniseen musiikkikulttuuriin. Pyritään opettelemaan musiikkia kuulonvaraisesti, sekä
mahdollisuuksien mukaan tekemään nuotinnoksia. Poimitaan kulttuuriin
olennaisesti kuuluvia piirteitä sekä tehdään omia sovituksia. Kurssiin liittyy
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yksi tai useampia esiintymisiä. Kurssille voi osallistua useammin kuin kerran. Suoritusmerkintä.
YHM Yhteismusisointi (1-3 kurssia)
Yhteismusisointi käsittää kamarimusiikkia ja lauluyhtyetoimintaa. Opiskelijat voivat itse muodostaa kamarimusiikkikokoonpanon tai lauluyhtyeen,
tai ryhmät muodostetaan yhdessä kurssille ilmoittautuneista. Yhtyeet harjoittelevat itsenäisesti, ja saavat ohjausta n. kerran kuussa. Kurssille voi
osallistua useammin kuin kerran. Suoritusmerkintä.
MJO Musiikin johtaminen
Kurssilla perehdytään kuoron- ja orkesterinjohdon perusteisiin. Johtamisharjoituksilla, nuottien tutkimisella ja harjoittamistekniikan opiskelulla pyritään saamaan kuva johtajan tehtävistä, ja saamaan valmiudet pienten teosten johtamiseen. Opetus yhteistyössä konservatorion kanssa. Suoritusmerkintä.
MUU Muusikon perusteet
Kurssilla opiskellaan kaikenlaisia muusikolle tarpeellisia taitoja: vahvistimien, mikserin ja äänityslaitteiden käyttöä, komppilapun ja laulustemmojen tekemistä ja sovittamista bändille, editointia, nuotinkirjoitusta ja markkinointia. Lisäksi tutustutaan hyviin musiikkiaiheisiin appseihin. Suoritusmerkintä.
STU1 Studio 1
Kurssilla tutustutaan ääniteknologiaan, mikseriin, mikrofoneihin, monitorointiin, eri-laisiin kaapeleihin ja efektilaitteisiin lähinnä live-äänentoiston
kautta. Rakennetaan PA- äänentoistoa, ja opetellaan miksaamista erilaisissa tilanteissa. Opetellaan äänimiehen roolia konserttitilanteen onnistumisessa. Tutustutaan alustavasti äänittämisen perusteisiin. Suoritusmerkintä.
STU2 Studio 2
Kurssilla tutustutaan studioäänittämisen perusteisiin ja käytäntöihin koulun ProTools -ympäristössä. Opetellaan rakentamaan äänitystilanne ja
kuuntelu, tekemään monikerrosäänityksiä, editoimaan ja miksaamaan,
sekä käyttämään yleisimpiä efektilaitteita miksatessa. Kurssilla pyritään
äänittämään esim. koulun bändejä, kuoroja tai muita yhtyeitä. Kurssin ennakkosuorituksena on Studio1 -kurssi tai vastaavat taidot osoitettuna
opettajalle. Kurssin erityisen hyvin suorittaneista valitaan muutama studiomestari, jotka toimivat koulun studiossa studioteknikkoina. Suoritusmerkintä.
ELM Elektronisen musiikin tuotanto
Kurssilla tutustutaan elektronisen musiikin työkaluihin ja äänisynteesiin.
Tutustutaan elektronisessa musiikissa käytettyihin tapoihin prosessoida
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audiota; kompressointiin, ekvalisointiin, viiveisiin, kaikuihin ja eri efekteihin, sekä niiden käyttämiseen taiteellisen vision saavuttamiseksi. Tämän
lisäksi opitaan DAW:ien (Digital Audio Workstation) käyttämisestä sekvensointiin ja äänituotantoon. Kurssiin sisältöön kuuluu myös synteesin perusteet, kuten eri synteesin muodot ja keinot manipuloida syntetisoitua
ääntä. Suoritusmerkintä.
MCL Musikaali (1-6 kurssia)
Kurssin tavoitteena on valmistaa musikaali joko itse käsikirjoittaen ja/tai
säveltäen tai valmiiseen käsikirjoitukseen pohjautuen. Opiskelija voi olla
projektissa mukana erilaisissa rooleissa, käsikirjoittajana, säveltäjänä,
apulaisohjaajana, näyttelijänä, kuorolaisena, muusikkona, tuottajana,
ääni- tai valoteknikkona, lavastajana tai puvustajana. Opiskelija tutustuu
projektityöskentelyyn projektin alusta valmiiseen tuotokseen saakka. Suoritusmerkintä.

SOITINOPETUS
Soitinopetusta annetaan pääsääntöisesti seuraavissa instrumenteissa:
piano, akustinen kitara, sähkökitara, basso, rumpusetti sekä vapaa säestys (piano). Erityisestä syystä opiskelija voi anoa opetusta muissa instrumenteissa. Piano-opetukseen valitaan opiskelijat haastattelun perusteella.
Opetusta voi saada pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan; neljännen vuoden opiskelijat vain erityisen hyvillä perusteilla. Opiskelija ei voi saada
opetusta soittimessa, jota hän opiskelee jossain muussa oppilaitoksessa.
Opiskelija voi tehdä myös kurssitutkintoja, mutta tällöin hän joutuu maksamaan itse tutkinnon kustannukset. Opiskelijan motivaatiota ja edistymistä
seurataan. Heikon opiskelumotivaation johdosta oikeus soitinopetukseen
voidaan keskeyttää myös kesken lukukauden. Opiskelijalla on velvollisuus
hyödyntää soitinopetuksessa saavuttamiaan taitoja koulun musiikkitoiminnassa, bändeissä tai orkesterissa. Opetus on pääsääntöisesti perinteistä
yksittäisopetusta. Opiskelija ei voi saada opetusta sekä yksinlaulussa että
soitinopetuksessa. Soitinopetus arvioidaan suoritusmerkinnällä.
AG Akustinen kitara
DR Rummut
ELB Sähköbasso
ELG Sähkökitara
FL Huilu
PNO Piano

VS Vapaa säestys
SAX Saksofoni
TIN Tinapilli
UR Urut
VL Viulu
SOI Muu soitin
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YKSINLAULU (6 kurssia)
Tavoitteena on oppia hallitsemaan laulamisen perustekniikkaa siten, että
ainakin 1. peruskurssitason tutkinnon suorittaminen on mahdollista. Kurssiohjelmisto lähtee liikkeelle suomalaisista kansansävelmistä. Kurssiohjelmisto kootaan yksilöllisesti laulajien omat mieltymykset huomioiden. Työtapoina ovat yksittäisopetus sekä esiintyminen kerran lukukaudessa.
Kurssit arvioidaan numeroin.
YLA 1 Yksinlaulu
1. kurssilla käsitellään lauluasentoa, lauluhengitystä, tukilihaksiston käyttöä ja legatolinjaa.
YLA 2
2. kurssilla syvennetään tekstinmuodostamista (konsonantit) ja fraseerausta. Ensimmäinen esiintyminen kevätkonsertissa. Opiskelija saa valita
esityskappaleensa.
YLA 3
3. kurssilla syvennetään em. opintoja, tehdään lisää ohjelmistoa. Toinen
esiintyminen joulukonsertissa. Opiskelija saa valita oman esityskappaleensa.
YLA 4
4. kurssilla aloitetaan dynamiikkaharjoitukset ja laajennetaan ohjelmistoa.
Esiintyminen kevätkonsertissa. Opiskelija saa valita oman esityskappaleensa.
YLA 5
5. kurssilla syvennetään tekstin ja musiikin käsittelytaitoja ja sen tulkitsemista. Lauletaan lauluja myös muilla kielillä. Esiintyminen joulukonsertissa. Opiskelija saa valita oman esityskappaleensa.
YLA6
6. kurssilla ohjelmisto viimeistellään ja siitä valitaan kolme erityyppistä laulua tutkintokonserttiin.
ÄMR ÄÄNENMUODOSTUS 1 JA 2
Äänenmuodostuskurssilla käsitellään samat asiat kuin yksinlaulun 1. ja 2.
kurssilla, mutta luokkatunteina. Suoritusmerkintä.
POP POPLAULU
Poplaulukurssilla perehdytään erityisesti rytmimusiikin laulutyyleihin ja -tapoihin sekä mikrofonitekniikkaan. Kurssille valitaan muutama opiskelija
vuosittain. Suoritusmerkintä.
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KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT
ORK Orkesteri (1-8 kurssia)
Musiikkilukion orkesteri Concentus Aboensis on lähes täysimittainen sinfoniaorkesteri. Lukion ja yläkoulun yhteinen orkesteri valmistaa konsertteja yksin tai yhdessä koulun kuorojen kanssa. Musiikin tyyli vaihtelee monipuolisesti klassisesta rytmimusiikkiin. Perinteisiin kuuluvat koulun omat
kevät- ja joulukonsertit sekä Valon aika -konsertti kaikkien Turun musiikkiluokkien kanssa.
Soittajalla on oltava instrumentissaan 2/3-tasoiset valmiudet osallistuakseen orkesteritoimintaan. Joihinkin instrumentteihin järjestetään koesoitto.
Kurssilla on läsnäolovelvoite. Suoritusmerkintä.
BND Bändit (1-6 kurssia)
Kurssien tavoitteena on tutustua bändisoittoon monipuolisen ohjelmiston
parissa. Tavoitteena on oman instrumentin hallinta osana bändikokonaisuutta. Koulun bändit esiintyvät kahdesti vuodessa järjestettävässä bändikatselmuksissa. Myös demo-CD:n tekoon on mahdollisuus. Omien kappaleiden säveltämistä tuetaan erityisen vahvasti. Suoritusmerkintä.
JPR Jouluparaati (1-2 kurssia)
Kurssin tavoitteena on olla mukana valmistamassa suurproduktiota eli joulukonserttia jäähalliympäristössä. Opiskelija voi toimia projektissa esim.
laulajana, soittajana, tanssijana tai muussa tehtävässä. Projekti etenee
pienistä osaharjoituksista suurempien yhteisharjoitusten kautta jäähallissa
pidettäviin kenraaliharjoituksiin sekä itse konserttiin. Aktiivinen osallistuminen projektin kaikkiin vaiheisiin on hyväksyttävän suorituksen edellytyksenä. Kurssi järjestetään pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Suoritusmerkintä.
MUT Muusikon työ (1-3 kurssia)
Kurssin voi saada opiskelija, joka antaa oman musiikillisen työpanoksensa
musiikinopettajien tai toisten musiikkilukiolaisten kasaamiin ylimääräisiin
musiikkiprojekteihin, kuten musiikin lukiodiplomitöihin. Kurssia kohden sopiva työmäärä on 38 x 45 minuuttia, ja se voi koostua useammista projekteista. Kurssimerkintä annetaan kirjallista oppimispäiväkirjaa vastaan,
jossa kuvaillaan projekteja ja niissä opittuja asioita. Suoritusmerkintä.
MURU Musiikkia ja ruotsia (Nordiska band –projektikurssi)
Lukuvuonna 2019–2020 Puolalanmäen lukio on mukana Nordiska band projektissa, jossa yhdistetään ruotsin kieli ja musiikin tekeminen. Svenska
nu -järjestön projekti tuo yhteen musiikkilukiolaisia meidän lisäksi Vaskivuoresta, Lundista Ruotsista sekä Oslosta Norjasta. Enintään 12 hengen
porukka matkustaa ensin marraskuun alussa Hanasaareen, Espooseen,
johon tulevat kaikki osallistujat eri maista / kouluista, ja maaliskuussa 2020
matkustamme Lundiin Etelä-Ruotsiin. Kurssi matkoineen on ilmainen.
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Tarkoituksena on tehdä musiikkia yhdessä, laulaen, biisejä säveltäen ja
sanoittaen, ja soittaen yhdessä. Samalla tulee käytettyä ruotsin kieltä rennoissa käytännön tilanteissa. Tapaamisten välillä opiskellaan sanastoa
(suomi-ruotsi-norja) ja valmistellaan biisejä yms. Kurssilla ei ole kiinteätä
aikaa, vaan tapaamiset sovitaan erikseen.
Kurssilaisen ei tarvitse olla vielä mestari ruotsin kielessä, mutta soitto- /
laulutaito olisi hyvä olla. Kohderyhmänä ovat syksyllä 2018 aloittaneet
opiskelijat. Lisätietoja opettajilta Timo Lehtovaara ja Arto Heiskanen.
VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI
LD6 Musiikin lukiodiplomi
Kurssin 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 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.
Lisätietoa opettajilta ja osoitteesta http://www.edu.fi/lukiodiplomit/musiikin_lukiodiplomi
MUUALLA TEHTYJEN MUSIIKIN SUORITUSTEN HYVÄKSILUKEMINEN
Koulun ulkopuolella musiikkioppilaitoksessa saatu instrumenttiopetus luetaan hyväksi opiskellun tuntimäärän mukaan - enintään kaksi kurssia vuodessa. Koulun ulkopuolinen kuoro- ja orkesteritoiminta voidaan lukea hyväksi vain poikkeustapauksissa. Opiskelija toimittaa todistuksen muualla
tehdyistä opinnoista ja suorituksista lukion musiikinopettajalle. Suoritusten
on oltava lukioaikaisia. Hyväksiluku arvioidaan suoritusmerkinnällä.
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TUNTIKAAVIO eli oppituntien kellonajat
Ensimmäinen ruokailuvuoro on klo 11.00 – 11.45, jolloin kolmas oppitunti
on klo 11.45 – 13.00.
Toinen ruokailuvuoro on klo 12.30 – 13.15. Silloin kolmas oppitunti on klo
11.15 – 12.30, ja ruokailu sen jälkeen.

Klo

MA

TI

KE

TO

PE

8.15 – 9.30

1

1

7

1

2

9.30 – 11.00

4

2

3

2

4

11.15 – 13.00

5

4

6

5

3

13.15 – 14.30

6

3

5

6

7

14.35 – 15.50

7

8

8

8

9
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