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TERVETULOA NORSSIN LUKIOON! 

 
Tampereen yliopiston normaalikoulu on yksi Suomen 10 yliopistojen harjoittelukouluista ja se 
kuuluu hallinnollisesti Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan eli EDUun.  
 
Yliopistokouluilla on viisi päätehtävää: 
 
 1. Opetus 
 2. Opettajaksi opiskelevien opetusharjoittelun ohjaus 
 3. Kokeilutoiminta 
 4. Tutkimustoiminta 
 5. Täydennyskoulutus 
 
Lukio kuuluu toisen asteen oppilaitoksiin. Sen tehtävä on kahdenlainen. Toisaalta se tarjoaa 
jatkon yleissivistävälle koulutukselle. Toisaalta se antaa valmiuksia yliopisto- ja korkeakoulu-
opintoja varten tai pääsääntöisesti muuhun korkea-asteen ammatilliseen koulutukseen.  
 
Kielitaito, kommunikaatiovalmiudet, laaja yleissivistys ja yhteistyökyky ovat niitä valmiuksia, 
joita työnantajat ja elinkeinoelämä tulevaisuudessa odottavat. Norssin lukio tarjoaa mahdolli-
suuden kehittää näitä valmiuksia. Opettajakunta ja koko henkilöstö on tukenasi ja auttaa Sinua 
saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen. 
 
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion arvomaailman perustana ovat kansalaisen perus-
oikeudet ja yleismaailmalliset ihmisoikeudet sekä sivistyksen ja luonnon vaaliminen. Koulu on 
syrjinnästä vapaa alue. 

Lukiomme keskeinen tavoite on antaa nuorille jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä 
tukea ja kannustaa heitä lukion jälkeisiin opintoihin. Pidämme tärkeänä, että jokainen opiske-
lija osaa arvostaa jatkuvaa itsensä kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Samalla korostamme 
laaja-alaisen yleissivistyksen merkitystä. 

Tarjoamme opiskelijoille jo lukioaikana mahdollisuuksia kansainvälisten yhteyksien luomiseen 
ja kokemusten vaihtamiseen. Tässä työssä arvoperustana on suomalainen sivistyshistoria osana 
pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. 

Koulussamme opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja omaksuu kansainväliseen 
yhteistyöhön liittyvää tietotaitoa. Pidämme tärkeänä, että opiskelija voi muodostaa käsityksen-
sä maailmasta ja sen kulttuurien moninaisuudesta pohjautuen suvaitsevaisuuteen ja vahvaan 
globaalietiikkaan. 

Koulun opetus tähtää lukiolaisen kriittisen yhteiskunnallisen ajattelun kehittämiseen. Koros-
tamme kaikessa oppimisessa aktiivisen kansalaisuuden näkökulmaa. 
 
Tämä opinto-opas on tehty Sinulle avuksi.  
Tutustu siihen huolella.  
 
 

 
Jere Lepola va. rehtori
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YLEISIÄ OHJEITA JA YHTEYSTIEDOT 
 
Yleisiä opiskeluohjeita 
 
Opiskelu lukiossa on toisenlaista kuin perus-
koulussa. Kotitehtäviä on enemmän. Kurssit 
ovat tiiviitä ja asiassa edetään nopeasti. 
Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa 
koko lukion ajan.  
 
Hyödyllistä muistaa: 
Käytä oppitunnit tehokkaasti: Kuuntele, tee 
muistiinpanoja, harjoittele, osallistu ja kysy 
epäselvissä tilanteissa. Oppikirja on hyvä 
runko opiskelussa, mutta käytä myös muita 
tietolähteitä. KÄYTÄ TIETOTEKNIIKKAA TARKOI-
TUKSENMUKAISESTI, ÄLÄ PELAA! 
 
Tee suunnitelma opinnoillesi. Huomioi kotiteh-
tävät, kunnollinen kokeisiin valmistautuminen, 
harrastustoiminta ja riittävä lepo. Noudata 
tekemääsi aikataulua. 
 
Käy koulusi täsmällisesti. Tule ajoissa oppitun-
nille. 
 
Opettele Sinulle sopivin opiskelutekniikka. Älä 
pänttää ulkoa, sillä tarvitset kykyä ymmärtää 
ja soveltaa tietojasi ja taitojasi.  
 
Huolehdi terveydestäsi. Hyvä fyysinen kunto 
luo vankan perustan mielenterveydellesi, 
keskittymiskyvyllesi ja opiskelullesi. Nuku 
riittävästi. Älä pelaa tai someta illalla liian 
myöhään! 
 
Ota aina tarvittaessa yhteys opettajaan, 
opinto-ohjaajaan tai rehtoriin. He auttavat ja 
opastavat mielellään kaikissa koulunkäyntiin 
liittyvissä kysymyksissä. 

Koulun opiskeluhuollossa toimivat eri-
tyisopettaja, kuraattori ja koulupsykologi sekä 
koululääkäri, joiden erityisasiantuntemusta 
voit käyttää tarvittaessa. He ovat vaitiolovel-
vollisia niistä, asioista, joita heidän kanssaan 
käsitellään.  
 
Wilma on sähköinen järjestelmämme, jossa 
ovat sinua koskevat opintotiedot. Lisäksi 
se toimii yhteydenpitovälineenä koulun ja 
opiskelijan sekä hänen huoltajansa välillä. Lue 
säännöllisesti Wilmaa. 
 
Lukion tilat 2017-2018 

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio 
siirtyi lukuvuodesta 2016-2017 alkaen yliopis-
ton pääkampukselle. Varsinaisena kotipaikka-
na on ATALPAN tilat, mutta opetusta on myös 
kiinteistöissä Virta ja Pinni B. Kartta on tämän 
oppaan takakannessa.  

Opiskelijoiden ruokailu tapahtuu Pinni B:ssä 
Fazer Amican yliopistoravintolassa, jonka nimi 
on Minerva. Lukiolaisille tarjotaan ruokaa klo 
10:30-11:00, jolloin ruoka haetaan linjastolta. 
Ruokailuun varattu aika on kokonaisuudes-
saan 40 minuuttia, sillä koko lukio mahtuu 
syömään samanaikaisesti. 

Opiskelijalla tulee olla mukanaan KELA-kortti 
tai ajokortti, jolla osoitetaan oikeus kouluruo-
kailuun.  Lukuvuoden ensimmäisinä päivinä 
kierretään tilat, käydään läpi yhteiset säännöt 
ja tutustutaan uusiin toimintatapoihin. Turval-
lisuuskävely suoritetaan ensimmäisen viikon 
aikana ryhmänohjaajan johdolla. 

Yhteystiedot 

Käyntiosoitteet       Atalpa Ratapihankatu 55  
        Pinni B Kanslerinrinne 1 
        Virta Åkerlundinkatu 5 
 
Postiosoite       Normaalikoulun lukio  
     PL 607
     33014 Tampereen yliopisto 
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Rehtori Arja Aalto-Laaksonen    050 420 1478 (1.9.2017 alkaen) 
va. rehtori   Heidi Östring   050 420 1478 (31.8.2017 asti) 
Osastosihteeri Teija Voimio    040 1901 733 
Opinto-ohjaaja Jukka Vuorinen    040 1901 732 
 
Koulupsykologi Elina Sisso-Hakonen   050 420 1404 
Koulukuraattori Linda Hakanen    050 4437 232 
Kouluterveydenhuolto Tiimi1    040 806 2454

 
Biologia ja maantiede 
Kuisma Merja 
Vartiainen Sami 
 
Englanti  
Hiitti Antti 
Stefan Smirnov 
 
Historia ja yhteiskuntaoppi 
Leskinen Marjo 
Niskanen Eija  
 
Kuvataide 
Viita Virve 
 
Liikunta ja terveystieto 
Iso-Möttönen Martti  
 
Matemaattiset aineet 
Alatalo Tuija  
Favorin Jukka 
Nieminen Kari (Kari.A.Nieminen) 
Luodeslampi Tero 
Männistö Jukka 
 
Musiikki 
Tulikari Aki  
 
Opinto-ohjaus 
Vuorinen Jukka 

Ranska 
Rahunen Anni 

Opettajakunta 

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi ilman ääkkösiä. Poik-
keukset on merkitty sulkuihin. 

 
Ruotsi 
Kallio Marko 
 
Saksa 
Tanja Tuuna-Kyllönen (jaksot 1-2) 
Östring Heidi (jaksot 3-5) 
 
Uskonto, psykologia, filosofia 
Pääkkönen Tuovi  
Törrönen Minna 
 
 
Venäjä 
Stefan Smirnov 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus 
Ahonen Kaarina  
Eriksson Sirpa 
Mustonen Harri (Harri.V.Mustonen) 
 
_____________________________________
 
Erityisopettaja     
Juutilainen Tiina (paikalla perjantaisin) 

Koulukuraattori    
Hakanen Linda (paikalla torstaisin)
 
Psykologi     
Sisso-Hakonen Elina (paikalla keskiviikkoisin)
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Ryhmänohjaajat 2017 - 2018 
 
 
Vuosikurssi          Ryhmänohjaaja     
 
Ensimmäinen vuosikurssi 
17A       TERO LUODESLAMPI 
17B       TUOVI PÄÄKKÖNEN 
17C       STEFAN SMIRNOF
  
Toinen vuosikurssi 
16A       MERJA KUISMA
16B       MARTTI ISO-MÖTTÖNEN 
16C       ANTTI HIITTI
 
Kolmas vuosikurssi 
15A       SIRPA ERIKSSON    
15B       MARKO KALLIO, SAMI VARTIAINEN   
15C       EIJA NISKANEN      
 
Neljäs vuosikurssi 
14A       MARJO LESKINEN   

OPETUKSEN JÄRJESTELYT
 
Tuntijako 
 
Lukion oppimäärän vähimmäiskurssimäärä on 
75 kurssia. Lukion päättötodistus tulee olla 
valmiina eli vähintään 75 kurssia tuntijaon 
ehtojen mukaisesti suoritettuna, jotta voi 
saada lukion päättötodistuksen ja ylioppilas-
todistuksen.  
 
Kurssimäärä kannattaa jakaa tasaisesti eri 
opiskeluvuosille ja suositeltavaa onkin, 
että ensimmäisen ja toisen vuoden aikana 
opiskelija suorittaa 30+30 kurssia eli yhteensä 
60 kurssia, jolloin viimeisen vuoden kolmelle 
jaksolle jää yhteensä 15 kurssia. Mahdollisim-
man tasainen kurssimäärä eri jaksoilla takaa 
parhaan tuloksen ja sen, että jaksaa keskittyä 
kuhunkin aineeseen. Yhden kurssin kesto on 
38 x 45 minuuttia. 
 
Lukion opinnot jaetaan valtakunnallisiin pa-
kollisiin ja syventäviin sekä koulukohtaisiin sy-
ventäviin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät 
kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin 
välittömästi liittyviä jatkokursseja. 

Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, 
jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, 
menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia 
kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskelta-
via kursseja. 
 
Opetussuunnitelman muutos 

Syksyllä 2016 aloittaneet ja syksyllä 2017 
aloittavat uudet opiskelijat opiskelevat lukion 
uuden tuntijaon ja uuden opetussuunni-
telman mukaisesti. Aiemmin aloittaneet 
opiskelijat jatkavat opintojaan vuoden 2005 
tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaan. 
Seuraavassa on esitetty sekä vuoden 2005 
opetussuunnitelman tuntijako sekä vuoden 
2016 opetussuunnitelman tuntijako.  Wilmas-
sa opiskelija erottaa vanhan opetussuunni-
telman mukaiset kurssit kurssikoodin edessä 
olevasta 5-numerosta, joka viittaa opetus-
suunnitelmaan vuodelta 2005.
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Vuoden 2005 opetussuunnitelman tuntijako 
Oppiaine  
   Pak  Syv. 
Äidinkieli ja kirjallisuus   6   3 
A-kieli       6    2  
B1-kieli       5  2  
Lyhyet vieraat kielet     16  
Matematiikka  
lyhyt     6  2 
pitkä      10  3  
Fysiikka      1   7  
Kemia      1   4  
Biologia      2  3  
Maantiede     2  2  
Uskonto tai et    3   2  
Filosofia     1   3  
Psykologia     1   4 
Historia     4   2  
Yhteiskuntaoppi    2   2 
Liikunta      2   3  
Musiikki     1-2  3  
  
Kuvataide     1-2  3  
Terveystieto     1   2  
Opinto-ohjaus   1   1 
 
Pakolliset kurssit yhteensä 47-51  
Syventävät kurssit vähintään 10  
Soveltavat kurssit  
KURSSEJA VÄHINTÄÄN 75  
 
Pakollisten kurssien määrään vaikuttaa valitun 
matematiikan oppimäärään laajuus, pitkän 
matematiikan valinneilla pakollisia kursseja 
on 51, lyhyen valinneilla 47.  
 
Opinto-ohjelmaan tulee kuulua toinen 
kotimainen kieli ja vähintään yksi vieras kieli, 
josta on opiskeltava A-oppimäärä. Mikäli 
opiskelija ei ole opiskellut ruotsia perusope-
tuksessa, hän voi anoa kirjallisesti lukio-opin-
tojen alussa rehtorilta vapautusta ruotsin 
opiskelusta. Muussa tapauksessa toisen 
kotimaisen kielen opinnot suoritaan tuntijaon 
mukaisesti. Matematiikasta on valittava joko 
laaja tai lyhyt oppimäärä.  
 

Uskonto (sekä evankelisluterilainen että 
ortodoksinen) ja elämänkatsomustieto ovat 
vaihtoehtoisia kirkkoon kuulumattomille. Elä-
mänkatsomustietoa ei voi valita pakolliseksi, 
jos kuuluu kirkkoon. Rehtorilta voi anoa kir-
jallisesti vapautusta lukion katsomusaineista, 
jos saa jonkin muun uskontokunnan opetusta, 
mutta lukion kurssien kokonaismäärän tulee 
silti olla vähintään 75.  
 
Taideaineissa on kolme pakollista kurssia, 
joista yksi on kuvataiteen ja toinen musiikin 
kurssi. Kolmannen pakollisen kurssin voi valita 
jommastakummasta aineesta. Opinto-ohjel-
maan voi sisällyttää aikuislukiossa, kesäluki-
ossa tai muissa oppilaitoksissa suoritettuja 
kursseja. Jos opiskelija haluaa korvata jonkin 
opetussuunnitelmaan kuuluvan kurssin 
muussa oppilaitoksessa suoritetulla kurssilla, 
kurssien korvaavuus tulee etukäteen tarkistaa 
ja sopia asiasta rehtorin kanssa.  
 
Opiskelija voi myös anoa rehtorilta, että hän 
voi lukea lukio-opintoihinsa jossakin muussa 
oppilaitoksessa suoritetun kurssin tai kursseja 
esimerkiksi Seututarjottimelta tai eNorssin 
tarjonnasta. Mikäli opiskelija suunnittelee 
opiskelevansa jonkin kurssin muualla, tulee 
hänen sopia korvaavuudesta etukäteen.
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Oppiaine tai aineryhmä Valtakunnalliset (pak./syv.) Koulukohtaiset

· Äidinkieli ja kirjallisuus 
· Suomi toisena kielenä

6/3
6/3

6

    Kielet 
· ala-asteelta alkava kieli  (A-kieli) 
   (englanti, ranska, saksa) 
· yläasteelta alkava kieli  (B1-kieli) 
· muut kielet 
   saksa  (B2-kieli) 
   ranska (B2-kieli) 
   venäjä (B2-kieli) 
   saksa  (B3-kieli) 
   ranska (B3-kieli) 
   venäjä (B3-kieli) 
· kiina

6/2, 6/-, 6/2

5/2

/8
/8
/8
/8
/8
/8

5, -, 2

6

3
2

3

· Matematiikka 
   lyhyt oppimäärä 
   pitkä oppimäärä

6/2
10/3

1
4

   Ympäristö ja luonnontieteet 
· Biologia 
· Maantiede 
· Fysiikka 
· Kemia

2/3
2/2
1/7
1/4

7
2
4
3

   Katsomusaineet 
· Uskonto  
· Elämänkatsomustieto 
· Filosofia

3/2
3/2
1/3

1

3

· Psykologia 1/4 4

· Historia  
· Yhteiskuntaoppi

4/2
2/2

4
2

  Taideaineet 
· Musiikki 
· Kuvataide

3
1-2/3
1-2/3

6
5

· Liikunta 2/3 4

Tuntijako 2005 opetussuunnitelmassa

· Terveystieto   1/2 1

· Opinto-ohjaus 1/1 2

   Pakolliset kurssit 47-51

   Syventävät kurssit vähintään 10

   Muut koulukohtaiset kurssit: 
· Tietotekniikka 
· Kansainvälisyys 
· Liikenne 
· tMBA

3
3
1
3
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Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion tuntijakotaulukko 

Pakolliset kurssit Valtakunnalliset 
syventävät kurssit

Koulukohtaiset 
kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A - kieli EN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A - kieli SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A - kieli RA 1 2 3 4 5 6 7 8

A - kieli VE 1 2 3 4 5 6 7 8

B1 - kieli RU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muut kielet 8+8

B2 - kieli SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B2 - kieli RA 1 2 3 4 5 6 7 8

B2 - kieli VE 1 2 3 4 5 6 7 8

B3 - kieli SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B3 - kieli RA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B3 - kieli VE 1 2 3 4 5 6 7 8

B3 - kieli KI 1 2 3

Matematiikka

Yhteinen opintokokonaisuus 1

lyhyt 2 3 4 5 6 7 8 9

pitkä 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 

Ympäristö- ja luonnontieteet

Biologia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Maantiede 1 2 3 4 5 6 7

Fysiikka 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kemia 1 2 3 4 5 6 7 8

Tuntijako 2016 opetussuunnitelman mukaan
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Pakolliset kurssit Valtakunnalliset 
syventävät kurssit

Koulukohtaiset 
kurssit

Humanistis-yhteiskunnaliset tieteet

Filosofia 1 2 3 4 5 6 7

Psykologia 1  2 3 4 5 6 7 8 9

Historia 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10

Yhteiskuntaoppi 1 2 3 4 5 - 28

Uskonto/elämänkatsomustieto 1 2 3 4 5 6 7

Terveystieto 1 2 3 4 

Taito- ja taideaineet

Liikunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Musiikki 1-2 3 4 5 6 7

Kuvataide 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10

Opinto-ohjaus 1 2 0

Teemaopinnot 1 2 3 

Taiteiden väliset kurssit 3 (valtak. soveltavia)

Muut koulukohtaiset kurssit

Ilmaisutaito 1 2 3

Kansainvälinen toiminta 1 2 3 4 5

Kulttuurien välinen viestintä 1

Liikennetutkimuskurssi 1

Sirkustaide esiintymistaito 1 2 3

Sirkustaiteen tekniikka 1 2 

Tietotekniikka 1 2 3 4

Pakolliset kurssit 47-51

Syventävät kurssit vähintään 10

Kurssit yhteensä vähintään 75
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Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio kieliohjelma 2016 alkaen

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa opiskeltavat kielet

A-kielet Englanti, Saksa, Ranska, Venäjä

B1-kieli Ruotsi

B2-kielet Saksa, Ranska, Venäjä

B3-kielet Saksa, Ranska, Venäjä, Kiina, Ruotsi

Opiskeluaika 
 
Lukio-opinnot voi suorittaa 2 – 4 vuodessa. 
Jos haluaa huomattavasti nopeuttaa opis-
kelutahtia, voi joutua suorittamaan kursseja 
itsenäisesti opiskellen ja mahdollisesti käyttä-
mään hyväkseen myös kesäkuukausia.  
 
Lukio-opintojen suoritusaikataulu voi olla 
jokin seuraavista vaihtoehdoista.  
 
1. Suoritat opinnot kolmessa vuodessa, jol-
loin voit aloittaa ylioppilaskokeiden suoritta-
misen toisen vuoden keväällä tai kolmannen 
vuoden syksyllä ja saat tutkinnon valmiiksi 
kolmessa vuodessa, jolloin aikaa opintoihin on 
13 jaksoa ja siten kursseja jokaisessa jaksossa 
pitää olla 5-6. 
 
2. Suoritat opinnot kahdessa ja puolessa vuo-
dessa ja saat yo-tutkinnon valmiiksi viimeis-
tään kolmannen vuoden syksyllä, jolloin aikaa 
opintoihin on 11 jaksoa ja kurssimäärä on 6-7 
jaksoa kohti. 
 
3. Suoritat opinnot kolmessa ja puolessa vuo-
dessa ja saat yo-tutkinnon valmiiksi neljäntenä 
syksynä, jolloin opiskeluaikaa on 16 jaksoa ja 
kurssimäärä on 4-5kurssia / jakso. 
 
4. Suoritat opinnot neljässä vuodessa ja saat 
yo-tutkinnon valmiiksi neljännen vuoden ke-
väällä, jolloin aikaa opintoihin on 18 jaksoa ja 
opintojen määrä jaksossa on noin 4.  

 
Suositeltavin ja yleisin aikataulu lukio-opin-
tojen suorittamiseksi on vaihtoehto, jossa lu-
kio-opinnot valmistuvat kolmessa vuodessa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kurssikertymä 
ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana 
on vähintään 30 kurssia + 30 kurssia. Näin 
kolmannen vuoden kolmeen ensimmäiseen 
jaksoon jäisi 15 suoritettavaa kurssia. 
 
Opiskelu jatkuu kolmannen vuoden neljän-
nessä jaksossa ylioppilaskokeisiin valmistau-
tuen ja osallistuen. Neljän vuoden ohjelma 
voi olla tarpeellinen vaihtoehto esimerkiksi 
laajan opinto-ohjelman, kurssiarvosanojen 
uusimisen tai aikaa vievän harrastuksen 
vuoksi.  
 
Normaaleja kolmen vuoden opintoja suo-
sitellaan opintojen suunnittelun yleiseksi 
lähtökohdaksi lukiota aloitettaessa.  
 
Anomus opintojen laajentamisesta kolmeen 
ja puoleen tai neljään vuoteen on aina 
tehtävä kirjallisena yhdessä opinto-ohjaa-
jan kanssa ja jätettävä rehtorille. (lomake 
Wilmassa ja kotisivulla).  
 
Pidennettyjä opintoaikoja hyväksytään kolme 
kertaa vuodessa: lukioon tultaessa (elokuun 
loppuun mennessä), syksyn ylioppilaskokei-
den päätyttyä (lokakuun loppuun mennessä) 
ja kevään ylioppilaskokeiden päätyttyä (maa-
liskuun loppuun mennessä). 
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 Opiskelija anoo aina ensin kolmen ja puolen 
vuoden opintoja, mikäli ei ole aivan erityistä 
syystä pidentää neljään vuoteen. Opiskelija, 
joka ei ole anonut pidennystä ja ei aloita opin-
tojaan lukuvuoden alussa, poistetaan koulun 
kirjoilta. 
 
Opintojen tehokas eteneminen neljän vuoden 
opinnoissa edellyttää hyvin tarkkaa, koulussa 
hyväksyttyä suunnitelmaa opintojen ja yo-ko-
keen yhteensovittamisesta. Kun opiskelija 
anoo neljännen vuoden opintoja, pidetään 
huoltajan ja opiskelijan, ryhmänohjaajan ja 
opinto-ohjaajan yhteinen keskustelutuokio, 
jossa suunnitelma tarkistetaan.  
 
Heikon opintomenestyksen takia pidentyvät 
opinnot on syytä anoa vasta toisen vuoden 
lopulla, kun kouluaikaa on jäljellä kolme 
jaksoa. Ammattiuraa edistävät, pitkäjänteiset 
tavoitteelliset harrastukset ja muu opis-
kelu sekä erityisen laajat lukio-opinnot tulisi 
ottaa huomioon jo lukioon tultaessa ja anoa 
tarvittaessa pidennettyä opintoaikaa. 
 
Neljännen vuoden aikana tulee opinnot 
saada päätökseen.

Kurssien itsenäinen suorittaminen  
 
Kursseja on mahdollisuus perustelluista syistä 
suorittaa itsenäisesti, kuitenkin aineenopet-
tajien ohjauksessa. Itsenäisestä suorittami-
sesta tulee tehdä sitova kirjallinen sopimus 
asianomaisen opettajan kanssa hyvissä ajoin. 
Sopimuksen vahvistaa rehtori. Lomakkeita on 
saatavilla Wilmassa ja kotisivulla. 
Kurssin itsenäinen suorittaminen tulee kysy-
mykseen mm. seuraavissa tapauksissa: 

Yhteisessä sopimuksessa määritellään tent-
timisajat ja väli- ym. tehtävien palautusajat. 
Lisäksi siinä saa ohjeet kurssin suorittamiseen 
liittyvistä muista menettelyistä. Joidenkin 
kurssien (kuten liikunnan, vieraiden kielten 
suullisten kurssien, musiikin yms.) suorittami-
nen itsenäisestä tenttimällä voi olla hankalaa 
ja siksi sitä ei suositella. Jotta itsenäisistä 
opinnoista voisi suoriutua hyvin ja saavuttaa 
tarvittavat tiedot ja taidot ajatellen ylioppilas-
koetta, pidetään toivottavana, että opiskelija 
on suoriutunut edellisestä kurssista vähintään 
arvosanalla 7. 

Kurssien valitseminen eri lukuvuosille 
 
Lukion kurssitarjottimeen on merkitty kaikki 
kyseisenä lukuvuonna eri jaksoissa tarjottavat 
kurssit. Seuraavan lukuvuoden kurssitarjotin 
valmistuu keväällä, jolloin se jaetaan opiske-
lijoille ja samalla ilmoitetaan aikataulu, johon 
mennessä kurssivalintojen tulee olla tehtynä.  
Sijoita eri jaksoihin kaikki ne kurssit, jotka olet 
valinnut kyseiselle vuodelle.  
 
Huomaa myös, että joitakin kursseja tarjo-
taan vain kerran lukuvuoden aikana.  
 
Kun valitset kursseja kurssitarjottimelta ja 
poikkeat oppiaineiden kurssien numerojärjes-
tyksestä, tarkista (opettajalta, opinto-ohjaa-
jalta, lyhyistä kurssikuvauksista), salliiko op-
piaineen kurssien suoritusjärjestys tällaisen 
poikkeamisen. Lisäksi huomioi sijoittelussa, 
että syksyn ylioppilastutkintoon osallistuvan 
on suoritettava ao. aineen pakolliset kurssit 
pääsääntöisesti edellisen kevään viiden-
nen jakson loppuun mennessä ja kevään 
yo-tutkintoon osallistuvan kolmannen jakson 
loppuun mennessä. 

Kurssitarjottimelle kurssit on laitettu kuhunkin 
jaksoon sarakkeisiin, ja kunkin jakson vaaka-
rivit on merkitty numeroilla 1 – 9. Näitä nu-
meroita kutsutaan tuntikoodeiksi tai palkeiksi 
ja ne osoittavat kurssin ajankohdan lukujär-
jestyksessä. Saman numeron kohdalla (1 - 8) 
olevat kurssit pidetään samalla tuntikoodilla 

• Opiskelija haluaa nopeuttaa  opin-
tojaan. 

• Opiskelija haluaa suorittaa kurssin,,-
jonka opetus ei ole toteutunut. 

• Opiskelijan on mahdotonta sijoittaa 
kurssia omaan työjärjestykseensä. 
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tai palkilla eli varsinaisessa lukujärjestyksessä 
samaan kellonaikaan.  Voit valita samalta 
tuntikoodilta vain yhden kurssin eli yhdessä 
jaksossa voit osallistua enintään kahdeksan 
kurssin oppitunneille.  
 
Koodilla 9 olevat kurssit opetetaan koulun 
työajan ulkopuolella ja niillä on siten oma 
aikataulunsa.
  
Kurssin oppitunteja on kolme kertaa viikossa 
ja oppitunnin pituus on 60, 75 tai 90 
minuuttia. Tuntikaaviosta näet, minä viikon-
päivänä ja mihin kellonaikaan palkin oppitun-
nit pidetään.  
 
Muissa lukioissa suoritetut opinnot hyväk-
sytään lukion oppimäärään. Kesälukioiden 
osalta on syytä etukäteen käydä tarkistamas-
sa opinto-ohjaajalta kurssien vastaavuus (hy-
väksyttävän kurssin minimipituus 30 oppitun-
tia). Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 
kursseja myös ammatillisissa oppilaitoksissa, 
yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä verkko-
kursseina. 
 
Näistä kursseista, niiden hyväksymisestä 
lukion oppimäärään ja niiden kustannusten 
korvaamisesta saat tietoa opinto-ohjaajaltasi. 
Uusista avautuvista opiskelumahdollisuuksista 
tiedotetaan lukuvuoden aikana. Lukion oppi-
määrään voidaan hyväksyä myös muita koti- 
tai ulkomaisia opintoja. Päätöksen korvaa-
vuudesta tai hyväksilukemisesta tekee rehtori 
tutustuttuaan alkuperäisiin todistuksiin.

Kielitarjonta ja kansainvälisyys 
 
Norssilla kielitarjonta on laaja ja monipuoli-
nen. Toisen kotimaisen kielen lisäksi opiske-
lijan tulee opiskella vähintään yhden vieraan 
kielen pitkä oppimäärä (A-kieli). 

Lisäksi Norssilla on mahdollista valita saksan, 
ranskan ja venäjän kielen opintoja, jotka 
toteutetaan siten, että opiskelija voi ottaa 
laajojakin kokonaisuuksia alkavista kielistä. 
Yhteistyötä tehdään Tampereen yliopiston 

kielikeskuksen kanssa, joka tarjoaa kattavan 
kieliopintovalikoiman.   
 
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion 
painopistealueena on kasvatus kansainväli-
syyteen, jota toteutetaan mahdollisimman 
laaja-alaisesti niin, että se koskettaa koko 
ikäluokkaa. Koulu on vuodesta 1984 ollut 
mukana UNESCO:n luomassa ystävyyskou-
lutoiminnassa. Kansainvälisyyskasvatuksen 
päämääränä on kulttuurien välinen ymmär-
täminen sekä kasvaminen Euroopan kansalai-
suuteen, jolloin tavoitteena on 
saada opiskelijat ymmärtämään maailman 
kulttuurierot rikkautena. Opiskelijat tutustu-
vat eri kulttuurien tapoihin ja taloudellisiin, 
yhteiskunnallisiin sekä maantieteellisiin 
tekijöihin kulttuureja rikastuttavina, köyhdyt-
tävinä tai rakentavina voimina.

Normaalikoululla on yhteistyökoulutoimintaa 
seuraavissa kaupungeissa:
 
Lancaster, Englanti 
Rendsburg, Saksa 
Aix en Provence, Ranska  
Tartto, Viro 
Biecz, Puola  
Pietari, Venäjä 
Miskolc, Unkari 
Guangzhou, Kiina 
   
Vuosittain tulee myös uusia yhteistyökump-
paneita.  
 
Kansainvälisiä vieraita vierailee jaksojen 
aikana koulussamme. Tapaamisissa opiskeli-
joilla on mahdollisuus tavata kansainvälisissä 
tehtävissä toimivia asiantuntijoita. 
 
Normaalikoulu ja eurooppalaiset yhteistyö-
koulut toimivat yhdessä Euroopan Unionin 
Erasmus+ -projektissa. Projektityöskentelyn li-
säksi joka kevät järjestetään yhteinen Euroop-
pa-viikko, jolloin opiskelijoilla on mahdolli-
suus osallistua kansainväliseen työskentelyyn 
projektimaissa tai omassa koulussa.
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Normaalikoulun opiskelijat voivat osallistua 
henkilökohtaiseen opiskelijavaihto-ohjel-
maan, joka järjestetään yhteistyökoulujen 
kanssa. Opiskelija voi vaihto-ohjelmassa opis-
kella valitsemassaan yhteistyökoulussa n. 10 
päivän ajan ja hänelle tehdään oma henkilö-
kohtainen opintosuunnitelma. Opiskelija-
vaihto-ohjelma toteutetaan vastavuoroi-
suusperiaatteella, jolloin isäntäperhe vastaa 
majoitus ym. kustannuksista.  
 

Lukiodiplomit  

Lukiodiplomi on taide- ja taitoaineissa suo-
ritettava näyttö- tai päättötyö, joka vaati-
vuudeltaan vastaa ylioppilaskokeen tasoa. 
Lukiodiplomeja voi suorittaa esimerkiksi 
seuraavissa aineissa: kuvataide, musiikki ja 
liikunta. Lisäksi koulu tarjoaa mahdollisuuden 
lukudiplomiin. Tarkemmat ohjeet antaa ko. 
aineen opettaja. 

16 
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ARVIOINTI 
 
Todistukset 
 
Päättötodistus 

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen suo-
ritettuaan lukion koko oppimäärän mukaiset 
opinnot. Päättötodistukseen merkitään oppiai-
neiden arvosanat koko suoritetun oppimäärän 
osalta sekä kussakin oppiaineessa suoritettu-
jen kurssien määrä. Lukion päättötodistuksen 
liitteeseen merkitään opiskelijan soveltavat 
ja muualla suorittamat lukion oppimäärään 
hyväksytyt kurssit ja niiden arviointi. 
 
Ylioppilastutkintotodistus 

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen eh-
tona on, että opiskelija on suorittanut lukion 
oppimäärän, ja läpäissyt ylioppilastutkintoon 
liittyvien pakollisten aineiden kokeet hyväk-
sytysti. Ilman lukion päättötodistusta ei voi 
saada ylioppilastutkintotodistusta. 
 
Todistus oppimäärän suorittamisesta 

Mikäli opiskelija ei saa lukion päättötodistusta, 
hän voi saada todistuksen lukion oppimäärän 
suorittamisesta, mikäli hän on suorittanut 
yhden tai useamman lukion oppiaineen oppi-
määrän. 
 
Erotodistus 

Jos opiskelija eroaa lukiosta ennen koko 
oppimäärän suorittamista, hänelle annetaan 
erotodistus. Jos opiskelija aikoo erota lukiosta, 
hänen on keskusteltava asiasta opinto-oh-
jaajan kanssa ja tehtävä rehtorille osoitettu 
kirjallinen, allekirjoitettu eroanomus. 
 
Jaksoarviointi 

Opiskelija saa jokaisen jakson jälkeen arvi-
oinnin niistä kursseista, jotka hän on koko-
naisuudessaan suorittanut jakson kuluessa. 
Jaksoarviointi on nähtävissä Wilmassa eikä sitä 
tulosteta erikseen. 

Kurssin arviointi 
 
Opiskelija-arviointi on yksi osa koulun arvioin-
tia. Jokainen opiskeltu lukion kurssi arvioi-
daan. Kurssin arvioinnin tehtävänä on antaa 
palautetta opiskelijalle ja hänen huoltajalleen 
kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja op-
piaineen opiskelun etenemisestä.  
 
Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan 
ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään 
opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Kurssin 
arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjalli-
siin kokeisiin, opintojen edistymisen jatku-
vaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten 
arviointiin. Opiskelija-arvioinnin avulla koulu 
voi myös tukea opiskelijan itsenäistä opiske-
lua. Kaikki arvioidut kurssit sisältyvät lukion 
päättötodistukseen. 
 
Kurssin opettaja arvioi opiskelijan tiedot ja 
taidot jakson päättyessä opetussuunnitelman 
määräämällä tavalla. Kurssikohtaiset arviointi-
perusteet selostetaan ainekohtaisissa opetus-
suunnitelmissa ja kunkin kurssin alkaessa. 
 
Lukion kurssit arvioidaan pääsääntöisesti 
numeroarvosanoin. Opetussuunnitelmassa 
määritellään, mitkä koulukohtaiset kurssit ar-
vioidaan numeroarvosanoilla ja mitkä kurssit 
arvioidaan S/H eli suoritettu/hylätty.  
 
Numeroarvioinnissa käytetään asteikkoa: 
4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 
(tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 (erin-
omainen).  
 
Kurssin uusiminen 
 
Hylätyn kurssin opiskelija voi uusia joko uu-
sintakuulusteluissa tai osallistumalla kurssin 
opetukseen ja kuulusteluihin. Kutakin hylättyä 
kurssia kohden opiskelija voi osallistua yhteen 
uusintakuulusteluun.  
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Hyväksytyn kurssin opiskelija voi uusia yhden 
kerran uusintakuulustelussa. Tämä uusinta-
kuulustelu on viidennen jakson uusintakuu-
lustelu. Yhdessä uusintakuulustelussa voi 
uusia korkeintaan kaksi kurssia.  
 
Hylätyn kurssin uusintakuulusteluun on 
osallistuttava päättyneen jakson jälkeen. 
Uusintakuulusteluja järjestetään jakson pää-
tyttyä ilmoitettuna aikana. Ilmoittautuminen 
tapahtuu sähköisesti Wilmassa. Kurssin arvo-
sanaksi merkitään arvosana, joka muodostuu 
uusintakuulustelun arvosanasta ja aiemmista 
kurssin näytöistä. Uusintakuulustelupaperiin 
opettaja merkitsee sekä uusintakuulustelun 
arvosanan että kurssin arvosanan. Kesän uu-
sintakuulustelupäivänä saa uusia niitä kokeita, 
joiden osalta uusintaoikeutta ei lukuvuoden 
aikana ole käyttänyt. 
 
Lukion suorittaminen 
 
Lukion oppimäärän hyväksytyssä suorittami-
sessa täytyy huomioida seuraavaa: 

• opiskelijan kurssimäärä 75 kurssia täyttyy 
• opiskelija on suorittanut kaikki pakolliset   

kurssit 
• opiskelija on suorittanut hyväksytysti 

kaikki opinto-ohjelmansa oppiaineet 
• hylätty koulukohtainen kurssi ei ole 

mukana kokonaiskurssimäärässä 
 
Oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista 
syventävistä kursseista hylättyjä arvosanoja 
eli nelosia voi olla seuraavasti:

Kursseja,      joista hylättyjä 
 
1-2     0 
3-5      1 
6-8      2 
9-     3 

Lukion kurssimäärässä ja päättötodistuksessa 
ovat mukana kaikki arvioidut kurssit, eikä mi-
tään voi enää jälkikäteen poistaa. Koulukoh-
taisista kursseista kurssimäärään luetaan vain 
hyväksytysti suoritetut koulukohtaiset kurssit. 
 
Uutta vuoden 2016 opetussuunnitelmassa 
 
Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakun-
nallisia syventäviä kursseja ei voi poistaa opin-
tosuorituksista lukuun ottamatta hylättyjä 
teemaopintokursseja.  
 
Opiskelijan kokonaiskurssimäärästä pitää 
olla valtakunnallisia syventäviä vähintään 10 
kurssia.

Lukion päättöarviointi 
 
Ennen päättötodistuksen saamista opiskelija 
voi osallistua kerran oppiaineen koko oppi-
määrän käsittävään erilliseen kuulusteluun 
ns. preliminäärikorotukseen, joka on ennen 
kevään ylioppilaskoetta. Kuulusteltavan 
oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan 
opinto-ohjelmasta. Kuulustelun perusteella 
voidaan opiskelijan oppiaineen arvosanaa 
korottaa, mikäli opiskelijan osaaminen on 
ollut oleellisesti parempaa kuin oppiaineen 
kurssien arvosanojen perusteella saavutettu 
arvosana edellyttää. Kuulustelua ei voi uusia.  
 
Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien 
kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on 
mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen 
kuulustelun lisäksi seuraavilla tavoilla: 

• Opiskelijan suorittamat koulukohtaiset 
syventävät ja soveltavat kurssit ovat lisä-
näyttöä ja ne voivat korottaa aineen oppi-
määrän päättöarvosanaa.  
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• Harkinnan perusteella voivat ko. ainetta 
opiskelijalle opettaneet opettajat ja reh-
tori yhdessä korottaa päättöarvosanaa, 
mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat op-
pianeen päättövaiheessa kurssiarvosano-
jen perusteella määräytyvää arvosanaa 
paremmat.

 

Päättötodistuksessa arvioidaan lukioasetuk-
sen määrittämin numeroarvosanoin kaikki 
pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä 
valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta 
annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opis-
kelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan 
suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista 
oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama 
oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä 
valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskeli-
jan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain 
kaksi kurssia.  
 
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 
 
Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa ar-
vioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa 
etenemistä koskevan päätöksen tai päättöar-
vioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. 
Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori 
ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija 
on tyytymätön uuteen arviointiin, hän voi 
pyytää arviointiin oikaisua aluehallintoviras-
tolta.
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YLIOPPILASTUTKINTO 
 
Tutkinnon suorittaminen  

Lukio-opintojen päättövaiheessa suorite-
taan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka 
järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja 
syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan 
suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti 
enintään kolmena peräkkäisenä suoritusker-
tana (kevät-syksy-kevät tai syksy-kevät-syksy). 
Mikäli kokeisiin ei ole osallistuttu mainitussa 
ajassa, on kaikki tutkintoon kuuluvat kokeet 
uusittava. 

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, 
että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen 
osallistumista vähintään lukion tuntijaossa 
määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset 
kurssit. Vieraissa kielissä, joissa ei ole pakol-
lisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin 
suorittamista. Mikäli riittävä kielitaito on han-
kittu muutoin, voi anoa rehtorilta kirjallisesti 
lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman 
vaadittuja kurssisuorituksia. Yo-kokeiden teh-
tävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja 
syventäviin kursseihin.  
 

Tutkinnon rakenne   

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä 
koetta: kaikille pakollisena kokeena äidinkieli 
ja kirjallisuus, kolme muuta pakollista koetta 
valitaan seuraavista:
   
• toinen kotimainen kieli   
• vieras kieli  
• matematiikka  
• reaaliaine   

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useam-
pia kokeita seuraavista:    

• matematiikka  
• reaaliaine/reaaliaineet  
• vieras kieli/kielet   

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kieles-
sä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuu-
deltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. 
Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän 
kokeet suorittaa. Vähintään yhdessä pakolli-
sessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa 
vaativamman tason (pitkän matematiikan tai 
A-kielen oppimäärän) koe.
  
Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman 
oppiaineen koe. Hyväksytyn kokeen voi uusia 
kerran. Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa 
kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. 
Tutkinnon täydentäminen on mahdollista 
ilman aikarajaa.
  
Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi 
reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi 
osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden 
reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkinto-
kerralla opiskelija voi siis osallistua enintään 
kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliai-
neiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle 
seuraavasti:  

samana koepäivänä: 
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, 

biologia  

samana koepäivänä: 
evankelisluterilainen uskonto, ortodok-
sinen uskonto, elämänkatsomustieto, 
yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 

terveystieto 

Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat: 
 
laudatur, eximia cum laude approbatur, 
magna cum laude approbatur, cum laude 
approbatur, lubenter approbatur, approbatur 
ja improbatur.  
 
Ylioppilastutkinnosta ei anneta yleisar-
vosanaa.  Lisätietoa ylioppilastutkinnon 
suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppi-
laskokeista saat rehtorilta, opinto-ohjaajilta, 
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aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolauta-
kunnan internetsivuilta osoitteesta
www.ylioppilastutkinto.fi. 

Ylioppilaskokeissa tapahtuu sähköistymisen 
myötä jatkuvasti muutoksia, joiden osalta 
koulu järjestää tarpeellisen määrän informaa-
tiotilaisuuksia. Opiskelijan tulee osallistua 
niihin tunteakseen kokeen käytännöt ja kou-
lun menettelytavat kokeissa. Informaatiotilai-
suuksista ilmoitetaan Wilmassa.  

Opiskelijan oikeusturvan parantamiseksi 
on otettu käyttöön tarkistusarviointi. Se 
suoritetaan erillisen hakemuksen perusteella. 
Tarkempia ohjeita saa rehtorilta ja ylioppilas-
tutkintolautakunnan kotisivuilta. 

Syksyn 2017 ylioppilaskirjoitukset  

Syksyn kirjoituksiin on ilmoittauduttu jo 
touko-kesäkuun vaihteessa. Opinto-ohjaaja ja 
rehtori opastavat syksyn kirjoittajia pakolli-
sessa abi-infossa. Kokeisiin on saavuttava 30 
minuuttia ennen ilmoitettua alkamisaikaa, 
erityisen tärkeää tämä on kuullun ymmärtä-
misen aamukokeissa, jotka alkavat klo 8:30.  
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Kuullunymmärtämiskokeet  

ma 11.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä  
englanti 
venäjä 
espanja 

ti 12.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
espanja 
englanti 
venäjä 
italia
 
Kirjalliset kokeet  

pe 15.9. äidinkieli, tekstitaito  

ma 18.9. psykologia (sähk.), filosofia (sähk.), 
historia (sähk.), fysiikka, biologia  

ke 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
englanti 
ranska (sähk.) 
espanja 
saksa (sähk.) 
venäjä
 
pe 22.9. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
(sähk.) 

ma 25.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppi-
määrä  

ke 27.9. äidinkieli, esseekoe  
suomi toisena kielenä –koe  

pe 29.9. uskonto (sähk.), elämänkatsomus-
tieto (sähk.), yhteiskuntaoppi (sähk.), kemia, 
maantiede (sähk.), terveystieto (sähk.) 

ma 2.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
englanti 
ranska (sähk.) 
espanja 
saksa (sähk.) 
venäjä 
italia 
portugali 

 
Syksyllä valmistuvien ylioppilaiden  
juhla pidetään ti 5.12.2017 klo 13:00 yliopis-
ton juhlasalissa. 
 
Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset  

Kevään 2018 ylioppilaskirjoituksia koskeva 
abi-info pidetään tammikuussa (kaikilla kir-
joittajilla osallistumisvelvollisuus).  

23.11.2017 mennessä sitova ilmoittautumi-
nen kevään ylioppilaskirjoituksiin; syksyllä kir-
joituksiin osallistuneet voivat jättää ilmoittau-
tumisensa syksyn kokeiden tulosten selvittyä.  

Kirjallinen koe  

ma 12.2. äidinkieli, tekstitaito (paperilla)
  
Kuullunymmärtämiskoe 

ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
(paperilla) 

Kirjalliset kokeet  

ma 12.3. äidinkieli, esseekoe (paperilla) 
suomi toisena kielenä -koe (paperilla) 
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ke 14.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yh-
teiskuntaoppi, kemia (paperilla), maantiede, 
terveystieto   
 
pe 16.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
englanti 
saksa  
ranska  
venäjä (paperilla) 
espanja

ma 19.3. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
 
ke 21.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka 
(paperilla), biologia 

pe 23.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
englanti 
ranska 
espanja 
saksa 
venäjä (paperilla) 
italia 
portugali 

ma 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppi-
määrä (paperilla)
 
pe 1.6.2018 ylioppilasjuhlan harjoitukset klo 
14:00 Tampereen yliopiston juhlasalissa, ota 
valkolakki mukaan  

la 2.6.2018 ylioppilasjuhla klo 11:00, Tampe-
reen yliopiston juhlasalissa

23 
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OPETUSJÄRJESTELYT 
 
Kursseille ilmoittautuminen 
 
Kursseille ilmoittaudutaan Wilmassa. Tietyille 
kursseille (esim. jotkin soveltavat kurssit) vali-
taan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Opinto-ohjelmaan opiskelija voi tehdä muu-
toksia ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan 
avustuksella. Muutokset tulee tehdä hyvissä 
ajoin, viimeistään edellisen jakson arviointivii-
kon alkuun mennessä.  
 
Yksittäisen opiskelijan opinto-ohjelmaan 
voidaan joutua tekemään muutoksia, jos joi-
denkin kurssien ryhmäkoot sitä edellyttävät. 
Tarkista aina seuraavan jakson lukujärjestyk-
sesi arviointiviikon päättyessä. 
 
Mahdolliset muutokset ovat aina nähtävissä 
Wilman lukujärjestysnäytöllä. Wilmassa näkyy 
myös opiskelijan opintosuoritukset. Jokainen 
opiskelija saa Wilmaan oman käyttäjätunnuk-
sen ja salasanan. Alle 18-vuotiaiden huolta-
jilla on omat käyttäjätunnukset ja salasanat, 
jotka ovat voimassa koko lukio-opiskelun 
ajan, jos kansliaan ei ole muuta kirjallisesti 
ilmoitettu.  
 
Poissaolot ja myöhästymiset

 
Muistathan poissaoloista, että… 

 
Hyväksytty syy poissaoloon on 

sairaus tai 
koulun antama lupa 

(selvityksenä esim. 
lääkärintodistus tai rehtorin päätös). 

 
Aiheettomat poissaolot on 

kielletty.

Norssin lukion poissaolokäytäntöä ohjaavat 
samat säännöt, joita noudatetaan myös työ-
elämässä ja muualla yhteiskunnassa. 
 
Opiskelijalla tiedossa olevat poissaolot 
anotaan ja selvitetään etukäteen. Ryhmänoh-
jaajalta anotaan korkeintaan 3 päivän pituisiin 
poissaoloihin. Matkan, leirin, edustustehtävän 
tms. vuoksi yli 3 päivän poissaoloa koulusta 
anotaan rehtorilta erillisellä hakemuskaavak-
keella, johon opiskelija on etukäteen pyytänyt 
opettajilta ohjeet korvaavista tehtävistä.  
 
Myös lyhyemmissä, etukäteen hyväksytyissä 
poissaoloissa opettaja voi vaatia korvaavia 
suorituksia poissaolojen ajalta opiskelijan 
osaamisen varmistamiseksi. 
 
Ilmoitus sairaspoissaolosta on tehtävä 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 
kolmantena poissaolopäivänä. Sairauspoissa-
oloista hyväksytään lääkärin, terveydenhoi-
tajan tms. todistuksen lisäksi myös huoltajan 
allekirjoittama selvitys tai kuittaus Wilmassa. 
Täysi-ikäisen opiskelijan sairaspoissaolon voi 
vahvistaa opiskelijan entinen huoltaja, jos 
tämä asuu samassa taloudessa. Kukaan opis-
kelija ei ole omalla ilmoituksella pois koulusta.  
 
Selvittämättömät poissaolot voivat estää kurs-
sin arvostelun tai johtaa kurssin arvostelussa 
huonompaan arvosanaan kuin opiskelija siitä 
muutoin saisi. 
 
Lukiolain (25 §) mukaan opiskelijalla on 
velvollisuus olla läsnä opetuksessa. Toistuva 
myöhästely on vastoin tätä läsnäolovelvoi-
tetta. Opettajalla on oikeus vaatia korvaavia 
tehtäviä myöhästelyistä tai laskea kurssiarvo-
sanaa. Osa arvioinnista määräytyy aktiivisen 
osallistumisen ja tuntityön kautta. Sään-
nöllinen läsnäolo ja tehtävien tunnollinen 
suorittaminen on opiskelijan velvollisuus ja ne 
parantavat mahdollisuuksia hyviin tuloksiin. 
 
Yleissäännöt poissaoloihin: Luvattomia 
poissaoloja ei hyväksytä! Hoida lupa 
ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin.                         
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Huolehdi sairaspoissaolosta ilmoittamisesta 
välittömästi. Omalla ilmoituksena ei kukaan 
opiskelija ole pois. 

Vilppi kokeessa ja plagiointi 
 
Mikäli opiskelija jää kiinni lunttaamisesta, 
hänen koesuorituksensa hylätään ja hänen on 
suoritettava kurssi uudelleen osallistumalla 
opetukseen.  
 
Lunttaamisen yrityksenä pidetään ylioppi-
lastutkinnon tapaan mobiililaitteen tuomista 
koetilaisuuteen, jos sitä erikseen ei ole sallittu 
kokeessa.  
 
Lunttaamisesta tiedotetaan aina sekä reh-
torille että alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 
Lunttaamisen seurauksena on kirjallinen 
varoitus. Plagiointi koulutehtävissä rinnaste-
taan vilppiin kokeessa ja seuraamukset ovat 
vastaavat (vrt. opetussuunnitelman kurinpi-
tosuunnitelma) 
 
Mobiililaitteiden/tietokoneiden käyttö oppi-
tunneilla 
 
• Kännyköita ei käytetä oppitunnilla, ellei 

opettaja erikseen siitä ilmoita.  
• Tärkeistä puheluista oppitunnin aikana 

sovitaan etukäteen opettajan kanssa. 
• iPadien ja tietokoneiden  käytöstä opet-

taja antaa erikseen ohjeita.

T-merkintä 
 
T-merkintä tarkoittaa, että kurssi on täyden-
nettävä. Mikäli opiskelijan suoritus kurssin 
aikana on puutteellinen, voi kurssin opettaja 
antaa arvosanan asemasta T-merkinnän. 
Tämä tarkoittaa, että opiskelijan tulee täyden-
tää suoritustaan viimeistään viikon kuluessa 
uusintakuulustelusta lukien (katso tarkat 
päivämäärät aikataulujen sivulta).  
 

Vaihto-opiskelijavuoden opinnot  
 
Vaihto-opiskelijavuoden lukiotasoisista opin-
noista hyväksytään erikseen neuvoteltavat 
suoritukset. Perusperiaatteena on, että yksi 
kurssi vastaa 38 oppitunnin työmäärää. Yksi 
oppitunti on 45 minuuttia. Kun lukio-opintoi-
hin anotaan hyväksyttäväksi ulkomaisia opin-
toja, tulee opiskelusuorituksista olla selkeä 
eritelty näyttö: opiskelupaikan taso, kurssin 
laatu ja kesto tunteina, arviointi ja/tai osallis-
tuminen poissaoloineen sekä suoritustaso. 
 
Opiskelijan on syytä hyvissä ajoin ilmoittaa 
rehtorille ja ryhmänohjaajalle kirjallisesti vaih-
to-opiskelijavuodesta.  
 
Seututarjotin ja eNorssi 
 
Oman lukion kurssitarjonnan lisäksi opiskelijat 
voivat suorittaa verkkokursseja. Verkkokursse-
ja on tarjolla Pirkanmaan lukioiden ja amma-
tillisten oppilaitosten seututarjottimella:   

http://lukiot.tampere.fi/seututarjotin/opiske-
lijan_ohjeet.html 

Tämän lisäksi verkkokursseja voi suorittaa 
maamme normaalikoulujen lukioiden yhteis-
työnä tarjoamina ns. eNorssi-kursseina. 

Hyväksiluettavat opinnot  
 
KOROTA-tarjottimella Tampereen yliopisto ja 
Tampereen kesäyliopisto  
tarjoavat lukiolaisille korkeakoulutasoisia 
opintoja: 

 http://korota.blogit.tampere.fi/

• Tampereen yliopiston opintojaksoille 
ilmoittaudutaan elokuussa 2017  

• Tampereen kesäyliopiston syys- ja ke-
vätlukukausien avoimeen yliopisto-ope-
tukseen ja ammattikorkeakoulutasoisille 
kielikursseille ilmoittautuminen päättyy 
yleensä kaksi viikkoa ennen opintojen al-
kua. Kesäajan yliopistotasoiseen opetuk-
seen ja reaaliaineiden kertauskursseille 
ilmoittaudutaan huhti-toukokuussa.  
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• Reaaliaineiden kursseista maksat itse 
omavastuuosuuden. Muihin Koro-
ta-tarjottimen opintoihin voit saada 
maksuttoman opinto-oikeuden, mutta 
oma oppilaitoksesi maksaa opinnoistasi 
yliopistolle tai kesäyliopistolle.  

• Jos jätät saapumatta kurssille ilmoit-
tamatta peruutuksesta etukäteen tai 
keskeytät opintosi muusta syystä kuin 
lääkärintodistuksella osoitetun sairauden 
vuoksi, peritään opintomaksu sinulta 
itseltäsi. 

• Kaikille tarjottimella oleville kursseille 
ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä 
lomakkeella.  

• Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin 
ilmoittaudut!

  

Tampereen kesäyliopisto 

(www.tampereenkesayliopisto.fi) tarjoaa 
abi-ja lukiolaiskursseja pääosin kesällä, mutta 
joitakin kursseja myös kevään lukulomalla. 
Muista kuin Korota-tarjottimella olevista kurs-
seista sinun täytyy itse maksaa kurssimaksu, 
joka ilmenee kurssikuvauksesta. 
 
Materiaaliraha 
 
Lukiolainen kuluttaa monenlaista koulun 
hankkimaa paperitavaraa opiskelunsa aikana. 
Tässä näistä tärkeimmät: Arviointiviikkojen 
tehtävien ja kokeiden konseptiarkit, uusinta-
kuulustelujen tehtäväarkit, muiden kokeiden 
tehtäväarkit, preliminäärien tehtäväarkit, 
erillisten kuulustelujen konseptiarkit jne. 
Koska materiaalien hankinta on edullisinta 
joukko-ostona, kerätään ns. materiaalimaksu. 
Koko lukioaikaista paperitavaraa ja kaikille 
yhteistä materiaalia varten laskutetaan lukion 
alkaessa jokaiselta opiskelijalta 20€ suuruinen 
summa. 

LUKUVUOSI 2017 – 2018 
 
Aikatauluja 
 
TYÖAIKA  2017 –  2018 
 
Syyslukukausi    9.8.–21.12.2017 
Syysloma   16.–22.10.2017 
Kevätlukukausi    8.1.–2.6.2018 
Talviloma    26.2.–4.3.2018 
Pääsiäisloma    30.3.–2.4.2018 
 
 
JAKSOT 
 
JAKSO 1    9.8.–29.9.2017, työpäiviä 38 
JAKSO 2    2.10.–28.11.2017, työpäiviä 37 
JAKSO 3    29.11.2017–2.2.2018, työpäiviä 36 
JAKSO 4    5.2.–6.4.2018, työpäiviä 38 
JAKSO 5    9.4.2018–2.6.2018, työpäiviä 39 
 
 
 
ARVIOINTIVIIKOT  
 
JAKSO 1     25.9. — 29.9.2017  
JAKSO 2     22.11.—28.11.2017 
JAKSO 3     29.1. — 2.2.2018 
JAKSO 4     29.3. — 6.4.2018 
JAKSO 5     25.5. — 31.5.2018

VANHEMPAINILLAT JA ESITTELYILTA 
 
1. vsk     ke 23.8.2017  klo 18:30, B1100 
3. vsk     ma 20.11.2017  klo 18:30, A140  
2. vsk     pe 16.2.2017  klo 18:00,
   Kuokkamaantie 16, Juhlasali
2. vsk     to 19.4.2018    klo 18:30, A140
Esittelyilta  ti 23.1.2018  klo 18:30, B1100
 
Ryhmäytyspäivä 

17-vuosikurssin ryhmäytyspäivä järjestetään 
perjantaina 18.8.2017. Tällöin on lukujärjes-
tyksestä poikkeavaa ohjelmaa.

JAKSO ALKAA PÄÄTTYY PALAUTUSPÄIVÄ UK-ILMOIT-
TAUTUMINEN

UUSINTA-
KUULUSTELU

T SUORITETTAVA 
VIIMEISTÄÄN

1 9.8.2017 29.9.2017 3.10.2017 8.10.2017 11.10.2017 18.10.2017

2 2.10.2017 28.11.2017 4.12.2017 10.12.2017 13.12.2017 20.12.2017

3 29.11.2017 2.2.2018 6.2.2018 11.2.2018 14.2.2018 21.2.2018

4 5.2.2018 6.4.2018 10.4.2018 15.4.2018 18.4.2018 25.4.2018

5 9.4.2018 2.6.2018 1.6.2018 3.6.2018 6.6.2018 13.6.2018
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JAKSO ALKAA PÄÄTTYY PALAUTUSPÄIVÄ UK-ILMOIT-
TAUTUMINEN

UUSINTA-
KUULUSTELU

T SUORITETTAVA 
VIIMEISTÄÄN

1 9.8.2017 29.9.2017 3.10.2017 8.10.2017 11.10.2017 18.10.2017

2 2.10.2017 28.11.2017 4.12.2017 10.12.2017 13.12.2017 20.12.2017

3 29.11.2017 2.2.2018 6.2.2018 11.2.2018 14.2.2018 21.2.2018

4 5.2.2018 6.4.2018 10.4.2018 15.4.2018 18.4.2018 25.4.2018

5 9.4.2018 2.6.2018 1.6.2018 3.6.2018 6.6.2018 13.6.2018

 
MÄÄRÄAIKOJA 2017– 2018

 
Abiturienttien koulutyö päättyy torstaina 15.2.2018 
 
Uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan Wilmassa ja ne pidetään 1.-4. jakson osalta alkaen kello 
16:00 luokissa A140 ja A144.  ke 6.6.2018 uusintakuulustelu alkaa klo 12:00 luokissa A140 
ja A144. Uusintakuulustelu kestää enintään kolme tuntia, jolloin voi suorittaa enintään kaksi 
koetta. 
 TUNTIKAAVIO

Tiistaisin ryhmänohjaus klo 13:00-13:20. Viitospalkin opetus on tiistaisin klo 13:35-14:50.

ma ti ke to pe

9.00-9.15

12.45-13.00
RO klo 13-13.20
VÄLITUNTI 13.20-13.35

14.15-14.30 VÄLITUNTI

48.00-9.00 2 1 7 3
VÄLITUNTI

9.15-10.30 4 6 5 6 2
10.30-11.15

RUOKAILU

11.15-12.45 7 4 1 2 3
VÄLITUNTI

13.00-14.15 3 6 5 75 VÄLITUNTI

14.30-15.45 8 8 1 8
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OPISKELUHUOLTO 
 
OPISKELUTERVEYDENHUOLTO  
 
Lukiolaisten terveydenhuoltopalveluista vas-
taa Tampereen kaupunki. Opiskeluterveyden-
huollosta vastaa Tullinkulman toimipisteen 
Tiimi 1. Ajanvaraukset Tiimi 1:n puhelimeen 
040 806 2454. 
 
Lääkäripalvelut ovat maksullisia yli 18-vuoti-
aille koskien sairaanhoitokäyntejä. Käyntimak-
su peritään kolmelta ensimmäiseltä kerralta, 
jonka jälkeen käynnit ovat maksuttomia 
yhden kalenterivuoden aikana. Ensimmäisen 
vuoden opiskelijat saavat kutsun terveystar-
kastukseen. 
 
 
SUUN TERVEYDENHUOLTO 

Kehotuskirje varata aikaa lähetetään 
17-vuotiaille tamperelaisille nuorille. Ajan voi 
varata keskitetystä ajanvarauksesta ma-pe klo 
8:00-17:00 numerosta (03) 5657 0100. Ajan 
tarkistaminen, siirtäminen ja peruuttaminen 
sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhy-
gienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan 
varaaminen on mahdollista myös sähköisen 
asioinnin kautta.  
 
Lisätietoja: 
www.tampere.fi/
terveyspalvelut/hammashoito

Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on 
mahdollisuus käyttää Tampereen kaupungin 
suun terveydenhuollon palveluja. Hammas-
hoitopalvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua 
netissä olevalla lomakkeella. Sitä voi myös 
tilata keskitetystä ajanvarauksesta numerosta 
(03) 5657 0100. Ajanvaraus on tehtävä itse. 
Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on 
mahdollisuus käydä hammashoidossa myös 
omassa kotikunnassaan.

KOULUTAPATURMAT  

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluai-
kana sattunut tapaturma. Opiskelija ohjataan 
hoitoon terveyspalveluiden neuvonnan anta-
man ohjeen mukaan alueen terveysasemalle 
tai päivystysasema Acutaan. Koulutapatur-
mista täytetään koulutapaturmalähete, joka 
on edellytys korvausten saamiseksi. Huoltajan 
käyttäessä omatoimisesti yksityisiä sairaan-
hoitopalveluja kustannuksia ei korvata. 
 
 
ERITYISOPETUS  

Erityisopettaja Tiina Juutilainen, 
puh. 050 4201 502 

Erityisopetusta kohdennetaan niille opiskeli-
joille, joilla on todettu oppimisvaikeuksia.

Erityisopettaja pitää lukioopintojen alussa 
tunnin, jonka aikana opiskelijat kertovat 
kirjallisesti tietoja kouluvuosistaan sekä näke-
myksiä oppimisestaan. Tunnilla tehdään myös 
lukiseula, jossa arvioidaan opiskelutaitoja. 
Seulan tulosten perusteella erityisopettaja 
kutsuu joitain opiskelijoita keskustelemaan 
opiskelusta ja kartoittaa vielä tarkemmin, 
onko opiskelijalla tarvetta tukeen. Mikäli 
opiskelija haluaa keskustella opinnoistaan 
erityisopettajan kanssa jo opintojen alkuvai-
heessa, hän voi itse ottaa yhteyttä eri-
tyisopettajaan ja varata ajan. Tukea tarvitseva 
opiskelija tapaa erityisopettajaa säännöllisesti 
lukuvuoden aikana. 

Erityisopettajan palveluihin voi hakeutua 
myös oma-aloitteisesti, mikäli opiskelija koh-
taa opiskeluun liittyviä vaikeuksia lukio-opin-
noissaan. Myös aineenopettaja, opinto-oh-
jaaja tai ryhmänohjaaja voi ohjata opiskelijan 
erityisopettajan puheille. Huoltajat voivat 
ottaa yhteyttä erityisopettajaan, jos epäilevät 
että heidän lapsellaan on oppimisvaikeuksia 
tai hän tarvitsee tukea lukio-opinnoissaan. 
Tarvittaessa erityisopettaja voi tavata opiskeli-
jan ja tämän huoltajat yhdessä.
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KURAATTORI 

Koulukuraattori Linda Hakanen 
puh. 050 509 9046 

Koulukuraattorin työn tavoitteena on auttaa 
ja tukea opiskelijoita kaikenlaisessa koulun-
käyntiin ja muuhun elämänpiiriin liittyvissä 
asioissa. Koulukuraattori pyrkii kehittämään 
yhteisöllisyyttä kouluyhteisössä sekä edistä-
mään koulun ja kotien yhteistyötä. Kouluku-
raattori toimii yhteistyössä opiskelijan, hänen 
vanhempiensa, häntä hoitavien ja kasvatta-
vien henkilöiden, kouluyhteisön ja nuorten 
palvelupisteiden ja viranomaisten kanssa. 
Kuraattori tarjoaa opiskelijoille keskustelua-
pua, tukea ja ohjausta matalalla kynnyksellä. 
Yhteistyösuhteet perustuvat luottamuksel-
lisuuteen ja tavoitteena on tukea opiskeli-
joiden psykososiaalista kasvua. Kuraattori 
toimii myös tukioppilas- ja tutortoiminnan 
ohjaajana. 

Kuraattori ottaa vastaan opiskelijoita ja 
oppilaita pääasiassa ajanvarauksella. Ajan voi 
varata opiskelija itse, opettaja, ryhmänohjaa-
ja, huoltaja tai muu viranomainen tai hoitava 
taho. Yhteyttä voi ottaa muun muassa koulua, 
opiskelua, kotia, kaveripiiriä, vapaa-aikaa, 
mielenterveyttä ja päihteitä koskevissa asiois-
sa. Ajan voi varata kuraattorille soittamalla, 
tekstiviestillä, Wilmassa, sähköpostilla tai tu-
lemalla piipahtamaan kuraattorin huoneella.  
 
KOULUPSYKOLOGI  

Elina Sisso-Hakonen, 
puh. 050 420 1404 

Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea 
opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Kou-
lupsykologi on terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö. Käynnit koulupsykologin 
luona ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 
Koulupsykologin vastaanotolle voi opiskelija 
hakeutua itse tai esimerkiksi vanhemman, 
opettajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan 
suosituksesta. Koulupsykologiin puoleen voi 

kääntyä, kun opiskelijaa vaivaa esimerkiksi vä-
symys, mielialan lasku, stressi, jännittäminen, 
ihmissuhdepulmat, elämän kriisitilanteet, 
syömishäiriöt jne. Lukiopsykologin tehtävät: 

• tukee opiskelijoiden psyykkistä hyvin-
vointia (yksilökäyntien, ryhmäinter-

         ventioiden sekä yhteisöön kohdistuvien    
         toimien kautta)   
• kartoittaa opiskelijan psyykkistä vointia 

ja oppimisen ongelmia  
• ohjaa opiskelijan tarvittaessa jatkotut-

kimuksiin, hoitoon, kuntoutukseen tai 
muihin tukipalveluihin ja toimii tarvit-
taessa yhteistyössä em. tahojen kanssa  

• tekee yhteistyötä opiskelijan huoltajan, 
ryhmänohjaajan ja muiden opiskelijan 
asioissa 

• mukana olevien kanssa opiskelijan suos-
tumuksella  

• osallistuu opintojen koordinointiryhmän 
toimintaan  

• konsultoi opettajia psyykkiseen hyvin-
vointiin liittyvissä asioissa

Koulupsykologin työn tavoitteena on auttaa 
opiskelijoita mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Siksi on toivottavaa, että kynnys 
yhteydenottoihin olisi matala. Tavoitteena on 
löytää yhdessä uusia näkökulmia ja ratkaisuja 
ongelmiin. 

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä puhelimit-
se joko tekstiviestillä tai soittamalla (p. 050 
420 1404), Wilman kautta tai sähköpostitse.
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iPADIN KÄYTTÖOHJEISTUS (niille, joilla on koulun laite) 
 
iPadin vastaanottaessasi olet sitoutunut seuraaviin ehtoihin. Koska laite on hankittu opiskelu-
käyttöön, sitä tulee paitsi huolellisesti hoitaa, myös kuljettaa mukana, sillä osa koulun opiskelu-
materiaaleista on sähköisiä. 
 
• Tarkastan laitteen toimintakunnon saadessani laitteen käyttöön ja ilmoitan välittömästi 

havaitsemistani vioista ja/tai puutteista koulun it-tukeen. 
• Ymmärrän, että laite on luovutettu minulle ainoastaan opiskelukäyttöön. 
• Huolehdin itse siitä, että minulla on toimintakunnossa oleva laite. 
• Laina-aikana olen vastuussa laitteelle aiheutuneista vahingoista ja laitteen katoamisesta. 
• En luovuta laitetta muiden käyttöön.  
• Noudatan laitteen kuljettamisessa tarvittavaa varovaisuutta. 
• Huolehdin, että laitteen turvatarra säilyy ehjänä. 
• En jätä laitettani vartioimatta näkyville, esimerkiksi kulkuneuvoon tai julkiseen tilaan.  
• Jos laite katoaa tai varastetaan, ilmoitan siitä välittömästi kouluun ja teen tarvittaessa 

rikosilmoituksen. 
• Huolehdin siitä, että laitteessani on koulutyöhön tarvitsemani ohjelmat. 
• En asenna ohjelmia, joihin minulla ei ole voimassa olevaa asianmukaista lisenssiä.  
• En tallenna laitteeseen tekijänoikeussäännösten vastaista tai laitonta sisältöä tai käytä 

laitetta muutoinkaan lainvastaisesti. 
• En poista laitteen ohjelmistolukitusta (jail brake). 
• Huolehdin, että laitteen käyttöturvallisuutta parantavat päivitykset tulevat asennettua.  
• Seuraan laitteeni muistin täyttymistä siten, että vapaata tilaa on riittävästi koulutöitä 

varten. 
• Huolehdin muutoinkin laitteen asianmukaisesta käytöstä ja säilytyksestä. 
• Laite on mukanani oppitunneilla, jos ei toisin opettajan kanssa ole sovittu. 
• Sitoudun noudattamaan laitteen käytöstä annettuja ohjeita oppituntien aikana. 
• Jos lähden vaihto-opiskelijaksi, vaihdan koulua, keskeytän lukio-opinnot tai jos koulu 

pyytää laitteen palautusta, palautan laitteen koululle välittömästi. 
• Jos toimin sääntöjen vastaisesti, ymmärrän olevani korvausvelvollinen aiheuttamastani 

vahingosta. 
• Palautan laitteen kouluun siinä kunnossa missä sen vastaanotin. Vastuu ei kuitenkaan 

koske laitteen opiskelukäytön aiheuttamaa tavanomaista kulumista. 
• Laite on palautettava laina-ajan päättyessä ehjänä ja myyntikuntoisena. 
• Kokeiluperiodin jälkeisillä ryhmillä 15-vuosikurssista lähtien opiskelijoilta kerätään laite-

maksu, joka on 120 e vuodessa (ei muuta materiaalimaksua)  

Kaikista laitetta koskevista ongelmista ilmoitetaan välittömästi koulun
 it-tukihenkilölle, joka ryhtyy välittömästi tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.  
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17-vuosikurssilla aloittavien tietokone  
 
Uuden opetussuunnitelman myötä myös Tampereen yliopiston normaalikoulu on siirtynyt 
järjestelyyn, jossa lukiolainen hankkii itse oman päätelaitteensa. Kaikki syksyllä 17 aloittavat 
lukiolaiset kirjoittavat yo-kokeet sähköisesti. Sähköiset yo-kirjoitukset tehdään koulun laitteilla, 
mutta opetuksessa ja kurssikokeissa käytetään opiskelijan omaa laitetta, jolla voidaan käyttää 
yo-kirjotuksissa tarvittavia ohjelmia.  
 
Suositus lukiolaisen hankkiman koneen teknisistä vaatimuksista:  

Laitteen tulee täyttää sähköisen ylioppilaskokeen minimivaatimukset päätelaitteelle.  Katso 
ohje ylioppilastutkintolautakunnan sivulta:
ylioppilastutkinto.fi > ylioppilastutkinto > määräykset > yleiset mää-räykset ja ohjeet > pääte-
laiteohje (liite3) https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Di-gabi/
ytl_paatelaiteohje_2017_fi.pdf
  
Ohjeen täsmennykset Tampereen yliopiston normaalikoulussa: Koe toteutetaan langallisella 
tekniikalla, joten ethernet-liitäntä vaaditaan. Opiskelijoiden omia koneita käytetään kurssiko-
keissa, mutta yo-kokeissa käytetään koulun laitteita. Koulu vastaa koneiden käynnistymisestä 
yo-kokeessa. Lisäksi suosittelemme seuraavia teknisiä vaatimuksia.  

• Keskusmuistia vähintään 8 Gt 
• Kiintolevy: vähintään 256 Gt SSD tai perinteinen kiintolevy 500 Gt 
• USB-portteja (USB2 tai USB3) vähintään 2 kappaletta  
• Windows 10 -käyttöjärjestelmä 
• Esimerkki soveltuvasta koneesta: Acer Aspire ES1-331 13,3” -kannettava. 

OPPIKIRJALUETTELO  
 
Lukion opiskelijoiden kirjaluettelo on koulun kotisivulla. Kirjaluettelosta näkyy, että opiskelija 
voi valita sähköisen kirjan (s) tai paperisen kirjan (p) oppiaineesta riippuen. 
 
Sähköiset kirjat ovat pääsääntöisesti euromääräisesti halvempia. Niille on valittavissa erilaisia 
lisenssejä. Koska lukio on 2- 4  vuoden mittainen, on viisasta varmistaa, että lisenssi ei umpeu-
du liian aikaisin.  
 
Yleensä opiskelija tarvitsee oppikirjojaan vielä valmistautuessaan ylioppilaskokeisiin, joten 
kolmen tai neljän vuoden lisenssit ovat tarpeellisia.  
 
 
Joillakin kursseilla ei oppikirjaa osteta lainkaan, koska opettaja tekee oppimateriaalin itse tai 
opiskelijoiden kanssa. 
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OPINTO-OHJAUS 
 
Ohjaustyöstä vastaa opinto-ohjaaja Jukka 
Vuorinen. Henkilökohtaista neuvontaa varten 
opinto-ohjaaja on tavattavissa päivittäin klo 
9:30–14:30 opinto-ohjaajan työtilassa. Saat 
helpoiten ja varmimmin henkilökohtaisen 
ohjausajan tekemällä varauksen Wilmassa. 
 
Opinto-ohjauksen kurssit 
 
Jokaisen 1. vuosikurssin opiskelijan opintoihin 
kuuluu pakollisena kaksi opinto-ohjauksen 
kurssia. Opinto-ohjauksen kurssien luokkatun-
nit on hajautettu kolmen lukiovuoden ajalle.  
 
Ensimmäisenä vuotena oppitunteja pidetään 
1. ja 4. jaksossa, toisena vuotena 4. jaksossa 
ja kolmantena kurssi 2. ja 3. jaksossa. 
 
Opinto-ohjauksen luokkatunneilla käsitellään 
kaikkia opiskelijoita koskevia opinto-ohjauk-
sen kysymyksiä. Voit kehittää omaa opiske-
lustrategiaa ja osaat tunnistaa entistä parem-
min oman opiskelutyylisi. Saat tärkeätä tietoa 
yhteiskunnan ja työelämän ajankohtaisista 
muutoksista. Tutustut koulutukseen ja työelä-
mään. Saat perustiedot ylioppilastutkinnosta 
ja jatko-opinnoista sekä kotimaassa että 
ulkomailla. Saat tietoa korkeakouluopintojen 
luonteesta, opintojen rakenteista, koulutus-
aloista ja hakumenettelyistä eri oppilaitoksiin. 
 
Opinto-ohjauksen kurssin suoritus edellyttää 
läsnäoloa. 
 
 
Henkilökohtainen ohjaus 
 
Henkilökohtaisessa ohjauksessa voit keskus-
tella opintoihisi, koulutusvalintoihisi sekä 
ammatti- ja urasuunnitteluusi, tulevaisuuteesi 
ja elämäntilanteeseesi liittyvistä kysymyksistä 
opinto-ohjaajasi kanssa.

Ainekohtainen ohjaus  
 
Aineenopettajilta saat yksityiskohtaista tietoa 
oppiaineiden sisällöistä, suoritusohjeista, ja 
alan muista mahdollisuuksista sekä tarvittaes-
sa tukiopetusta. 
 
Ryhmänohjaustuokio (RO) joka tiistai klo 
13:00-13:20 
 
Tässä tuokiossa käydään läpi opiskeluun 
liittyviä olennaisia asioita ja välitetään 
informaatiota opintoihin liittyvissä asioissa. 
Ryhmänohjaaja opastaa opiskeluun liittyvis-
sä ongelmakohdissa ja auttaa tarvittaessa 
opiskelijaa tarkentamaan ainevalintojaan ja 
tavoitteitaan. Ryhmänohjaajat tukevat sinua 
opiskeluhuollossa ja seuraavat oppilaiden 
opintojen edistymistä. 
 
He neuvottelevat tarvittavista toimenpi-
teistä sekä mahdollisista muutostarpeista 
opinto-ohjaajien kanssa sekä muiden saman 
vuosikurssin ryhmänohjaajien kanssa. 
 
Kotisivu  
 
Ajankohtaistiedottaminen tapahtuu koulun 
kotisivujen kautta sekä Wilma-viestein.  
 
 
Tutortoiminta  
 
Koulukuraattorin, ryhmänohjaajien ja opin-
to-ohjaajan tukena toimivat tutorit, jotka 
auttavat erityisesti lukio-opintojen alussa. Toi-
sen vuosikurssin opiskelijoista valitut tutorit 
auttavat ja tukevat muita opiskelijoita.  
 
Varsinaisen tukityönsä ohella he osallistu-
vat myös koulutyön suunnitteluun yhdessä 
opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Tutorit 
vierailevat eri tilaisuuksissa mm. yläkouluilla 
ja vanhempainilloissa edustaen lukiota ja 
välittäen opiskelua ja lukiota koskevia tietoja. 
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YLIOPISTOYHTEISTYÖKURSSIT 

 
Normaalikoulun lukio toimii Tampereen yliopiston 

keskustakampuksella. Yliopistoyhteistyön myötä lukiolaisilla 
on mahdollisuus suorittaa yliopistotason kursseja ja saada 

nämä hyväksiluettua opintoihinsa. Yliopistokurssien tarjonta 
on esitelty kotisivuillamme ja opetuksen aika- ja paikkatieto-

ja on syytä seurata yliopiston ainelaitosten opetus-
ohjelmasta. Seuraavalla sivulla on lueteltu tarjolla olevien 

kurssien koodit ja nimet sekä kurssien laajuudet. 

33
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YLIOPISTOYHTEISTYÖKURSSIT

Tarkista ajantasainen opetusohjelma verkkosivuilta uta.fi > opiskelu > 
opinnot ja opetus > opetusohjelma
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YLIOPISTOYHTEISTYÖKURSSIT

MUISTILISTA 
 
1. VUOSIKURSSIN OPISKELIJA 
• lue opinto-opas tarkkaan  
• kysy aina neuvoa etukäteen, älä jälkikä-

teen 
• sinä olet vastuussa opinnoistasi 
• kaikki poissaolot on selvitettävä välittö-

mästi kurssin opettajalle 
• tarkista kurssimääräsi (n. 30–35 kurssia 

1. vuoden aikana) 
 
2. VUOSIKURSSIN OPISKELIJA 
• tarkista kurssimääräsi (n. 30–35 kurssia 

toisen vuoden aikana), koska kolmannen 
vuoden opinnot kestävät vain kolme 
jaksoa 

• toinen vuosi on työntäyteinen vuosi 
• huomioi opinto-ohjelmassasi ainereaali 
• syventäviä ja soveltavia kursseja on hyvä 

suorittaa toisena vuotena 
 
3. ja 4. VUOSIKURSSIN OPISKELIJA 
• tarkista jo syksyn alkaessa, että riittävä 

kurssimäärä on koossa 
• ylioppilastutkinnossa kirjoitettavan ai-

neen pakolliset kurssit pitää olla suoritet-
tu kirjallisten kokeiden alkuun mennessä 
(syksyn kirjoittajilla kirjoitettavan aineen 
viimeinen pakollinen kurssi pitää olla 
meneillään) 

• lukion päättötodistuksen saamiseksi 
lakkiaisjuhlassa 2.6.2018 pitää kaikki 
suoritukset olla tehty 27.4.2018 men-
nessä (ennen vappua). Mahdolliset itse-
näiset suoritukset tulee sopia 13.4.2018 
mennessä 

• lukio on suoritettu vasta kun vähintään 
75 kurssia (joista vähintään 10 syven-
tävää) on suoritettu valtakunnallisen 
tuntijaon edellyttämällä tavalla.

VARIKOT 
 
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukios-
sa on tarjolla menestyksekkääksi osoittautu-
nut varikkotoiminta.  
 
Varikkoja on englannissa, ruotsissa ja mate-
matiikassa. Varikolla opiskelija saa apua ja 
ohjausta niissä aineissa ja kursseissa, jotka 
ovat tuottaneet hänelle ongelmia.  
 
Varikolle voi tulla säännöllisesti koko lukuvuo-
den ajan, jolloin opiskelija voi saada siitä lu-
kiokurssin. Lukiokurssin saa kuitenkin vain, jos 
opiskelija ei ole tullut suorittamaan oppiai-
neen tietyn kurssin nelosta tms. vastaavaa. 
 
Varikko ei ole normaalin kurssin korvike vaan 
tukitoimi. Opiskelija ei siis voi valita normaa-
lin kurssin sijaan varikkokurssia vaan varikon 
toiminta suunnataan oppimisvaikeuksien, 
nelosten ja muiden ongelmatilanteiden 
korjaamiseen.  
 
Myös opiskelija, joka haluaa varmistaa osaa-
mistaan ja jakaa taitojaan, voi tulla ohjaajaksi 
varikolle ja saada lukiokurssin ohjaustoi-
minnasta. Varikko toimii koko lukuvuoden 
mahdollisimman samalla paikalla, ohjaavien 
opettajien jaksottaisen lukujärjestyksen 
vuoksi voi kuitenkin tulla muutoksia, joista 
tiedotetaan erikseen.
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KURSSITARJOTIN 2017-2018 TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN LUKIO
J 1 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk 3 vsk

1 MAAY1.1 MABY1.1 YH1.3/BN HI5.1 ÄI4.1 TE1.3 GE1.1 SAA8.1 5RUB10.1 5ENA12.2 5FY7.1
2 ÄI1.1 ÄI1.2 BI2.1 RUB4.1 MU1.4 UE2.1 5MAA10.1 5MAB6.2 5ENA7.1
3 ENA1.1 RUB1.1 ÄI1.3 RAB31.1 MAA6.1 MAB4.1 YH1.2 5BI6.1 5TE4.1
4 MU1.1 BI2.2 ENA9.1 KU1.1 MAA6.2 UE3.1 YH15.1 LI8.1 RUB5.3 5KE5.1 5ÄI6.3/BN
5 HI1.1 FY1.2 RUB1.2 PS8.1 ENA4.1 MU2.2 ÄI4.3 VEB34.1 5MAB6.1 5KU8.1 5MAA10.2
6 MABY1.2 MAAY1.2 FY1.1 PS3.1 ÄI4.2 UE2.2 5HI10.1 5KU10.1 5ENA12.1
7 LI1.1 OP/AT1.1 OP/AT1.2 YH1.1 SAB23/SAB35/SAA1 BI11.1 5MAB9.1 5ENA7.2 MAA19.1
8 LI1.2 OP/AT1.3 OP/AT1.4 YH8.1/BN YH13.1 TO2 ST3.1 5KU07.1
9 LI6.1 t-MBA BI7.1 ÄI13.1 SAB312

J2 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk
1 ÄI2.1 UE1.1 KU3.1 VEB31.1 MAA7.2 MAB7.1 HI2.1 SAA4.1 5LI5.1 5PS5.1 5FY8.1
2 BI1.1 MAA2.1 MAB2.1 RAB32.1 HI4.1 KU2.1 ENA4.2 FI1.3 5MAA16.1 5ÄI9.2 5YH3.3
3 RUB1.3 ENA1.2 YH2.3/BN ÄI5.1 MAA7.1 FI4.1 MAB4.2 5ÄI9.1 5KU9.1 5SAA7.1
4 PS1.1 KE1.1 SAB31.1 LI2.1 RUB3.3 FY4.1 RAB35/RAB23/RAA1 5ENA8.1 5ÄI9.3
5 ENA2.1 ÄI2.2 MAA2.2 RUB4.2 TE2.1 YH2.1 KE3.1 5PS4.1 5RAB39/B27/A5.1
6 LI3.1 ÄI2.3 ENA1.3 HI6.1 BI3.1 ENA4.3 YH2.2 ÄI5.2 5MAA13.1 5MAB6.3
7 IT3.1 LI1.3 FY1.3 KE8.1 ÄI5.3 GE3.1 FI2.1 VEB35.1 5OP3.1 5OP3.2
8 LI1.4 KU6.1 YH14.1/BN RUB8.1 ST3.1 5OP3.3 5OP3.4
9 FY10.1 YH6.1/BN TO3 5LTK2.1

J3 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk 3 vsk
1 MAA3.1 KU5.1 RUB2.1 ET2.1 HI2.2 ENA5.2 RAB36/RAB24/RAA2 5GE4.1 5KE7.1 5ÄI12.1
2 TE1.1 MAA3.2 RAB33.1/B21.1 ENA5.1 RUB3.2 KU2.2 5PS7.1 5FY11.1
3 GE2.1 HI1.2 KU1.2 RUB4.3 MAB7.2 FI6.1 ENA10.1 5ÄI8.1 5YH6.1 5SAA9/5SAB28/5SAB310
4 FI1.1 KE1.2 PS1.3 BI4.1 HI3.1 KU4.1 MAB5.1 5GE6.1 5ENA12.3 5ÄI8.2 5RAB310/B28/A6.1
5 UE1.2 HI1.3 PS1.2 LI4.1 LI4.2 5MAA15.1a5MAB9.2 5ÄI8.3
6 ENA2.2 SAB32.1 ÄI11.1 MU7.1 YH3.1 PS2.1 VEB36.1 5TE3.1 5MAA15.2 5RUB10.2
7 YH9.1/BN FI1.2 LI2.2 MAA17.1 RUB5.1 5OP3.5 5OP3.6 5MAA17.1
8 PS6.1 AT2 GE1.3 YH15.1/BN SAB24/SAB36/SAA2 ST4.1 5OP3.7 5OP3.8
9 5LI9.1DIPL YH7.1

J4 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk
1 MAA4.1 BI1.2 UE1.3 ENA6.1 MU3.1 HI3.2 SAB25/SAB37
2 ENA3.1 MAB3.1 MAA4.2 HI9.1 LI5.1 BI5.1 FI2.2 GE1.2
3 ÄI3.2 BI1.3 VEB32.1 ET6.1 MAA8.1 YH4.1 ENA5.3
4 GE2.2 FY2.1 ÄI3.3 MAA8.2 ENA11.1 MAB5.2 RUB7.1
5 KE1.3 YH11.1/BN HI8.1 SAA5.1 PS9.1 RUB5.2 ÄI6.2
6 ÄI3.1 MAB2.2 SAB33/SAB21 RUB10.2 LI2.3 FY5.1 OP2.3 RAB37/RAB25/RAA3
7 RUB2.2 ENA2.3 HI3.3 ÄI6.1 KE4.1 OP2.2
8 OP2.1 TO1 ST4.1 IT2.1

J5 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk
1 MAA5.1 MAB3.2 ENA3.3 ENA7.3 ÄI7.1 FI2.3 BI9.1
2 MU2.1 KU1.3 MAA5.2 SAB34/SAB22 HI2.3 RUB6.1 ENA6.3 ÄI10.1
3 KE2.1 MU1.2 YH12.1/BN GE5.1 KU2.3 MAA9.1 RAB38/RAB26/RAA4
4 RUB3.1 ENA3.2 RAB34/RAB22 ENA13.1 MAA9.2 MAB8.1 YH3.2
5 LI7.1 RUB2.3 MU1.3 MAA12.1 UE2.3 ENA8.2 YH3.3
6 MAA14.1(½)TE1.2 BI2.3 VEB33.1 HI7.1 ENA6.2 MAA14.1
7 YH10.1/BN OP1.5/1.6 RUB10.3 KE7.1 LI2.4 BI8.1 SAB26/SAB38/SAA3 UE5.1
8 OP1.7/1.8 IT1.1 TO1 ST4.1 KU7.1
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KURSSITARJOTIN 2017-2018 TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN LUKIO
J 1 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk 3 vsk
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8 LI1.2 OP/AT1.3 OP/AT1.4 YH8.1/BN YH13.1 TO2 ST3.1 5KU07.1
9 LI6.1 t-MBA BI7.1 ÄI13.1 SAB312

J2 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk
1 ÄI2.1 UE1.1 KU3.1 VEB31.1 MAA7.2 MAB7.1 HI2.1 SAA4.1 5LI5.1 5PS5.1 5FY8.1
2 BI1.1 MAA2.1 MAB2.1 RAB32.1 HI4.1 KU2.1 ENA4.2 FI1.3 5MAA16.1 5ÄI9.2 5YH3.3
3 RUB1.3 ENA1.2 YH2.3/BN ÄI5.1 MAA7.1 FI4.1 MAB4.2 5ÄI9.1 5KU9.1 5SAA7.1
4 PS1.1 KE1.1 SAB31.1 LI2.1 RUB3.3 FY4.1 RAB35/RAB23/RAA1 5ENA8.1 5ÄI9.3
5 ENA2.1 ÄI2.2 MAA2.2 RUB4.2 TE2.1 YH2.1 KE3.1 5PS4.1 5RAB39/B27/A5.1
6 LI3.1 ÄI2.3 ENA1.3 HI6.1 BI3.1 ENA4.3 YH2.2 ÄI5.2 5MAA13.1 5MAB6.3
7 IT3.1 LI1.3 FY1.3 KE8.1 ÄI5.3 GE3.1 FI2.1 VEB35.1 5OP3.1 5OP3.2
8 LI1.4 KU6.1 YH14.1/BN RUB8.1 ST3.1 5OP3.3 5OP3.4
9 FY10.1 YH6.1/BN TO3 5LTK2.1

J3 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk 3 vsk
1 MAA3.1 KU5.1 RUB2.1 ET2.1 HI2.2 ENA5.2 RAB36/RAB24/RAA2 5GE4.1 5KE7.1 5ÄI12.1
2 TE1.1 MAA3.2 RAB33.1/B21.1 ENA5.1 RUB3.2 KU2.2 5PS7.1 5FY11.1
3 GE2.1 HI1.2 KU1.2 RUB4.3 MAB7.2 FI6.1 ENA10.1 5ÄI8.1 5YH6.1 5SAA9/5SAB28/5SAB310
4 FI1.1 KE1.2 PS1.3 BI4.1 HI3.1 KU4.1 MAB5.1 5GE6.1 5ENA12.3 5ÄI8.2 5RAB310/B28/A6.1
5 UE1.2 HI1.3 PS1.2 LI4.1 LI4.2 5MAA15.1a5MAB9.2 5ÄI8.3
6 ENA2.2 SAB32.1 ÄI11.1 MU7.1 YH3.1 PS2.1 VEB36.1 5TE3.1 5MAA15.2 5RUB10.2
7 YH9.1/BN FI1.2 LI2.2 MAA17.1 RUB5.1 5OP3.5 5OP3.6 5MAA17.1
8 PS6.1 AT2 GE1.3 YH15.1/BN SAB24/SAB36/SAA2 ST4.1 5OP3.7 5OP3.8
9 5LI9.1DIPL YH7.1

J4 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk
1 MAA4.1 BI1.2 UE1.3 ENA6.1 MU3.1 HI3.2 SAB25/SAB37
2 ENA3.1 MAB3.1 MAA4.2 HI9.1 LI5.1 BI5.1 FI2.2 GE1.2
3 ÄI3.2 BI1.3 VEB32.1 ET6.1 MAA8.1 YH4.1 ENA5.3
4 GE2.2 FY2.1 ÄI3.3 MAA8.2 ENA11.1 MAB5.2 RUB7.1
5 KE1.3 YH11.1/BN HI8.1 SAA5.1 PS9.1 RUB5.2 ÄI6.2
6 ÄI3.1 MAB2.2 SAB33/SAB21 RUB10.2 LI2.3 FY5.1 OP2.3 RAB37/RAB25/RAA3
7 RUB2.2 ENA2.3 HI3.3 ÄI6.1 KE4.1 OP2.2
8 OP2.1 TO1 ST4.1 IT2.1

J5 1 vsk 1-3 vsk 2 vsk 2-3 vsk
1 MAA5.1 MAB3.2 ENA3.3 ENA7.3 ÄI7.1 FI2.3 BI9.1
2 MU2.1 KU1.3 MAA5.2 SAB34/SAB22 HI2.3 RUB6.1 ENA6.3 ÄI10.1
3 KE2.1 MU1.2 YH12.1/BN GE5.1 KU2.3 MAA9.1 RAB38/RAB26/RAA4
4 RUB3.1 ENA3.2 RAB34/RAB22 ENA13.1 MAA9.2 MAB8.1 YH3.2
5 LI7.1 RUB2.3 MU1.3 MAA12.1 UE2.3 ENA8.2 YH3.3
6 MAA14.1(½)TE1.2 BI2.3 VEB33.1 HI7.1 ENA6.2 MAA14.1
7 YH10.1/BN OP1.5/1.6 RUB10.3 KE7.1 LI2.4 BI8.1 SAB26/SAB38/SAA3 UE5.1
8 OP1.7/1.8 IT1.1 TO1 ST4.1 KU7.1
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OPISKELIJAKUNTA 
 
Tampereen yliopiston normaalikoulussa toimii opiskelijakunta, jonka jäseniä ovat kaikki lukiolai-
set. Vuoden vaihteessa opiskelijakunta valitsee keskuudestaan hallituksen, jonka tehtävänä on 
johtaa ja ohjata opiskelijakunnan toimintaa ja toimia lukiolaisten etujärjestönä.  
 
Kussakin ryhmässä toimivat ryhmien puheenjohtajat ovat olennainen linkki opiskelijakunnan 
toiminnassa. 

Kukin puheenjohtaja on velvollinen kuuntelemaan ryhmäänsä ja tuomaan hallitukselle aloittei-
ta ja tietoa omasta ryhmästään. Hallituksen tulee kuulla ryhmien puheenjohtajia säännöllisesti 
ja välittää heidän kauttaan tietoa hallituksen toiminnasta ryhmiin.  Opiskelijakunnan ohjaava 
lehtori on Antti Hiitti. Opiskelijakunnalla on oma osasto kotisivuilla.
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KURSSIKUVAUKSET 2017-2018

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

PAKOLLISET KURSSIT 

Kursseilla luetaan, kirjoitetaan ja puhutaan 
sekä tutkitaan kieltä, kirjallisuutta ja mediaa. 
Lisäksi kaikissa kursseissa voidaan käydä 
teatterissa ja elokuvissa ja tehdä muita 
vierailukäyntejä. Pakolliset kurssit on hyvä 
suorittaa numerojärjestyksessä.

ÄI1 TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS 

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teks-
teistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen 
monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuoro-
vaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu 
tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan 
kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittaja-
na erilaisissa ympäristöissä.

ÄI2 KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI

Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien 
kieltä, rakenteita ja merkityksiä. Hän laatii 
pitkän kirjoitelman prosessina sekä pitää 
tietoa välittävän puheenvuoron. Hän 
tutustuu kielitietoon ja pohtii muun muassa 
kielen merkitystä identiteetin kannalta, kielen 
vaihtelua ja suomen kielen asemaa maailman 
kielten joukossa.

ÄI3 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA 

Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta 
syvenee. Tutustutaan kaunokirjallisuuden 
päälajeihin ja harjoitellaan niiden erittelyä ja 
tulkintaa keskustellen ja kirjoittaen. Kurssilla 
voidaan myös käydä teatterissa tai elokuvissa 
ja tutkia taidekuvia.

ÄI4 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä 
ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen 
näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin 

ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän 
oppii analysoimaan ja tuottamaan 
argumentatiivisia tekstejä. 

ÄI5 TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä 
ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa 
huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa 
ja tekstin tuottamisessa. Tutustutaan 
länsimaisen kirjallisuuden tyylisuuntiin ja 
joihinkin klassikkoteoksiin. 

ÄI6 NYKYKULTTUURI JA KERTOMUKSET

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuu-
rin ilmiöitä. Opiskelijan käsitys suomalaisesta 
nykykulttuurista ja sen

moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syven-
tää tietojaan ja taitojaan vuorovaikutuksesta, 
myös verkossa.

Vanha opetussuunnitelma (3.vsk)

5ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI

Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä 
suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin mer-
kityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Tutustu-
taan suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin ja 
joihinkin klassikkoteoksiin. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

ÄI7 PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN 
SYVENTÄMINEN 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa 
puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan 
sekä oppii arvioimaan puheviestinnän 
merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa 
ja työelämässä. Kurssilla kehitetään 
omaa puheilmaisua ja puhumisrohkeutta 
turvallisessa ympäristössä erilaisten 
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harjoitusten avulla. Kurssi on hyvää 
harjoitusta myös puheviestintätaitojen 
päättökokeen eli Puhvi-kokeen suorittajille. 

5ÄI8 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN (ABI II) 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan 
analysoida ja tuottaa tekstejä. Juuri ennen ke-
vään kirjoituksia tarjottava ABI II -kurssi auttaa 
onnistumaan tekstitaitokokeessa. 

5ÄI9 KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI 
(ABI I) 

Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnal-
liseen keskusteluun, median ajankohtaisaihei-
siin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja 
kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutai-
tonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy 
kohti lukion päättötason vaatimuksia. Syksyn 
ensimmäinen abikurssi auttaa onnistumaan 
ylioppilaskirjoitusten esseekokeessa. 

KOULUKOHTAISET KURSSIT 

ÄI10 ELÄMYKSIÄ ELOKUVISTA JA 
KIRJALLISUUDESTA

Kurssilla katsotaan elokuvia ja luetaan 
kirjoja yhdessä tehtyjen valintojen pohjalta. 
Katsottujen elokuvien ja kirjojen pohjalta 
voidaan esimerkiksi keskustella, kirjoittaa, 
näytellä ja tuottaa multimodaalisia tekstejä. 
Kurssin voi suorittaa milloin tahansa.

ÄI11 KIELENHUOLLON KURSSI 

Kurssi on tarkoitettu omien tekstien kielen 
parantamiseen. Kurssi tukee äidinkielen ja 
kirjallisuuden muita opintoja ja parantaa 
kaikkien tekstien kirjoittamistaitoa. Siten 
se tukee koko lukio-opiskelua. Kurssin 
paikka on vapaasti valittavissa. Parhaiten 
se sopii ÄI2-kurssin jälkeen tai juuri ennen 
ylioppilaskirjoituksia.

ÄI12 LUOVA KIRJOITTAMINEN 

Kurssilla nautitaan kirjoittamisesta ja kielellä 
leikittelystä, tuotetaan erilaisia, lähinnä 
fiktiivisiä tekstejä. Etsitään omia tapoja 
kirjoittaa. Uudenlaisia kirjoittamiskokemuksia 
tarjoavan luovan kirjoittamisen kurssin voi 
suorittaa milloin tahansa. 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

ÄI15 LUKUDIPLOMIKURSSI 

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 
lukiovuosien aikana lukudiplomi. Kirjoista, 
luettavien kirjojen määristä ja tehtävistä 
saa tietoa lukion kotisivuilta. Osa tehtävistä 
sopii äidinkielen ylioppilaskokeeseen 
valmentautumiseen. 

A-KIELI ENGLANTI 

PAKOLLISET KURSSIT

ENA1 ENGLANNIN KIELI JA MAAILMANI

Kurssin aihepiirejä ovat oma elämänpiiri, 
kielenopiskelutaidot, kielen monimuotoisuus, 
englannin kielen käyttö ja asema maailmassa 
sekä suullisen kielitaidon avulla käytännön 
tilanteista selviäminen.

Kurssin rakenneasioita ovat aikamuodot aktii-
vissa, kysymyslauseet, liitekysymykset, ehto-
lauseet, epäsäännölliset verbit.

Kuuntelu-, puhumis-, kirjoitus- ja luetunym-
märtämisharjoituksia, sanaston aktivointia 
ja laajentamista monipuolisia työtapoja hyö-
dyntäen. Suullisen kielitaidon harjoittelu on 
keskeistä.

ENA2 IHMINEN VERKOSTOISSA

Kurssin aihepiirejä ovat ihmissuhteet, hyvin-
vointi, teknologia, digitalisaation vaikutus 
kanssakäymiseen. Kurssilla harjoitellaan eri-
laisten viestintäkanavien käyttöä.



41 

Kurssin rakenneasioita ovat passiivi, sanajär-
jestys, muodolliset subjektit it/there, persoo-
napronominit.  

Kuuntelu-, puhumis-, kirjoitus- ja luetunym-
märtämisharjoituksia aihepiireihin liittyen. 
Kielen eri rekistereihin tutustumista. Hyvän 
ja toimivan suullisen esityksen analysointi ja 
harjoittelu.

ENA3 KULTTUURI-ILMIÖITÄ

Kurssilla tutkitaan kulttuuria monista eri 
näkökulmasta ja tutustutaan englanninkie-
liseen kirjallisuuteen, elokuvaan, musiikkiin 
ja mediaan. Kurssilla myös kehitetään omaa 
kulttuurista ilmaisua.

Kurssin rakenneasioita ovat substantiivien 
yksikkö ja monikko, artikkelit, genetiivi. 

Kuuntelu, puhumis-, kirjoitus- ja luetunym-
märtämisharjoituksia aihepiireihin liittyen. 
Kirjallisuusessee. Kielen eri rekistereihin tu-
tustumista. Monilukutaidon harjoittaminen 
on keskeistä.

ENA4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAA-
ILMA

Kurssin aihepiirejä ovat yhteiskunnan rakenne 
ja sen tarjoamat palvelut, kansalaisen oikeu-
det ja vaikutusmahdollisuudet, ihmisoikeudet 
ja aktiivinen kansalaisuus.

Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja 
yrittäjyys” toteutuu painotetusti kurssin aihe-
piireissä.

Kurssin rakenneasioita ovat relatiivipronomi-
nit, indefiniittipronominit, apuverbit ja kan-
sallisuussanat. 

Kuuntelu-, puhumis-, kirjoitus- ja tekstinym-
märtämisharjoituksia painottaen erityisesti 
laajempien tekstikokonaisuuksien ymmärtä-
mistä. Tiivistelmän laatiminen. Argumenta-
tiivinen suullinen harjoitus sekä kirjoitusteh-
tävä.

ENA5 TIEDE JA TULEVAISUUS

Kurssin aihepiirejä ovat tulevaisuudenvisiot, 
teknologia ja digitalisaatio, tieteen tekemi-
nen ja tieteen eri alat sekä englannin kielen 
asema kansainvälisenä tieteen ja teknologian 
kielenä.   

Kurssin rakenneasioita ovat verbin infinitiivi ja 
ing-muoto, paljoussanat, lukusanat ja sanan-
muodostus. 

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja 
tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista 
tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jaka-
maan omia tietoon tai mielipiteeseen perus-
tuvia näkökantoja. Toteutetaan tieteellinen 
tutkimus.

ENA6 OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO

Kurssin aihepiirejä ovat jatko-opinto- ja 
urasuunnitelmat, työnteko myös kansainväli-
sessä kontekstissa, kielitaito työelämätaitona 
ja sosiaalisena pääomana, itsenäistyvän 
nuoren elämänpiiriin liittyvät talousasiat sekä 
laajemmat talouden ilmiöt. 

Kurssin rakenneasioita ovat adjektiivit ja 
adverbit, prepositiot adjektiivien, verbien ja 
substantiivien yhteydessä, apuverbien erityis-
tapaukset sekä epäsuora kerronta.  

Kurssilla tutustutaan tekstilajeihin, joita opis-
kelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnois-
sa tai työelämässä. Kirjoitetaan CV ja viral-
linen kirje/työhakemus. Harjoitellaan työn 
hakemiseen ja opiskelemaan pyrkimiseen 
liittyviä tilanteita englanniksi. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

5ENA7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS 

Luonnon kiehtova monimuotoisuus, ihmisen 
ja luonnon suhde, elämäntapa- ja energiaky-
symykset – siinä tämän valtakunnallisen sy-
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ventävän kurssin aiheita, jotka myös toistuvat 
englannin ylioppilaskokeessa. Ympäristöaihei-
sia teemasanastoja harjoituksineen.

Kurssilla käsiteltäviä rakenneasioita ovat apu-
verbien erityistapaukset, prepositioilmaukset 
sekä prepositiot verbien, substantiivien ja 
adjektiivien yhteydessä.

5ENA8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

Kehitä suullista kielitaitoasi ja opi selviyty-
mään puhetilanteista tyylikkäästi. Kurssilla 
harjoitetaan puheviestinnän ja suullisen 
kielen käyttöä eri tilanteissa monipuolises-
ti ja innostavasti. Puhumisen aiheina ovat 
ajankohtaiset tapahtumat siten, että samalla 
kerrataan aiempien kurssien keskeisintä sa-
nastoa. Lisäksi kurssilla opiskellaan englannin 
kielen tavallisimpia fraasiverbejä. Kurssin 
puhekokeesta saat erillisen taitotasodiplomin.

KOULUKOHTAISET KURSSIT

ENA09 PERUSTAIDOT VAHVOIKSI

Kurssi sisältää opiskelutaitojen hiomista, eng-
lannin peruskieliopin kertausta ja runsaasti

suullisia harjoituksia ryhmän tarpeiden mu-
kaan. Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jolla 
on hatarat pohjatiedot (esimerkiksi peruskou-
lun päättöarvosana on 7 tai sitä heikompi).

ENA10  MINÄ JA MEDIA

Kurssilla tarkastellaan monipuolisesti eri 
aiheita esimerkiksi kulttuurin, urheilun, poli-
tiikan ja tieteen aloilta. Kurssilla perehdytään 
median tapaan käsitellä aiheita ja harjoite-
taan kriittistä medialukutaitoa. Kurssilla toimi-
taan ryhmissä ja suunnitellaan sekä tuotetaan 
itse valitusta aiheesta kokonaisuus, jossa 
hyödynnetään monipuolisesti median eri 
muotoja. Kurssia suositellaan 2. ja 3. vuoden 
opiskelijoille. 

ENA11 KIRJALLISUUS JA LUOVA KIRJOITTA-
MINEN

Kurssilla tutkitaan vauhdikkaita, eri-ikäisiä 
ja hauskoja tekstinäytteitä anglosaksisesta 
kirjallisuudesta. Kurssilla harjoitellaan omien 
kokeilevien tekstien tuottamista ja kehitytään 
kirjoittajina. Kurssi on tarkoitettu kaikille eng-
lannin kielestä kiinnostuneille, myös ensim-
mäisen vuosikurssin opiskelijoille ja abeille.

5ENA12 ABIKURSSI

Kurssi sisältää kirjoitelmien hiomista, sanas-
ton laajentamista, eri teksti- ja tehtävätyyp-
pejä sekä yksilöllistä ohjausta tueksi yo-kir-
joituksiin valmistautumisessa. Rakenteita ja 
sanastoa kerrataan opiskelijan yksilöllisen 
tarpeen mukaan.

ENA13 BUSINESS ENGLISH

Harjoitellaan monipuolisesti talouden ja elin-
keinoelämän erityiskieltä, sanastoa ja viestin-
nässä tarvittavia ilmaisuja. Hiotaan suullista ja 
kirjallista viestintää (mm. esiintymistä, mark-
kinointia ja neuvottelutaitoja). Toteutetaan 
tutkimusprojekti: tutustutaan tutkimuksen 
tekemisen periaatteisiin ja harjoitellaan tulos-
ten raportointia sekä esittelyä englanniksi. 

A-KIELI RANSKA

PAKOLLISET KURSSIT

RAA1 KIELI JA MAAILMANI

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon 
eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen 
kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia 
kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita 
kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja 
oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi 
sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyt-
töympäristöjä. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät 
opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielen-
käyttötarpeisiin.
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RAA2 IHMINEN VERKOSTOISSA

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutus-
tutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden 
kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtai-
sesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmas-
ta. Lisäksi harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
osa-alueita liittämällä ne osaksi opiskelijan 
omaa elämää. Opiskelussa kiinnitetään huo-
miota yhä monikulttuuristuvaan maailmaan. 

RAA3 KULTTUURI-ILMIÖITÄ

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän 
kulttuuriseen sopivuuteen. Kurssilla harjoi-
tellaan monipuolisesti aihepiireihin liittyvää 
suullista ja kirjallista viestintää. 

RAA4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ 

MAAILMA

Opetuksessa syvennetään ja laajennetaan jo 
opittuja asioita vaativia ja ajankohtaisia teks-
tejä käsittelemällä. Kurssin aiheisiin pereh-
dytään painottamalla tekstin ymmärtämistä, 
kuvausten ja selostusten laatimista sekä suul-
lisesti että kirjallisesti. 

RAA5 TIEDE JA TULEVAISUUS

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

Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteena-
loista. 

RAA6 OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO

Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat 
kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa 
tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai 
urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansain-
välisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioi-

ta, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään 
astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia 
talouden ilmiöitä.

A-KIELI SAKSA

PAKOLLISET KURSSIT

SAA1 KIELI JA MAAILMANI

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon 
eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen 
kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia 
kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita 
kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja 
oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi 
sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyt-
töympäristöjä. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät 
opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielen-
käyttötarpeisiin.

SAA2 IHMINEN VERKOSTOISSA

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä 
ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia 
käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. 

SAA3 KULTTUURI-ILMIÖITÄ

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään moni-
lukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien 
tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista 
kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilai-
set kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat 
sekä luova toiminta.

SAA4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ 

MAAILMA 

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja 
kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktii-
vista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan 
erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin 
keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalai-
suuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja 
yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuk-
sia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikutta-
mismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. 
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SAA5 TIEDE JA TULEVAISUUS 

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja 
tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 
hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista 
tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 
jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen 
perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia 
tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian 
ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit 
nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

SAA6 OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO

Opetetaan seuraavan kerran syyslukukaudella 
2018

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta 
työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. 
Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat 
kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa 
tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai 
urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansain-
välisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioi-
ta, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään 
astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia 
talouden ilmiöitä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

5SAA7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmär-
tää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja 
kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. 

5SAA8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

Kurssilla harjoitellaan suullista kommunikoin-
tia erilaisissa tilanteissa. Huomiota kiinnite-
tään erityisesti ääntämiseen, intonaatioon 
ilme- ja elekieleen sekä myös kulttuuristra-
tegioihin. Tehtäviä suoritetaan sekä luokassa 
että oikeissa käytännön tilanteissa luokan 
ulkopuolella.

KOULUKOHTAISET KURSSIT

5SAA9 ABIKURSSI

Kurssilla harjoitetaan kuullun- ja tekstinym-
märtämistä, kirjoitelmien laadintaa sekä suul-
lista kielitaitoa. Kielen rakenteita kerrataan ja 
vahvistetaan sekä laajennetaan sanastoa. 

5SAA10 BERLIN

Kurssilla syvennetään saksankielisen kulttuu-
rialueen tuntemusta ja käytännön viestintä-
tilanteissa toimimista, painopisteenä alueen 
arkielämän ilmiöt ja ajankohtaiset tapahtu-
mat. Osana kurssia tehdään omakustanteinen 
opintomatka Berliiniin, jossa tutustutaan mm. 
kaupungin historiallisiin nähtävyyksiin, saksa-
laisten lukiolaisten arkeen sekä saksalaiseen 
ruokakulttuuriin. Opiskelijoilla on aktiivinen 
rooli opintomatkan toteutuksessa.

Osallistumisedellytyksenä SAA1 ja SAA2 
-kurssien hyväksytty suorittaminen.

B1-KIELI RUOTSI

PAKOLLISET KURSSIT

RUB11 MINUN RUOTSINI

Kerrataan ja syvennetään perussanastoa ja –
rakenteita sekä harjoitellaan arkista viestintää 
itselle tärkeissä tilanteissa. Aihepiireinä ovat 
mm. koulu, perhe ja vapaa-aika sekä niihin 
liittyvät tilanteet.

RUB12 HYVINVOINTI JA IHMISSUHTEET

Harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa toi-
mimista. Käsiteltävinä teemoina ovat mm. 
ulkonäkö, vaatteet ja ruokailu.

RUB13 KULTTUURI JA MEDIAT

Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin 
pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja harjoi-
tellaan kertomaan omasta kotimaasta ja 
kotipaikkakunnasta. Aihepiireinä ovat mm. 
musiikki, suomalaisuus ja tärkeät perinteet.
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RUB4 ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN

Laajennetaan elämänkatsomukseen, ihmis-
suhteisiin ja elämän moninaisuuteen liittyvää 
kieliainesta. Pohditaan omaa elämänasennet-
ta, erilaisia elämänkatsomuksia ja suhdetta 
kuluttamiseen. Tarkastellaan monikulttuu-
risuutta sekä vahvistetaan taitoa viestiä ja 
perustella mielipiteitään.

RUB5 ELINYMPÄRISTÖMME 

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvit-
tavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan 
jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. 
Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä 
töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdolli-
suuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun 
kansainväliseen yhteistyöhön. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUB6 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

Harjoitellaan jokapäiväisen elämän kielen-
käyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitai-
toa ja suoritetaan valtakunnallinen suullinen 
koe. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

5RUB7 YHTEINEN MAAILMA JA 

KANSAINVÄLISTYMINEN

Laajennetaan opintoihin, työelämään ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää 
kieliainesta sekä tutustutaan eri tekstilajeihin.

KOULUKOHTAISET KURSSIT

RUB8 PERUSTIEDOT VAHVOIKSI

Kerrataan lukion keskeinen kieliaines ja vah-
vistetaan oppimistaitoja

5RUB10 RUOTSIN ABIKURSSI

Harjoitellaan kaikkia yo-kirjoitusten tehtä-
vätyyppejä. Kerrataan keskeistä sanastoa ja 
tärkeimpiä rakenteita.

RUB110 RUOTSIN VARIKKOKURSSI

Varikkotoiminnan tarkoitus on tukea ja aut-
taa, jos

• opiskelijalla on suoritetusta kurssista 
hylätty arvosana, jolloin hän voi ohjatusti 
yrittää korottaa kurssin arvosanaa

• opiskelija tarvitsee tukea. 

Opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan ra-
kentuva sisältö, joka auttaa häntä oppiaineen 
hylättyjen kurssien suorittamisessa tai tukee 
varsinaisen kurssin aikana.

Närpiö-yhteistyö

Tällä kurssilla luodaan kontakteja suomen-
ruotsalaisiin yhteistyössä Närpiön ruotsin-
kielisen lukion (Närpes gymnasium) kanssa. 
Kurssilla ollaan videoyhteydessä närpiöläisiin 
lukiolaisiin noin kolmen viikon välein. Närpiö-
läiset tulevat käymään Tampereella ja tam-
perelaiset käyvät Närpiössä kurssin aikana. 
Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan 
arkikieltä autenttisissa tilanteissa ja saada 
rohkeutta ruotsin puhumiseen. Kurssi toimii 
tandem-periaatteella, mikä tarkoittaa, että 
äidinkielinen toimii mallina vieraan kielen pu-
hujalle. Kurssi alkaa kevätlukukauden alussa 
ja jatkuu seuraavan syyslukukauden loppuun. 
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B2-KIELET 

PERUSOPETUKSEN YLÄLUOKILLA ALKANUT 
VALINNAINEN VIERAS KIELI

B2-KIELI RANSKA

RAB21 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA  

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri 
viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilan-
teet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, 
ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuk-
siin.

RAB22 MONENLAISTA ELÄMÄÄ

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten 
koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuoro-
vaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista 
kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsitte-
levät viestintää kulttuurien välisissä kohtaami-
sissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB23 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneu-
votteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä 
asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, 
ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin 
teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan 
niihin liittyvistä asioista.

RAB24 KULTTUURI JA MEDIAT 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutus-
tutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden 
kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtai-
sesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 
Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
osa-alueita liittämällä ne osaksi opiskelijan 
omaa elämää. 

RAB25 OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän 
kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät 
kouluun, myöhempään opiskeluun ja työ-
elämään sekä nuorten tulevaisuudensuun-
nitelmiin.Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin 
liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten 
omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 

RAB26 YHTEINEN MAAPALLOMME

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja 
kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osal-
listua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit 
nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäris-
töistä sekä kestävästä elämäntavasta. Opetuk-
sessa syvennetään ja laajennetaan opittuja 
asioita vaativia ja ajankohtaisia tekstejä käsit-
telemällä. 

5RAB27 TIEDE JA TEKNIIKKA

Opiskelija syventää ja laajentaa oppimaan-
sa aiheisiin liittyen. Aihepiireinä ovat eri 
tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri 
muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssil-
la painotetaan tekstin ymmärtämistä, kirjoit-
tamista ja kuuntelua.

5RAB28 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS

Opiskelija syventää ja laajentaa oppimaansa 
vaativia tekstejä käsitellen. Kurssilla painote-
taan tekstin ymmärtämistä, kirjoittamista ja 
kuuntelua yo-kirjoituksia varten.

Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt, luon-
toon suhtautuminen omassa ja ranskan-kieli-
sessä kulttuurissa. 

B2-KIELI SAKSA

SAB21 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA 

Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen 
osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia 
kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita 
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omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman 
ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.

SAB22 MONENLAISTA ELÄMÄÄ

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten 
koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuoro-
vaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista 
kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsitte-
levät viestintää kulttuurien välisissä kohtaami-
sissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB23 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneu-
votteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä 
asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, 
ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin 
teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan 
niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tek-
nologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

SAB24 KULTTUURI JA MEDIAT

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutus-
tutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden 
kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaises-
ta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB25 OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän 
kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät 
kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelä-
mään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitel-
miin. 

SAB26 YHTEINEN MAAPALLOMME 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja 
kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osal-
listua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit 
nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäris-
töistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

5SAB27 TIEDE JA TEKNIIKKA

Kurssin lähtökohtana ovat eri tieteenaloi-
hin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin 
liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painote-
taan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 
Kirjoitetun kielen rakenteiden osaamista 
laajennetaan.

5SAB28 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS

Kurssin aihepiireinä ovat mm. luonto ja sen 
ilmiöt, kestävä kehitys, teknologia ja yhteis-
kunta sekä suhtautuminen luontoon omassa 
ja saksankielisten maiden kulttuurissa. Kurs-
silla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja 
kirjoittamista.

5SAB29 BERLIN

Kurssilla syvennetään saksankielisen kulttuu-
rialueen tuntemusta ja käytännön viestintä-
tilanteissa toimimista, painopisteenä alueen 
arkielämän ilmiöt ja ajankohtaiset tapah-
tumat. Kurssilla tehdään omakustanteinen 
opintomatka Berliiniin, jossa tutustutaan mm. 
saksalaisten lukiolaisten arkeen, saksalaiseen 
ruokakulttuuriin ja vapaa-ajan viettoon sekä 
kaupungin tärkeimpiin historiallisiin nähtä-
vyyksiin. Opintomatkaan valmistaudutaan 
tapaamiskerroilla Suomessa. Opiskelijoilla on 
aktiivinen rooli kurssin ja opintomatkan oh-
jelman toteutuksessa. Kurssille voi osallistua 
B2-saksan kurssien 1–3 suorittamisen 

jälkeen. 

B2-KIELI VENÄJÄ 

VEB21 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merki-
tystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. 
Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen 
osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia 
kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita 
omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman 
ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.
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VEB22 MONENLAISTA ELÄMÄÄ

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten 
koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuoro-
vaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista 
kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsitte-
levät viestintää kulttuurien välisissä kohtaami-
sissa Suomessa ja ulkomailla.

VEB23 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneu-
votteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä-
asioista.

LUKIOSSA ALKAVAT VIERAAT KIELET

B3-KIELI RANSKA

RAB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UU-
TEEN KIELEEN 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen 
asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden 
kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan 
vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa 
ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä 
opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liitty-
viä ilmauksia

RAB32 MATKALLA MAAILMASSA

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilai-
sissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen 
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompen-
saatiokeinojen ja muiden viestintästrategioi-
den käyttöä.

RAB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri 
viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilan-
teet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, 
ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuk-
siin.

RAB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ 

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten 
koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuoro-
vaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista 
kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsitte-
levät viestintää kulttuurien välisissä kohtaami-
sissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneu-
votteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä 
asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, 
ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin 
teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan 
niihin liittyvistä asioista.

RAB36 KULTTUURI JA MEDIAT 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutus-
tutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden 
kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtai-
sesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 
Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia 
osa-alueita liittämällä ne osaksi opiskelijan 
omaa elämää. 

RAB37 OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän 
kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät 
kouluun, myöhempään opiskeluun ja työ-
elämään sekä nuorten tulevaisuudensuun-
nitelmiin.Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin 
liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten 
omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 
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RAB38 YHTEINEN MAAPALLOMME

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja 
kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osal-
listua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit 
nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäris-
töistä sekä kestävästä elämäntavasta. Opetuk-
sessa syvennetään ja laajennetaan opittuja 
asioita vaativia ja ajankohtaisia tekstejä käsit-
telemällä. 

5RAB39 TIEDE JA TEKNIIKKA

Opiskelija syventää ja laajentaa oppimaan-
sa aiheisiin liittyen. Aihepiireinä ovat eri 
tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri 
muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssil-
la painotetaan tekstin ymmärtämistä, kirjoit-
tamista ja kuuntelua.

5RAB310 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS

Opiskelija syventää ja laajentaa oppimaansa 
vaativia tekstejä käsitellen. Kurssilla painote-
taan tekstin ymmärtämistä, kirjoittamista ja 
kuuntelua yo-kirjoituksia varten.

Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt, luon-
toon suhtautuminen omassa ja ranskan-kieli-
sessä kulttuurissa. 

B3-KIELI SAKSA

SAB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UU-
TEEN KIELEEN 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen 
asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden 
kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan 
vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa 
ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä 
opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liitty-
viä ilmauksia.

SAB32 MATKALLA MAAILMASSA

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilai-
sissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen 
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 

asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompen-
saatiokeinojen ja muiden viestintästrategioi-
den käyttöä.

SAB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri 
viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilan-
teet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, 
ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuk-
siin.

SAB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ 

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten 
koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuoro-
vaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista 
kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsitte-
levät viestintää kulttuurien välisissä kohtaami-
sissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia 
käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneu-
votteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä 
asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, 
ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin 
teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan 
niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tek-
nologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

SAB36 KULTTUURI JA MEDIAT

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutus-
tutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden 
kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaises-
ta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB37 OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän 
kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät 
kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelä-
mään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitel-
miin. 
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SAB38 YHTEINEN MAAPALLOMME 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja 
kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden 
mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osal-
listua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit 
nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäris-
töistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

5SAB39 TIEDE JA TEKNIIKKA 

Kurssin lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, 
tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liitty-
vät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan 
tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kirjoi-
tetun kielen rakenteiden osaamista laajenne-
taan.

5SAB310 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS 

Kurssin aihepiireinä ovat mm. luonto ja sen 
ilmiöt, kestävä kehitys, teknologia ja yhteis-
kunta sekä suhtautuminen luontoon omassa 
ja saksankielisten maiden kulttuurissa. Kurs-
silla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja 
kirjoittamista.

SAB312 BERLIN

Kurssilla syvennetään saksankielisen kulttuu-
rialueen tuntemusta ja käytännön viestintä-
tilanteissa toimimista, painopisteenä alueen 
arkielämän ilmiöt ja ajankohtaiset tapah-
tumat. Kurssilla tehdään omakustanteinen 
opintomatka Berliiniin, jossa tutustutaan mm. 
saksalaisten lukiolaisten arkeen, saksalaiseen 
ruokakulttuuriin ja vapaa-ajan viettoon sekä 
kaupungin tärkeimpiin historiallisiin nähtä-
vyyksiin. Opintomatkaan valmistaudutaan 
tapaamiskerroilla Suomessa. Opiskelijoilla on 
aktiivinen rooli kurssin ja opintomatkan oh-
jelman toteutuksessa. Kurssille voi osallistua 
B3-saksan kurssien 1–5 suorittamisen jälkeen. 

B3-KIELI VENÄJÄ

VEB31 TUT1USTUTAAN TOISIIMME JA UU-
TEEN KIELEEN 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen 
asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden 
kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan 
vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa 
ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä 
opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liitty-
viä ilmauksia.

VEB32 MATKALLA MAAILMASSA

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilai-
sissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen 
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompen-
saatiokeinojen ja muiden viestintästrategioi-
den käyttöä.

VEB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri 
viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilan-
teet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, 
ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuk-
siin.

VEB34 MEILLÄ JA MUUALLA

Sisältö: Kurssilla tutustutaan lähemmin venä-
läisiin ihmisiin ja venäläiseen kulttuuriin sekä 
verrataan suomalaista ja venäläistä kulttuuria 
esim. juhlienviettotapojen suhteen. Kurssilla 
opitaan kommunikoimaan kohteliaasti ja 
asiallisesti esim. vierailutilanteissa. Kirjoitta-
mistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtä-
vien avulla.

VEB35 ENNEN JA NYT

Sisältö: Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin 
asioihin ja niiden ilmenemismuotoihin venä-
läisessä kulttuurissa sekä tutustutaan Venäjän 
historiaan ja venäläisen kulttuurin perintee-
seen. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja 
vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa.
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VEB36 OPISKELU JA TULEVAISUUDEN SUUN-
NITELMAT

Sisältö: Kurssilla tutustutaan venäläiseen 
koulutusjärjestelmään ja opitaan kertomaan 
omista opiskelu- ja tulevaisuudensuunnitel-
mista venäjän kielellä. Kurssilla keskitytään 
myös venäjänkielisen vaikeahkon kielen lue-
tunymmärtämisen harjoitteluun. 

VEB37 KULTTUURI

Sisältö: Kurssilla perehdytään lähemmin ve-
näläiseen populaari- ja korkeakulttuuriin sekä 
ortodoksiseen kirkkoon ja sen perinteisiin. 
Kurssilla voidaan käsitellä myös kulttuurisesti, 
kielellisesti ja ryhmäkohtaisesti kiinnostavia 
ja ajankohtaisia aiheita. Kurssilla painotetaan 
myös luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä 
kirjoittamisen harjoittelua.

VEB38 YHTEINEN MAAPALLOMME

Sisältö: Kurssilla käsitellään yhteiskuntaa ja 
aikaa peilaavia ilmiöitä. Aihepiirinä voivat olla 
myös maapallon nykytilaa ja tulevaisuuden 
näkymiä käsittelevät tekstit. Kurssilla paino-
tetaan tekstin ymmärtämistä ja tuottamista 
sekä kuullun ymmärtämistä ja rakenteiden 
monipuolista harjoittelua. 

MATEMATIIKKA

MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

PAKOLLISET KURSSIT

UUSI OPETUSSUUNNITELMA (1.-2.vsk)

MAY1 LUVUT JA LUKUJONOT

Kurssin tavoitteena on vahvistaa peruslas-
kutaitoja sekä prosenttilaskennan ja potens-
siopin taitoja. Kurssilla opiskellaan erilaisiin 
lukujonoihin liittyviä perusasioita sekä logarit-
mi ja logaritmin ja potenssin yhteys. Kurssin 
keskeisiä sisältöjä ovat myös yhtälö, funktio, 
kuvaajan piirto ja tulkinta.

MAA2 POLYNOMIFUNKTIOT JA -YHTÄLÖT

Kurssilla harjaannutaan käsittelemään po-
lynomifunktioita ja ratkaisemaan toisen 
asteen polynomiyhtälöitä sekä käyttämään 
binomikaavoja. Opetellaan ratkaisemaan 
yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. Lisäksi 
kurssilla tutkitaan ratkaisujen lukumäärää ja 
polynomin jakamista tekijöihin.

MAA3 GEOMETRIA

Kurssilla opitaan hahmottamaan ja kuvaa-
maan sekä tilaa että muotoa koskevaa tietoa 
sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. 
Keskeisiä sisältöjä ovat mm. kuvioiden ja 
kappaleiden yhdenmuotoisuus sekä sini- ja 
kosinilause.

MAA4 VEKTORIT

Kurssilla perehdytään vektorikäsitteeseen 
ja vektorilaskentaan. Opitaan tutkimaan 
kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla. 
Tutkitaan kaksi- ja kolmiulotteisten koordinaa-
tistojen pisteitä, suoria, tasoja, etäisyyksiä ja 
kulmia sekä opiskellaan yhtälöryhmän ratkai-
semista.

MAA5 ANALYYTTINEN GEOMETRIA

Kurssilla luodaan yhteyksiä geometristen ja 
algebrallisten käsitteiden välille. Tutkitaan 
pistejoukkoja ja yhtälöitä. Harjaannutaan 
käsittelemään mm. suoran, ympyrän ja paraa-
belin yhtälöitä sekä ratkaisemaan itseisarvo-
yhtälöitä ja epäyhtälöitä.

MAA6 DERIVAATTA

Kurssilla perehdytään käsitteisiin raja-arvo, 
jatkuvuus ja derivaatta. Derivaatan avulla 
tutkitaan polynomifunktion kulkua ja opi-
taan määrittämään sen ääriarvot. Keskeistä 
sisältöä ovat rationaaliyhtälöt ja -epäyhtälöt. 
Rationaalifunktioiden suurimman ja pienim-
män arvon määrittäminen opiskellaan sovel-
lusongelmien yhteydessä.



52 

MAA7 TRIGONOMETRISET FUNKTIOT

Kurssilla luodaan yksikköympyrän symmet-
rioiden avulla ymmärrys trigonometrisistä 
funktioista ja jaksollisista ilmiöistä, joita tut-
kitaan mm. derivaatan avulla. Lisäksi opitaan 
hyödyntämään trigonometrisia funktioita 
mallinnettaessa jaksollisia ilmiöitä

MAA8 JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan 
juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden 
ominaisuudet ja oppia ratkaisemaan niihin 
liittyviä yhtälöitä sekä niiden avulla ratkotta-
via sovelluksia. Lisäksi opitaan hyödyntämään 
eksponenttifunktioita mallinnettaessa kasva-
misen ja vähenemisen ilmiöitä.

MAA9 INTEGRAALILASKENTA

Kurssilla perehdytään integraalikäsitteeseen 
alkeisfunktioiden integraalifunktioiden avulla. 
Sovelluksina käsitellään pinta-aloja, tilavuuk-
sia ja jatkuvaa tilastollista jakaumaa. Lisäksi 
pyörähdyskappaleen tilavuuden määrittämi-
nen on keskeinen osa kurssia.

MAA10 TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT

Kurssin tavoitteena on oppia havainnollis-
tamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia 
jakaumia. Opitaan määrittämään jakauman 
keskeisiä tunnuslukuja. Perehdytään kombi-
natorisiin menetelmiin ja todennäköisyyksien 
laskusääntöihin. Lisäksi opitaan hyödyntä-
mään mm. integraalilaskentaa jatkuvien ja-
kaumien käsittelyssä.

VANHA OPETUSSUUNNITELMA (3.vsk)

5MAA10 INTEGRAALILASKENTA

Kurssilla perehdytään integraalikäsitteeseen 
alkeisfunktioiden integraalifunktioiden avulla. 
Sovelluksina käsitellään pinta-aloja, tilavuuk-
sia ja jatkuvaa tilastollista jakaumaa. Lisäksi 
pyörähdyskappaleen tilavuuden määrittämi-
nen on keskeinen osa kurssia.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAA11 LUKUTEORIA JA TODISTAMINEN

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2018-2019.

Kurssilla perehdytään lukuteorian perus-
käsitteisiin ja alkulukujen ominaisuuksiin 
sekä tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta 
jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin 
avulla. Perehdytään logiikan alkeisiin sekä 
tutustutaan erilaisiin todistusmenetelmiin ja 
harjoitellaan matemaattista perustelemista 
sekä itse todistamista.

MAA12 ALGORITMIT MATEMATIIKASSA
Kurssilla perehdytään erilaisiin virheisiin, 
likiarvoihin ja numeerisiin ratkaisuihin. Tavoit-
teena on oppia käyttämään nykyaikaisia ma-
temaattisia välineitä mm. polynomien jakoal-
goritmeissa, pinta-alan ja muutosnopeuden 
määrittämisessä sekä erilaisissa numeerisissa 
ongelmanratkaisussa ja funktioiden kulun 
tutkimisessa. Keskeisiä sisältöjä ovat New-
ton-Raphson menetelmä ja Newton-Cotes 
kaavat.

MAA13 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILAS-
KENNAN JATKOKURSSI

Kurssin tavoitteena on syventää differen-
tiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten 
perusteiden tuntemusta sekä oppia inte-
graalilaskennan erityistaitoja. Keskeisiä kä-
sitteitä ovat mm. jatkuvuus, derivoituvuus, 
käänteisfunktio, kahden muuttujan funktio 
ja epäoleellinen integraali. Kurssilla tutkitaan 
lisäksi lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden 
summia.

VANHA OPETUSSUUNNITELMA (3.vsk)

5MAA13 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALI-
LASKENNAN JATKOKURSSI

Kurssin tavoitteena on syventää differentiaa-
li- ja integraalilaskennan teoreettisten perus-
teiden tuntemusta sekä oppia integraalilas-
kennan erityistaitoja mm. osittaisintegrointi 
ja epäoleelliset integraalit. Derivoituvuus 
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ja raja-arvo äärettömyydessä ovat keskeisiä 
käsitteitä. Kurssilla tutkitaan lisäksi lukujonon 
raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.

KOULUKOHTAISET KURSSIT

MAY2 MATEMATIIKAN VARIKKOKURSSI

Kurssi suoritetaan pitkäkestoisena ja hajau-
tettuna lisätukena matematiikan opintoihin. 
Kurssin sisältöjä määritellään opiskelijoiden 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Opiskelijat, 
joilla on vaikeuksia, tai opiskelijat, jotka halua-
vat erityisenä harrastuneisuutenaan kehittää 
matemaattista osaamistaan, etenevät yksilöl-
lisesti tuetussa oppimisympäristössä yksilöllis-
ten tarpeiden mukaisesti.  

MAY3 SÄHKÖISTYVÄ MATEMATIIKKA

Kurssilla perehdytään kokeillen ja harjoitellen 
matematiikan sähköistyvään ja tietoteknisty-
vään toimintaympäristöön. Kurssilla opetel-
laan käyttämään matematiikan erilaisia työ-
välineohjelmia, matematiikan kirjoittamista 
kaavaeditoreilla sekä jäsentämään ratkaisut 
hyödyntäen erilaisia tieto- ja viestintäteknolo-
gisia mahdollisuuksia.

MAA14 KERTAUSKURSSI 1&2

Kurssi suoritetaan kahden lukuvuoden aikana. 
Kurssi koostuu kahdesta kurssin puolikkaasta. 
Ensimmäisen opintovuoden viimeisessä jak-
sossa kerrataan ensimmäisen opintovuoden 
kurssitarjonnassa olleita  kursseja (19h) ja 
toisen opintovuoden viimeisessä jaksossa ker-
rataan toisen opintovuoden kursseja (19h). 
Nämä kaksi kertausjaksoa yhdessä muodosta-
vat kurssin MAA14.

MAA15 KERTAUSKURSSI MAA

Kurssin tavoitteena on kerrata ja vahvistaa 
matematiikan taitoja kaikilla osa-alueilla. 
Tutustutaan mm. ylioppilaskirjoitusten ja 
erilaisten pääsykokeiden tehtäviin ja niiden 
problematiikkaan sekä niissä vaadittavaan 
osaamiseen. Matematiikkaan perehdytään 

syvällisemmin ja kokonaisuutena. Tavoitteena 
on oppia soveltamaan ja käyttämään opittuja 
tietoja ja taitoja monipuolisesti.

Kurssi suoritetaan tavallisesti viimeisessä 
jaksossa ennen ylioppilaskirjoituksia.

5MAA15 ABIN MATEMATIIKKA

Kurssin tavoitteena on kerrata ja vahvistaa 
matematiikan taitoja kaikilla osa-alueilla. 
Tutustutaan mm. ylioppilaskirjoitusten ja 
erilaisten pääsykokeiden tehtäviin ja niiden 
problematiikkaan sekä niissä vaadittavaan 
osaamiseen. Matematiikkaan perehdytään 
syvällisemmin ja kokonaisuutena. Tavoitteena 
on oppia soveltamaan ja käyttämään opittuja 
tietoja ja taitoja monipuolisesti.

Kurssi suoritetaan tavallisesti viimeisessä 
jaksossa ennen ylioppilaskirjoituksia.

MAA16 KOMPLEKSILUVUT JA FUNKTIOTEO-
RIA   

Kurssilla perehdytään kompleksilukujen al-
gebraan, kompleksisiin juuriin sekä komplek-
sifunktioihin ja kompleksitason geometriaan. 
Lisäksi käsitellään differentiaali- ja integraali-
laskentaa syvällisemmin ja ongelmia opitaan 
ratkomaan tietokonetta ja erilaisia työväline-
ohjelmistoja käyttäen. Tavoitteena on lisätä 
valmiuksia selvitä hyvin lukion päättötasoa 
edellyttävistä teoreettisistakin ongelmista ja 
tehtävistä.

MAA17 MATRIISILASKENTA JA VEKTORIANA-
LYYSI

Kurssilla perehdytään matematiikan ole-
mukseen syvällisemmin sekä tutustutaan 
matematiikan sovelluksiin nykyteknologiassa. 
Kurssilla käsitellään mm. vektorilaskentaa, 
matriisilaskentaa ja vektorianalyysiä sekä 
mm. funktioiden approksimointia. Lisäksi 
käsitellään erilaisia sovelluksia mm. kemialli-
nen reaktioyhtälö, virtapiiri, sanoman salaus 
ja dekoodaus, GPS-paikannusjärjestelmä sekä 
esim. antenniteknologia. Ohjelmistona on 
mm. SciLab. Kurssi tukee lukio-opintoja 
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ja tarjoaa erityisesti mahdollisuuden helpot-
taa korkeakouluopintojen aloittamista ja ma-
daltaa jatko-opintojen aloituskynnystä.

MAA18 BM – BUSINESS MATH

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2018-2019.

Kurssilla perehdytään talousmatematiikkaan 
syvällisemmin ja tutustutaan talouselämän 
erilaisiin käsitteisiin matematiikan näkökul-
masta. Kurssiin kuuluvia osa-alueita tarkas-
tellaan matemaattisin apuvälinein ja niihin 
perehdytään sovellusten avulla hyödyntäen 
erilaisia tukimateriaaleja. Apuna ovat graa-
fiset ja symboliset laskimet sekä erityisesti 
tietoverkot ja niiden mahdollisuudet. Samalla 
harjaannutetaan verkkomuotoisen opiskelun 
eräitä toimintamalleja oppimaan oppimisen 
kentässä.

Kurssi suoritetaan verkkokurssina hajautetusti 
toisen opintovuoden kolmen viimeisen jakson 
aikana.

MAA19 TODISTAMINEN JA PERUSTELUT 
MATEMATIIKASSA

Kurssilla perehdytään perustelujen laadin-
taan, argumentointiin ja todistamiseen sy-
vällisemmin sekä tutustutaan erilaisiin todis-
tamismenetelmiin. Tavoitteena on kehittää 
matemaattista ajattelukykyä sekä valmiutta 
perustella väitteet ja esittää väitteille todis-
teet.

Kurssi suoritetaan tavallisesti lukion viimeise-
nä lukuvuotena.

OPPIKIRJAT

MAY1: Ekonen ym: Yhteinen tekijä. Lukion 
matematiikka 1. SanomaPro (p/s)  

MAY2-3: Ei oppikirjaa

MAA2–13: Hähkiöniemi ym: Juuri, Otava (p/s)

MAA14: Ei oppikirjaa

5MAA10: Hähkiöniemi ym: Juuri 9 Integraali-
laskenta, Otava (p/s)

5MAA13: Kangasaho ym: Pitkä matematiikka, 
SanomaPro (p/s)

5MAA15 Härkönen ym: YO Pitkä matematiik-
ka, SanomaPro (p/s)

MAA16: Männistö: Kompleksiluvut ja funktio-
teoria (hankitaan kurssin alussa)

MAA17: Männistö: Matriisilaskenta ja vekto-
rianalyysi (hankitaan kurssin alussa) 

MAA18: Männistö: BM – Business Math (han-
kitaan kurssin alussa)

MAA19: Männistö: Todistaminen ja perustelut 
matematiikassa (hankitaan kurssin alussa) 

OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN MAA --> MAB

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa 
pitkästä lyhyeen kurssien hyväksilukemisessa 
ovat voimassa seuraavat vastaavuudet:

MAA2 – MAB2 MAA8 – MAB4
MAA3 – MAB3 MAA10 - MAAB5
MAA6 – MAB7

Pitkällä matematiikalla suoritetun kurssin nu-
meroarvosana siirtyy sellaisenaan vastaavan 
lyhyen matematiikan arvosanaksi. Kuitenkin 
opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa kyseisiä 
kurssiarvosanoja osallistumalla kerran lyhyen 
matematiikan vastaavan kurssin kokeeseen. 
Lukion kokonaiskurssikertymään kukin kurssi 
lasketaan vain kerran (esim. MAA2 tai MAB2).

MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ

PAKOLLISET KURSSIT

UUSI OPETUSSUUNNITELMA (1-2.vsk)
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MAY1 LUVUT JA LUKUJONOT

Kurssin tavoitteena on vahvistaa peruslas-
kutaitoja sekä prosenttilaskennan ja potens-
siopin taitoja. Kurssilla opiskellaan erilaisiin 
lukujonoihin liittyviä perusasioita sekä logarit-
mi ja logaritmin ja potenssin yhteys. Kurssin 
keskeisiä sisältöjä ovat myös yhtälö, funktio, 
kuvaajan piirto ja tulkinta.

MAB2 LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT

Kurssilla kerrataan peruslaskutoimituksia 
sekä opetellaan lausekkeiden ja yhtälöiden 
käsittelyä ja soveltamista. Kurssilla opetellaan 
myös suoraan ja kääntäen verrannollisuutta 
sekä tutustutaan toisen asteen funktioon ja 
yhtälöön.

MAB3 GEOMETRIA

Kurssilla käsitellään sekä tason että kolmiulot-
teisen avaruuden geometriaa. Lasketaan mm.

pituuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia. Ope-
tellaan mallintamaan käytännön tilanteita 
geometrian avulla ja edelleen ratkaisemaan 
näitä ongelmia käyttäen yhdenmuotoisuutta, 
trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta.

MAB4 MATEMAATTISIA MALLEJA

Kurssilla tutkitaan lineaarista ja eksponentiaa-
lista mallia  sekä lukujonoa matemaattisena 
mallina. Opitaan ratkaisemaan potenssi – ja  
eksponenttiyhtälöitä.

MAB5 TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS

Kurssilla perehdytään todennäköisyyslasken-
nan perusteisiin ja harjaannutaan käsittele-
mään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja. 
Jakaumista tutustutaan tarkemmin normaali-
jakaumaan ja jakauman normittamiseen

VANHA OPETUSSUUNNITELMA (3. vsk)

5MAB6 MATEMAATTISIA MALLEJA II

Kurssilla tutustutaan lukujonoihin ja opitaan 
ratkaisemaan käytännön ongelmia aritmeet-
tisen ja geometrisen lukujonon avulla. Lisäksi 

perehdytään yhtälöparin ja yhtälöryhmän rat-
kaisemiseen sekä lineaariseen optimointiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAB7 MATEMAATTINEN ANALYYSI

Kurssilla tutustutaan funktion muutosnopeu-
teen graafisin ja numeerisin menetelmin.  
Opitaan derivaatan käsite ja käyttö funktion 
kulun tutkimisessa ja ääriarvotehtävissä.

MAB8 TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS II

Kurssilla vahvistetaan ja monipuolistetaan 
tilastojen käsittelytaitoja. Harjoitellaan tek-
nisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa 
olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja 
tutkimisessa. 

KOULUKOHTAINEN KURSSI

5MAB9 ABIN MATEMATIIKKA

Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien sisäl-
töjä, tutustutaan lähemmin ylioppilaskokeen 
luonteeseen ja erilaisiin tehtävätyyppeihin. 
Kurssilla saadaan valmiuksia mm. ylioppilas-
kirjoituksia varten.

YMPÄRISTÖ-JA LUONNONTIETEET 

BIOLOGIA

PAKOLLISET KURSSIT

BI1 ELÄMÄ JA EVOLUUTIO

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja 
kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin, ja 
opitaan tuntemaan solun rakenneosat ja so-
lun keskeiset toiminnot. Kurssilla tutustutaan 
myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tie-
toa 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 kehittä-
misprojekti. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

BI3 SOLU JA PERINNÖLLISYYS sMed

Kurssilla opiskellaan solujen rakennetta, ke-
miallista toimintaa ja lisääntymistä. Fotosyn-
teesi, soluhengitys, proteiinisynteesi ja sen 
säätely sekä DNA:n rakenne ja toiminta ovat 
keskeisiä sisältöjä. Lisäksi vertaillaan esi- ja 
aitotumaisten eliöiden solun ja kromosomin 
rakennetta ja toimintaa. Kurssilla myös pereh-
dytään perinnöllisyystieteen lainalaisuuksiin 
risteytystehtävien avulla.

BI4 IHMISEN BIOLOGIA ja 5BI4 IHMISEN 
BIOLOGIA sMed

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja 
fysiologiaan (elimistöjen rakenne ja toiminta): 
mm. lisääntyminen, yksilönkehitys, immuno-
logia, hermosto ja aistit, hormonit, erityseli-
mistö ja kaikki ruuansulatukseen liittyvä sekä 
tuki- ja liikuntaelimistö. Kurssilla selviää mm. 
miten ihminen eroaa kääpiösimpanssista ja 
muista kädellisistä tai miten hedelmöittynees-
tä munasolusta kehittyy ihminen. Opiskeluun 
kuuluu muutamia laborointeja ja mahdollises-
ti tutustumiskäyntejä Tampereen kaupungin 
alueella. Kurssin voi suorittaa minä opiskelu-
vuona tahansa, mutta se sopii erinomaisesti 
ensimmäiselle ja toiselle vuosikurssille. 

BI5 BIOLOGIAN SOVELLUKSET ja 5BI5 BIO-
TEKNOLOGIA sMed

Kurssilla tutustutaan mikrobeihin ja verrataan 
esitumaisten ja aitotumaisten eliöiden soluja 
sekä geenien rakennetta ja toimintaa. Tämä 
on tarpeen, jotta voidaan ymmärtää geenin-
siirtotekniikan vaiheet, kun geeninsiirtäjänä 
käytetään virusta tai bakteerin plasmidia. 
Tutustumme myös perinteiseen bioteknolo-
giaan, kuten hiivan käyttöön leipomisessa ja 
alkoholin valmistamisessa. Kurssilla opiskel-
tavia modernin bioteknologian menetelmiä 
pääsemme kokeilemaan BioMediTechin 
tutkimuslaboratorioissa kurssilla BI9 Mole-
kyylibioteknologia (sMed). Kurssilla BI5 eris-
tetään DNA:ta ja risteytetään perinnöllisten 
sairauksien tutkimuksissa yleisiä koe-eläimiä: 
banaanikärpäsiä. Kurssille pääsyn ehtona on 
hyväksytysti suoritettu BI1 tai 5BI2 kurssi. 
Myös kurssin BI3 suoritus ennen kurssia BI5 
on suositeltavaa.

KOULUKOHTAISET KURSSIT

5BI6 BIOLOGIAN KERTAUSKURSSI ABEILLE

Kurssia suositellaan erityisesti abiturienteille. 
Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja 
valtakunnallisten kurssien keskeisiä sisältöjä. 
Harjoitellaan selkeitten ja perusteltujen biolo-
gian vastausten kirjoittamista ylioppilaskirjoi-
tusten biologian reaalikoetta varten. Kurssilla 
myös syvennetään jonkin verran aiemmin 
opiskeltujen kurssien tietoja. Kurssilla anne-
taan tietoa biologian tieteenaloihin liittyvistä 
ammateista ja niiden merkityksestä tulevai-
suudessa. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan 
pienimuotoinen kirjallisuuteen tai omiin ha-
vaintoihin perustuva biologian tutkimus. 

BI7 ja 5BI7 EKOLOGIAN MAASTOKURSSI

Kurssi on biologian tutkimuskurssi. Opiskelijat 
valitsevat muutaman hengen ryhmissä eko-
logisen tutkimusaiheen ja tekevät siitä tutki-
mussuunnitelman. Varsinainen maastotutki-
mus tehdään Helsingin yliopiston Hyytiälän 
metsäasemalla, jossa opiskelijat toteuttavat 
tutkimussuunnitelmansa maastossa. Kurssilla 
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perehdytään käytännön työssä biologisen 
tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen, 
tulosten analysointiin ja johtopäätösten teke-
miseen. Myös yleisimmät metsä- ja suokasvit 
tulevat tutuiksi. Opiskelijat maksavat Hyytiä-
län metsäaseman majoituksen ja ruuan itse. 
Kurssin voi suorittaa 1-3 opiskeluvuonna.

BI8 BIOLOGIAN JA KEMIAN LABOROINTI-
KURSSI sMed

Kurssilla opitaan jatko-opinnoissa tarvittavia 
kokeellisten luonnontieteiden tietoja, taitoja 
ja valmiuksia, ja opiskelija ymmärtää että 
selvää ainejakoa kemian ja biologian välille 
on vaikea tehdä. Kurssin käyneet osaavat 
kokeellisen työskentelyn ja muun aktiivisen 
tiedonhankinnan avulla etsiä tietoa elämän 
ja ympäristön kannalta tärkeistä ilmiöistä ja 
aineiden ominaisuuksista. Arviointi perustuu 
opiskelijan aktiivisuuteen ja kykyyn tehdä 
erilaisia laborointeja ohjeiden mukaan. Lisäksi 
arvioidaan opiskelijan kykyä laatia laboroin-
neista kattavia työselostuksia.Koska kurssi on 
työkurssi, arvioidaan myös opiskelijan taitoja 
toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
Kurssista ei ole koetta.

BI9 MOLEKYYLIBIOTEKNOLOGIA sMed

Kurssilla tutustutaan molekyylibioteknologian 
laborointimenetelmiin, -välineisiin ja -lait-
teisiin Tampereen yliopiston BioMediTechin 
laboratorioissa. Opiskelijat harjaantuvat 
tarkkuuteen siirtämällä linnun geenin kolibak-
teeriin noudattaen yksityiskohtaisia laboroin-
tiohjeita. Laboroinneista saa työtodistuksen. 
Luonnontieteen tutkijan ammattikuva tulee 
tutuksi ja opiskelijat tutustuvat jatko-opin-
tomahdollisuuksiin molekyylibiologian ja 
bioteknologian alalla. Kurssiin osallistuminen 
edellyttää kurssin BI3 tai BI5 hyväksyttyä 
suoritusta. Kurssi on tarjolla vuorovuosin BI10 
Syövän biologia -kurssin (sMed) kanssa. Mo-
lekyylibioteknologia on tarjolla lukuvuonna 
2017–2018.

BI11 YMPÄRISTÖPSYKOLOGIA JA EKOLOGIA 

Kurssilla perehdytään ympäristöpsykolo-
gian näkökulmaan luonnon elvyttävistä 
vaikutuksista. Opiskelijat tutkivat luonnon ja 
rakennetun ympäristön fyysisiä ja psyykki-
siä vaikutuksia kehoon ja mieleen. Samalla 
opitaan lähiseudun metsä- ja järviluonnon 
eliölajeja.  Opiskelijat ymmärtävät psyykkisen 
ja fyysisen hyvinvoinnin vuorovaikutuksen ja 
osaavat parantaa omaa hyvinvointiaan. Lisäksi 
he harjaantuvat ohjaamaan muita voimaan 
paremmin erilaisin luonnossa toteutettavien 
aktiviteettien avulla.

MAANTIEDE

HUOM! Uuden opetussuunnitelman mukai-
nen pakollinen kurssi GE1 järjestetään toisen 
opiskeluvuoden aikana. 

PAKOLLISET KURSSIT

 
GE1  MAAILMA MUUTOKSESSA

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan 
maailman ja sen alueellisten ongelmien 
tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajan-
kohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja 
hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä 
luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmis-
kunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee 
myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myön-
teistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, 
varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. 
Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen 
kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehitysky-
symykset. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

GE2 SININEN PLANEETTA

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen il-
miöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän 
rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskei-
senä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat 
prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. 
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Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen 
tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geome-
dian avulla tulkitsemaan luonnonmaisemia 
ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnon-
maantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskun-
nassa ja arkielämässä.

GE3 YHTEINEN MAAILMA

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen 
ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alu-
eellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä 
näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäris-
tön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ih-
mistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan 
ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja 
harjoitellaan geomedian avulla tulkitsemaan 
ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. 
Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tie-
don käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.  

5GE4 ALUETUTKIMUS (Vanha ops)

Kurssia suositellaan erityisesti abiturienteille. 
Kurssilla laaditaan oma aluetutkimus valtiosta 
tai kunnasta. Aluetutkimuksessa käydään 
läpi kurssien 5GE1 ja 5GE2 luonnon- ja ih-
mismaantieteen asiat sekä alueesta riippuen 
5GE3 Riskien maailma -kurssin hasardeja. 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

GE5 JA 5GE5 KEHITYSMAAMAANTIEDE

EI OPPIKIRJAA

Kurssilla tutkitaan kehitysmaiden sijaintia 
sekä niiden historiallista, alueellista ja talou-
dellista asemaa. Kurssilla perehdytään eri 
näkökulmista mm. joihinkin ajankohtaisiin 
kehittyvien maiden ongelmiin kuten naisten 
ja lasten asema. Mahdolliset vierailijat tuovat 
lisätietoa kurssille. Lisäksi opitaan kriittistä 
suhtautumista median antamaan mielikuvaan 
kehittyvistä maista sekä ottamaan perustel-
lusti kantaa ajankohtaisiin kehittyvien maiden 
kysymyksiin.

5GE6 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT (Vanha 
ops)

Kurssi sopii hyvin yhteen 5GE4 Aluetutki-
mus-kurssin kanssa, oppikirjakin on yhteinen. 
Tavoitteena on oppia kartografian perusteet 
ja  syventää kartanlukutaitoja. Kurssilla 
opitaan geoinformatiikan ja paikkatiedon 
perusteita. Geoinformatiikka tutkii paikkatie-
toaineistojen, paikkatietojärjestelmien, pai-
kannusteknologian ja kaukokartoitusmenetel-
mien avulla ympäristön tilaa, seuraa alueiden 
käyttöä ja on oiva apuväline vapaa-ajallakin. 
Opimme käyttämään kurssilla erilaisia paik-
katietosovelluksia niin tietokoneilla kuin 
mobiililaitteillakin. Satelliittipaikannus on 
yksi tapa määrittää paikan sijainti ja kurssilla 
opit käyttämään GPS-paikanninta. Teemme 
opintokäynnin Tampereen kaupungin paikka-
tietokeskukseen. 

FYSIIKKA

PAKOLLINEN KURSSI

FY1 FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ 

Ei oppikirjaa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa ko-
kemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiin-
nostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan 
sekä ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen 
tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen 
kytkeytyvän mallintamisen kautta. Kurssilla 
tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden 
rakenteiden peruskäsitteisiin. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY2 LÄMPÖ

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa 
käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä 
jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskun-
nan ja teknologian ilmiöissä sekä osaa tutkia 
aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuo-
don muutoksiin liittyviä ilmiöitä.
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FY3 SÄHKÖ

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa 
käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä 
jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskun-
nan ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla opiskeli-
ja harjaantuu matemaattisessa mallintamises-
sa ja suureyhtälöiden käyttämisessä sekä osaa 
tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja 
osaa tehdä sähköopin perusmittauksia.

FY4 VOIMA JA LIIKE

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa 
käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen kä-
sitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, 
yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä sekä 
ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikas-
sa. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa 
tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen 
liittyviä ilmiöitä ja harjaantuu graafisten esi-
tysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

FY5 JAKSOLLINEN LIIKE JA AALLOT

Keskeisiä sisältöjä ovat fysiikan merkitys 
lääketieteessä ja musiikissa, tasainen ympy-
räliike, gravitaatiovuorovaikutus, harmoninen 
voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja 
aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen heijastu-
minen, taittuminen, diffraktio, interferenssi 
ja seisovat aallot, ääni aaltoliikeilmiönä sekä 
mallien ja simulaatioiden suhde todellisuu-
teen

5FY7 SÄHKÖMAGNETISMI 

• Magneettinen voima, magneettikenttä ja 
aine magneettikentässä

• Varattu hiukkanen homogeenisessa 
sähkö- ja magneettikentässä 

• Induktiolaki ja Lenzin laki 
• Induktioilmiöitä, pyörrevirrat, generaat-

tori ja itseinduktio 
• Energian siirto sähkövirran avulla 
• Tehollisen jännitteen ja sähkövirran mit-

taaminen sekä impedanssin taajuusriip-
puvuuden määrittäminen 

• Värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneet-
tinen viestintä 

• Sähköturvallisuus 
• Energiateollisuus 

5FY8 AINE JA SÄTEILY 

• Sähkömagneettinen säteily 
• Röntgensäteily 
• Mustan kappaleen säteily 
• Valosähköilmiö 
• Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten 

aaltoluonne 
• Atomimallit, esimerkkinä Bohrin atomi-

malli 
• Kvantittuminen, viivaspektri, atomin 

energiatilat ja energiatasokaavio 
• Atomiytimen rakenne 
• Radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus 
• Massan ja energian ekvivalenssi 
• Ydinreaktiot ja ydinenergia 
• Aineen pienimmät osaset ja niiden luo-

kittelu 

KOULUKOHTAISET KURSSIT

5FY11 FYSIIKAN KERTAUSKURSSI

• Mekaniikka 
• Energia 
• Aallot 
• Sähkö

 
• Sähkömagneettinen säteily 
• Elektroniikkaan perustuvan laitteen 

toteutus
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5FY13 IHMISEN FYSIIKKA (opetetaan seuraa-
van kerran lukuvuonna 18-19)

Keskeiset sisällöt

Ihmisen aistifysiologia fysiikan näkökulmasta, 
erityisesti näkö- ja kuuloaisti, kehon mekaniik-
ka, lämmönsäätely ja kehon lämpötasapaino, 
ihminen ja sähkö, hermosolujen sähköinen 
toiminta, ihminen ja ionisoiva/ionisoimaton 
säteily, kuvantamismenetelmiä: ultraääni, 
röntgenkuvaus, magneettikuvaus, radioaktiivi-
suus lääketieteellisessä fysiikassa, tutkielman 
laatiminen itse valitusta aiheesta, mahdol-
lisuuksien mukaan tutustumiskäynti TAYSin 
kuvantamiskeskukseen.

KEMIA 

PAKOLLINEN KURSSI 

UUSI OPETUSSUUNNITELMA (1-2. vsk) 

KE1 KEMIAA KAIKKIALLA

Kurssilla tutustutaan keskeisiin käsitteisiin 
atomin rakenteesta ja jaksollisesta järjes-
telmästä. Kurssilla opiskellaan ja tutkitaan 
alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksien 
selittämistä aineen rakenteen, kemiallisten 
sidosten ja poolisuuden avulla.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

KE2 IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA 

Kurssilla käsitellään orgaanisten yhdisteiden, 
kuten hiilivetyjen, happi-ja typpiyhdisteiden 
rakenteiden mallintamista, avaruusgeomet-
riaa ja isomeriaa sekä ominaisuuksien selit-
tämistä rakenteen avulla. Lisäksi tutustutaan 
ainemäärän ja pitoisuuden käsitteisiin.

 KE3 REAKTIOT JA ENERGIA 

Kurssilla tarkastellaan erilaisia reaktiotyyp-
pejä, mekanismeja ja sovelluksia sekä pereh-
dytään reaktioyhtälön laskennalliseen tulkin-

taan. Kurssilla tutustutaan kaasujen yleiseen 
tilanyhtälöön, energianmuutoksiin kemial-
lisessa reaktiossa sekä reaktionopeuteen ja 
siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

KE4 METALLIT JA MATERIAALIT 

Kurssilla perehdytään hapettumispelkistymis-
reaktioihin, sähkökemialliseen jännitesarjaan, 
normaalipotentiaaliin, kemialliseen pariin ja 
elektrolyysiin. Kurssilla tutustutaan metallei-
hin ja epämetalleihin sekä niiden happi- ja 
vety-yhdisteisiin. Lisäksi käsitellään biopoly-
meerejä ja synteettisiä polymeerejä. 

VANHA OPETUSSUUNNITELMA (3.vsk)

KE5 REAKTIOT JA TASAPAINO 

Kurssin tavoitteen on oppia kemiallisen reak-
tion tasapaino ja tasapainoreaktioiden lasku-
tekniikat sekä tasapainoon liittyvät graafiset 
esitykset. Kurssiin kuuluvat protolyysireaktiot 
ja vesiliuoksen pH:n laskeminen, suolaliuok-
set ja liukoisuustasapainojen laskeminen. 

KOULUKOHTAISET KURSSIT 

KE7 BI+KE LABOROINTIKURSSI

Kurssilla opitaan jatko-opinnoissa tarvittavia 
kokeellisten luonnontieteiden tietoja, taitoja 
ja valmiuksia, ja opiskelija ymmärtää että 
selvää ainejakoa kemian ja biologian välille 
on vaikea tehdä. Kurssin käyneet osaavat 
kokeellisen työskentelyn ja muun aktiivisen 
tiedonhankinnan avulla etsiä tietoa elämän 
ja ympäristön kannalta tärkeistä ilmiöistä ja 
aineiden ominaisuuksista. Arviointi perustuu 
opiskelijan aktiivisuuteen ja kykyyn tehdä 
erilaisia laborointeja ohjeiden mukaan. Lisäksi 
arvioidaan opiskelijan kykyä laatia laboroin-
neista kattavia työselostuksia.

 
Koska kurssi on työkurssi, arvioidaan myös 
opiskelijan taitoja toimia erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa. Kurssista ei ole koetta.



61 

KE8 IHMISEN KEMIA

Kurssilla tutustutaan ihmiskehon toimintaan 
kemian näkökulmasta. Syvennetään tietoja 
biomolekyylien rakenteesta ja reaktioista. 
Perehdytään aineenvaihduntaan ja kehossa 
tapahtuviin reaktioihin.

5KE 7 ABIKURSSI 

Ei oppikirjaan, Kurssimoniste 

Kurssin tavoitteena on kerrata ja vahvistaa 
kemian keskeisiä sisältöjä osaamista (KE1-
KE5). Tutustutaan kemian preliminääri- ja 
yo-kokeiden luonteeseen ja erilaisiin tehtävä-
tyyppeihin 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Evankelis-luterilaisen uskonnon pakolliset 
kurssit toteutetaan joka vuosi, syventävät 
kurssit vuorovuosin.

PAKOLLISET KURSSIT

UE1 USKONTO ILMIÖNÄ -KRISTINUSKON, 
JUUTALAISUUDEN JA ISLAMIN JÄLJILLÄ 

Kurssilla perehdytään uskontoon ilmiönä ja 
kulttuurin osana. Tutustutaan juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin yhteisiin juuriin, niiden 
keskeisiin piirteisiin ja vaikutuksiin maailmas-
sa. Keskustellaan juutalaisuuteen, kristin-
uskoon ja islamiin liittyvistä ajankohtaisista 
kysymyksistä. Pohditaan moniuskontoisuutta 
ja monikulttuurisuutta sekä tutustutaan us-
kontodialogiin.

UE2 MAAILMANLAAJUINEN KRISTINUSKO

Kurssilla opiskellaan kristillisen kirkon histo-
rian pääkohdat ja tutustutaan tämän hetken 
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Pereh-
dytään kristinuskon ilmenemismuotoihin eri 
puolilla maailmaa ja opitaan analysoimaan 
ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskuste-
lua. Kurssilla vieraillaan mahdollisuuksien mu-
kaan eri yhteisöissä ja kutsutaan vierailijoita. 

Kurssilla pyritään tekemään joka toinen vuosi 
opintomatka Heinävedelle ortodoksiseen 
Uuden Valamon luostariin. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

UE3 MAAILMAN USKONTOJA JA USKONNOL-
LISIA LIIKKEITÄ

Opetetaan lukuvuonna 2017-18.

Kurssilla tutustutaan Intiassa, Kiinassa ja 
Japanissa syntyneisiin uskontoihin ja niiden 
vaikutukseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 
Tutustutaan luonnonuskontojen ja uusien 
uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin 
ja taustoihin. Kurssilla kehitetään valmiuksia 
toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimin-
taympäristöissä. Kurssilla vieraillaan mahdol-
lisuuksien mukaan uskonnollisissa yhdyskun-
nissa sekä kutsutaan vierailijoita.

UE4 USKONTO SUOMALAISESSA YHTEISKUN-
NASSA

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2018-19.

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti uskon-
tojen vaikutukseen nyky-Suomessa. Kurssilla 
opitaan analysoimaan uskonnonvapauteen ja 
uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen 
liittyvää ajankohtaista keskustelua. Osana 
kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoispro-
jekti. Kurssilla pyritään tekemään joka toinen 
vuosi opintomatka Heinävedelle ortodoksi-
seen Uuden Valamon luostariin.

Lukion uskonnon oppimäärän keskeinen 
aines sisältyy kursseihin UE1-UE4. Loput 
kurssit ovat luonteeltaan syventäviä!

UE5 USKONNOT TIETEESSÄ, TAITEESSA JA 
POPULAARIKULTTUURISSA

Opetetaan lukuvuonna 2017-18.

Kurssilla opitaan hahmottamaan uskonnon 
tutkimuksen menetelmiä sekä uskonnon ja 
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taiteen suhdetta. Tutustutaan uskonnolliseen 
symboliikkaan ja uskonnollisten teemojen 
käsittelyyn taiteessa ja populaarikulttuurissa. 
Tutustutaan muinaissuomalaisen uskonnon ja 
kristinuskon vaikutuksiin suomalaisessa kult-
tuuriperinnössä. 

UE6 USKONNOT JA MEDIA

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2018-19.

Kurssilla tutustutaan uskontoihin liittyviin 
ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja opitaan 
analysoimaan uskonnon ja median suhteita. 
Opitaan myös kriittisesti arvioimaan uskon-
toon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä. 
Kurssilla osallistutaan uskontoon liittyvän 
mediasisällön tuottamiseen tai laaditaan 
media-analyysi.

KOULUKOHTAINEN KURSSI 
UE7 USKONNON KERTAUSKURSSI

Kurssilla kerrataan uskonnon kurssien keskei-
set sisällöt; siihen voidaan liittää myös opiske-
lijan itsensä valitsemia teemoja ja työtapoja. 
Kurssi suoritetaan itsenäisesti (esimerkiksi 
verkkokurssina) ja arvioidaan merkinnällä 
hyväksytty/hylätty.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Elämänkatsomustiedon pakolliset kurssit to-
teutetaan vuorovuosina. Syventäviä kursseja 
tarjotaan joka toinen tai joka kolmas vuosi.

PAKOLLISET KURSSIT

ET1 MAAILMANKATSOMUS JA KRIITTINEN 
AJATTELU

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2018-19.

Kurssilla tutustutaan maailmankatsomuksel-
lisiin käsitteisin ja niiden käyttöön. Keskus-
tellaan maailmankatsomuksen muotoutu-
misesta ja omasta maailmankatsomuksesta. 

Selvitetään tieteellisen,  ei-tieteellisen ja 
epätieteellisen maailmankuvan eroja ja ope-
tellaan tarkastelemaan kriittisesti erilaisia 
uskomuksia ja medioiden tarjoamaa infor-
maatiota niistä.

ET2 IHMINEN, IDENTITEETTI JA HYVÄ ELÄMÄ

Opetetaan lukuvuonna 2017-19.

Kurssilla tutustutaan erilaisiin ihmiskäsityksiin 
ja arvioidaan, miten ne vastaavat erilaisiin ih-
miselämän keskeisiin kysymyksiin. Pohditaan 
omaa identiteettiä ja opitaan ymmärtämään 
ihmisarvon sekä ihmisoikeusajattelun perus-
tava eettinen  merkitys. Tutustutaan erilaisiin 
käsityksiin hyvästä elämästä ja arvioidaan 
niiden takana olevia maailmankatsomukselli-
sia perusteita. 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

ET3 YKSILÖ JA YHTEISÖ

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2018-19.

Kurssilla pohditaan yhteisön merkitystä 
ihmisyydelle ja omalle identiteetille. Tutki-
taan sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. 
Pyritään jäsentämään omaa asemaa ja vaiku-
tusmahdollisuuksia yhteisöissä ja valtiossa. 
Pohditaan ihmisoikeuksien sekä uskonnon- ja 
omantunnonvapauden, demokratian ja oikeu-
denmukaisuuden lähtökohtia ja periaatteita. 
Pyritään kasvattamaan valmiutta omalla toi-
minnalla vaikuttaa yhteiskuntaan.

ET4 KULTTUURIT KATSOMUKSEN MUOVAA-
JINA

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2018-19. Kurssilla opitaan ymmärtämään 
kulttuurin merkitystä ihmisyydelle ja omalle 
elämänkatsomukselle. Käsitellään suomalai-
suutta historiallisesti rakentuvana jatkumona, 
johon kuuluu sisästä moninaisuutta ja vähem-
mistökulttuureja. Opitaan ymmärtämään, että 
kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään.



63 

ET5 KATSOMUSTEN MAAILMA

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2019-20.

Kurssilla opetellaan lukemaan, tulkitsemaan 
ja ymmärtämään erilaisia uskonnollisia ja 
uskonnottomia maailmankatsomuksia ja ver-
taamaan niitä omaan elämänkatsomukseen. 
Tutustutaan uskontojen ja uskonnottomuu-
den tieteelliseen tutkimukseen ja määritte-
lyyn. Opetellaan hallitsemaan käsitteitä, tieto-
ja ja taitoja, joiden avulla voidaan analysoida 
maailmankatsomuksellisia järjestelmiä.

ET6 TEKNOLOGIA, MAAILMANKATSOMUK-
SET JA IHMISKUNNAN TULEVAISUUS

Opetetaan lukuvuonna 2017-18.

Kurssilla opetellaan tunnistamaan nykyisten 
maailmankatsomusten kannalta merkittäviä 
historiallisia käänteitä ja ymmärtämään kult-
tuurien ja yhteiskuntien satunnaista ja raken-
tunutta luonnetta. Tutustutaan erilaisiin suh-
tautumistapoihin teknologiaa ja sen kehitystä 
kohtaan ja pyritään ymmärtämään teknisen 
kehityksen aiheuttamia muutoksia  ympäris-
tössä ja yhteiskunnassa. Pyritään arvioimaan 
teknologian roolia kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa.

FILOSOFIA

Filosofian pakolliset kurssit toteutetaan joka 
vuosi,  syventävät  ja  koulukohtaiset  kurssit 
vuorovuosin.

PAKOLLINEN KURSSI

FI1 JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN

Kurssilla tutustutaan filosofisen ajattelun 
luonteeseen, filosofiseen keskusteluun ja filo-
sofisiin ongelmiin. Opitaan arvioimaan väittei-
den totuutta ja argumentaatiota eli perustelu-
ja. Opiskellaan perustavia olemiseen liittyviä 
ja tieto-opillisia erotteluja ja opetellaan arvi-
oimaan erilaisia tiedollisia uskomuksia. 

FI2 FILOSOFINEN ETIIKKA

Kurssilla selvitellään, mitä moraali ja sitä 
tutkiva etiikka ovat ja miten niitä voidaan 
perustella. Pohditaan, mitä tarkoittaa, kun pu-
humme hyvästä tai arvokkaasta. Opiskellaan 
normatiivisen etiikan teorioita: hyve-, velvol-
lisuus- ja seurausetiikkaa sekä tutustutaan 
esimerkkien avulla soveltavaan etiikkaan.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

FI3 YHTEISKUNTAFILOSOFIA

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2018-19.

Kurssilla tutustutaan yhteiskuntafilosofian 
keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä 
perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhtei-
söihin, yhteiskuntaan ja valtioon. Eritellään 
oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työn-
jakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden 
toiminnassa. Opitaan soveltamaan opittua 
ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

FI4 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSO-
FIA

Opetetaan lukuvuonna 2017-18.

Kurssilla syvennetään metafysiikan ja tieto-
teorian keskeisiä kysymyksiä, kuten:  Mitä 
oleminen ja maailma ovat? Mitä tieto on 
ja mihin se perustuu? Opiskellaan erilaisia 
käsityksiä tiedon luotettavuudesta ja totuu-
desta. Tutustutaan tieteellisen tutkimuksen 
periaatteisiin, käsitteisiin ja menetelmiin sekä 
etsitään tieteellisen tiedon rajoja. 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FI5 ITÄMAINEN FILOSOFIA

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2018-19.

Kurssilla tutustutaan filosofian itämaiseen 
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perinteeseen.  Käsitellään filosofian suhdetta 
kieleen, käytännön kokemukseen ja uskon-
toon. Tutustutaan Intian viisausperinteisiin, 
buddhalaiseen ajatteluun, kiinalaiseen filoso-
fiaan sekä zeniin.  

FI6 TALOUS JA ETIIKKA

Opetetaan  lukuvuonna 2017-18.

Kurssilla pyritään laajentamaan opiskelijoiden 
näkemyksiä kaupankäynnin eri ulottuvuuk-
sista ja niiden yhteyksistä kulttuurin syviin 
rakenteisiin. Opitaan arvioimaan kriittisesti 
talouselämän toimintaa ja talouselämän taus-
talla vaikuttavia arvoja ja motiiveja sekä pe-
rustelemaan omia näkemyksiä. Kurssin aikana 
pohditaan myös esim. seuraavia kysymyksiä: 
Onko talous väline- vai itseisarvo? Onko ta-
louskasvulle vaihtoehtoja? Mikä on yritysten 
yhteiskuntavastuu? Millaista on suomalainen 
työelämä ja siinä selviytyminen? 

FI7  FILOSOFIAN KERTAUSKURSSI

Kurssilla kerrataan filosofian kurssien keskei-
set sisällöt; siihen voidaan liittää myös opiske-
lijan itsensä valitsemia teemoja ja työtapoja. 
Kurssi suoritetaan itsenäisesti (esimerkiksi 
verkkokurssina) ja arvioidaan merkinnällä 
hyväksytty/hylätty.

YHTEISKUNNALLISET AINEET

PSYKOLOGIA

PAKOLLINEN KURSSI

PS1 PSYYKKINEN TOIMINTA JA OPPIMINEN 
Kurssilla tutustutaan psykologian tapaan 
selittää ihmisen toimintaa. Opetellaan havain-
noimaan ja pohtimaan käyttäytymistä ja hy-
vinvointia psykologian avulla. Kurssilla käsitel-
lään oppimista ja ihmisten toimintaa ryhmän 
ja erilaisten kulttuurien jäsenenä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

PS2 KEHITTYVÄ IHMINEN

Kurssilla perehdytään ihmisen elämänkaareen 
ja sovelletaan kehityspsykologiaa oppilaan 
elämään. Käsitellään  erityisesti lapsuutta 
ja nuoruutta. Opiskellaan ihmisen fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Tehdään 
yhteistyötä yliopiston tutkimusryhmien kans-
sa.

 5 PS3 TIETOA KÄSITTELEVÄ IHMINEN

Kurssilla opiskellaan ihmisen havaitsemista, 
tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi tutustu-
taan johonkin vaativampaan tiedonkäsittelyyn 
esim. asiantuntijuuteen, kielellisiin toimintoi-
hin tai päätöksentekoon.  Pohditaan näiden 
ilmiöiden biologista perustaa. Tutustutaan 
siihen, miten kognitiivisen psykologian ja ai-
votutkimuksen tietoa sovelletaan käytännön 
elämässä.   Tehdään yhteistyötä yliopiston 
tutkimusryhmien kanssa.

5 PS4 MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS 
TOIMINTA

 Kurssilla syvennytään tarkastelemaan ih-
misen tunteisiin ja motivaatioon vaikuttavia 
tekijöitä. Perehdytään taitavaan ajatteluun, 
älykkyyteen, asiantuntijuuteen ja luovuuteen. 
Pohditaan ajattelun ja kielen merkitystä ihmi-
sen toiminnassa. Tehdään yhteistyötä yliopis-
ton ja järjestöjen kanssa.

 5 PS5 PERSOONALLISUUS JA MIELENTER-
VEYS

Kurssilla pohditaan mielenterveyttä, mielen-
terveyshäiriöitä ja niiden hoitoa. Tutustutaan 
eri näkemyksiin persoonallisuudesta, sen ke-
hittymisestä ja tutkimisesta. Pohditaan, miten 
ihminen rakentaa omaa mielenterveyttään.  
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KOULUKOHTAISET KURSSIT

PS6 ME JA MUUT - SOSIAALIPSYKOLOGIAA 
LUKIOLAISILLE

Kurssilla käsitellään sosiaalipsykologian kes-
keisiä ilmiöitä: vaikuttamista, asenteita, ystä-
vyyssuhteita ja ryhmän toimintaa. Pohditaan, 
miksi ihminen toimii ryhmässä eri tavoin kuin 
yksinään ja miten meihin vaikutetaan.

PS7 PSYKOLOGIAN SOVELLUSALUEET

Kurssilla tutustutaan psykologian eri sovel-
lusalueisiin, esim. kriminaalipsykologiaan, 
ympäristöpsykologiaan,  kriisipsykologiaan 
ja kasvatukseen. Tehdään opintokäyntejä 
ja yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa. 
Kurssilla kerrataan myös muiden psykologian 
kurssien sisältöjä, joten kurssia suositellaan 
erityisesti niille, jotka kirjoittavat psykologian.

PS8 VUOROVAIKUTUSKUVIOITA

Kurssilla tehdään paljon käytännön harjoituk-
sia. Harjoitellaan esimerkiksi omien tunteiden 
ilmaisemista, ongelmien ratkaisua ja kuunte-
lua. Kurssilla vahvistetaan omia elämäntaito-
ja, kuten itsetuntemusta ja selviytymistaitoja. 
Kurssin käsitellään myös muiden auttamista ja 
avun saamista ongelmatilanteissa.  Jos opiske-
lijat haluavat, osa kurssista voidaan suorittaa 
viikonloppuleirinä.

PS9 TOIMI TUTKIJANA- PSYKOLOGIAN TUTKI-
MUSKURSSI LUKIOLAISILLE

Kurssilla tutustutaan psykologisen tutki-
muksen tekemiseen ja ajankohtaiseen psy-
kologiseen tutkimukseen. Kurssilla tehdään 
opintokäyntejä yliopiston tutkimusryhmiin ja 
alakoululle.  Kurssilla tehdään yksin tai pareit-
tain oma tutkimus itse valitusta aiheesta ja 
sen tuloksia esitellään koko ryhmällle.

HISTORIA

PAKOLLISET KURSSIT

HI1 IHMINEN YMPÄRISTÖN JA YHTEISKUN-
TIEN MUUTOKSESSA

Kurssi tarkastelee ihmisen, yhteiskunnan ja 
luonnon väistä vuorovaikutusta eurooppa-
laisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. 
Näkökulma kurssilla on nykyisyydestä pitkän 
aikavälin historialliseen kehitykseen. Ope-
tuksessa käydään läpi yhteiskunnallisten 
ja-taloudellisten rakenteiden muutoksia sekä 
sosiaalihistoriallisia ja ympäristöhistoriallisia 
muutoksia.

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisen 
historiallisen lähdeaineiston käyttöä. Arvioin-
ti: monipuolinen arviointi, esim. Koe, esityk-
set ja tutkielmat, tuntiaktiivisuus.

HI2 KANSAINVÄLISET SUHTEET

Kurssin aikana opiskellaan ihmiskunnan his-
torian vaikeita kysymyksiä. Miksi soditaan? 
Miten saavuttaa rauha? Miksi maailma on 
sellainen kuin se on? Miten maailmassa voi 
edistää rauhaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia? 
Kansainvälisen politiikan aktiivinen seuraami-
nen ja analysointi.

Arviointi: koe, esityksiä, harjoituksia, aktiivi-
suus ja omakohtainen osallistuminen.

HI3 ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIA

Kurssin aikana opiskellaan, miten Suomi on 
kehittynyt moderniksi valtioksi 1900-luvun 
alusta.

Uusien tutkimusten ja tulkintojen kautta 
ymmärrämme suomalaisen taloudellisen, 
kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kehityksen.

Arviointi: koe, esityksiä, harjoituksia, jatkuva 
omakohtainen osallistuminen.
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VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

HI4 EUROOPPALAISEN MAAILMANKUVAN 
KEHITYS

Kurssi käsittelee Eurooppaan ja länsimaiseen 
kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä antiikista ny-
kypäivään.

Tarkastellaan eri aikakausien maailmankuvaa, 
kulttuuriperintöä, tiedettä ja taidetta. Tutki-
taan eurooppalaisen ihmisen arkipäivää ja 
tapoja sekä yksilön ja yhteiskunnan suhdetta.

Arviointi: esityksiä, kirjoitelmia, omakohtai-
nen opiskelu ja / tai koe.

HI5 RUOTSIN ITÄMAASTA SUOMEKSI

Kurssin aikana opiskellaan Suomen historiaa 
Suomen asuttamisesta autonomian ajan al-
kuun asti. Opiskellaan mm. Suomen talouden, 
hallinnon historiallista kehitystä sekä suoma-
laisen elämäntavan muotoutumista. Kurssi 
valottaa myös suomalaista kulttuurihistoriaa 
ja arjen historiaa.

Arviointi:  koe / esityksiä, tutkielmia ja kirjoi-
telmia.

HI6 MAAILMAN KULTTUURIT KOHTAAVAT

Kulttuurien syntyyn ovat vaikuttaneet luonno-
nolot sekä eri kulttuurien vuorovaikutussuh-
teet. Elämme maailmassa, jossa kulttuurien 
kohtaaminen on jokapäiväistä. On hyvä tietää 
aasialaisista, amerikkalaisista ja afrikkalaisista 
kulttuureista, kuten muistakin kulttuureista, ja 
niiden eri piirteistä kohdatessamme maailmal-
la. Yhteistyömahdollisuus yliopiston kanssa.

Arviointi: jatkuva näyttö, esityksiä, kirjoitel-
mia.

SOVELTAVAT KURSSIT

HI7 ANTIIKIN HISTORIA

Ei oppikirjaa.

Antiikin historian kurssilla syvennetään tietä-
mystä antiikin Kreikan ja Rooman historiasta ja 
kulttuurista sekä siitä, miten länsimaisen sivis-
tyksen perusta luotiin niin politiikan, taiteen, 
tieteen kuin urheilunkin alueella juuri antiikin 
aikana.

Kurssilla painotetaan vuorovuosina Kreikan 
historiaa, jolloin vapaaehtoinen opintomatka 
on Ateenaan ja sen lähialueille ja vuorovuo-
sina Rooman historiaa, jolloin opintomatka 
suuntautuu Roomaan ja sen ympäristöön. 
Yhteistyö Tampereen yliopiston, Ateenan tie-
deinstituutin ja Villa Lanten  kanssa.

Arviointi: tutkielma /esityksiä, jatkuva näyttö, 
omakohtainen opiskelu.

HI8 MAAILMA TÄNÄÄN

Ei oppikirjaa.

Kurssilla perehdytään maailmanpolitiikan 
ajankohtaisiin ilmiöihin ja tapahtumiin. Lisäk-
si tutkitaan ajankohtaisia konflikteja ja nii-
den taustoja ja historiaa. Sitä, mitä nyt juuri 
Suomessa ja maailmalla tapahtuu, kuuluu ja 
näkyy. Miten edistää rauhanprosesseja ja rau-
haa, miten YK toimii? Kurssilla opiskelijat hyö-
dyntävät kotimaista ja kansainvälistä mediaa. 
Seurantakohteestaan he laativat mediapäivä-
kirjan. Yhteistyö yliopiston kanssa.

Arviointi:  mediapäiväkirja ja esityksiä

HI9 IHMISOIKEUDET

Ei oppikirjaa.

Kurssi tarkastelee ihmisoikeuksien toteutu-
misprosessia ja saavutuksia. Mitä ihmisoi-
keudet ovat ja miten niitä voi kukin omalta 
kohdaltaan edistää? Ihmisoikeuksia lähesty-
tään kurssin aikana lähinnä historiallisesta ja 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta, mutta ei 



67 

myöskään unohdeta eettistä ja oikeudellista 
katsantokantaa. Kurssin aikana perehdytään 
myös ihmisoikeusrikkomuksiin: holokaustiin ja 
eri vainoihin. Opiskelijat saavat kurssin aikana 
keskittyä heitä kiinnostaviin ihmisoikeuskysy-
myksiin. Yhteistyö yliopiston kanssa.

Arviointi: tehtäviä ja esitelmiä.

5HI10 ABIKURSSI

Ei oppikirjaa.

Kurssilla kerrataan ja syvennetään Kansainvä-
listen suhteiden ja Suomen historian kurssien 
asiasisältöjä. Harjoitellaan erilaisten tehtävien 
ja kysymysten kautta vastaamaan historian yli-
oppilastehtäviin.

Arviointi: Abittikoe ja preliminääri sekä yliop-
pilaskokeeseen harjaannuttavia tehtäviä.

YHTEISKUNTAOPPI

PAKOLLISET KURSSIT 

YH1 SUOMALAINEN YHTEISKUNTA

Kurssilla perehdytään valtiollisiin ja yhteiskun-
nallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. 
Keskitymme suomalaisen yhteiskunnan tut-
kimiseen eri näkökulmista mm. valtio-opin, 
sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja 
teorioita hyödyntäen. Demokratia, yhteiskun-
nan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikut-
taminen ovat keskeisiä käsitteitä. Aktiivista ja 
osallistuvaa kansalaisuutta korostetaan. 

YH2 TALOUSTIETO

Taloustiedon kurssilla opetellaan ymmär-
tämään talouden toimintaperiaatteita ja 
ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. 
Kurssilla tarkastellaan mikro- ja makrota-
louden kysymyksiä kansalaisten, yritysten 
ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla pe-
rehdytään talouden ja politiikan kytköksiin 
sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen 
hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Talouden 

ja ympäristön suhdetta pohditaan kestävän 
kehityksen näkökulmasta. 

YH3 SUOMI, EUROOPPA JA MUUTTUVA 
MAAILMA

Kurssilla perehdytään Euroopan taloudelli-
seen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksit-
täisen kansalaisen asemaan globalisoituvassa 
maailmassa. Kurssin aikana opitaan seuraa-
maan ajankohtaisia tapahtumia ja  asioita. 
Tutkivan oppimisen  keinoin harjoitellaan 
osallistumista kansainvälisen politiikan ilmiöi-
tä koskevaan keskusteluun.  

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

YH4 KANSALAISEN LAKITIETO

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjär-
jestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan 
omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertai-
set oikeustoimet itse. Tutustutaan keskeisiin 
oikeudellisiin sopimuksiin ja tietolähteisiin.                                                                        

5YH3 =YH4

KOULUKOHTAISET KURSSIT

YH5 AKTIIVINEN  KANSALAINEN  – ABI-
KURSSI

Kurssilla kerrataan ja syvennetään yhteiskun-
taopin pakollisten ja valtakunnallisten syven-
tävien kurssien keskeisiä sisältöjä. Opiskelija 
saa näiden sisältöjen kautta kokonaiskuvan 
suomalaisen yhteiskunnan ja eurooppalaisen 
yhteisön rakenteista sekä toiminnasta. Kurssi 
valmentaa opiskelijaa vastaamaan yhteiskun-
taopin ainereaalin tehtäviin. Harjoitellaan 
jäsenneltyjen ja perusteltujen vastausten 
kokoamista. 

5YH6=YH5
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YH6 LAKITIEDON SYVENTÄVÄ VERKKO-
KURSSI (ENORSSI) 

ENorssin verkkokurssin opetussuunnitelman 
mukaan.

YH7 TAITOA JA TIETOA TYÖNHAKUUN JA 
TYÖELÄMÄÄN 

Kurssilla perehdytään työelämän perusasioi-
hin, kuten työn hakemiseen ja siihen liittyviin 
asiapapereihin. Harjoitellaan valmistautumis-
ta työhaastatteluun ja tutustutaan keskeisim-
piin työntekijää sitoviin sopimuksiin. Opiskel-
laan monipuolisin  työtavoin. 

BUSINESS NORSSIN KURSSIT

YH8 PIRKANMAAN TALOUS- JA ELINKEI-
NOELÄMÄ (YH8/BN1)

Opiskelija tutustuu Pirkanmaan ja erityisesti 
Tampereen seudun talous- ja elinkeinoelä-
mään. Kurssin aikana tutustutaan kuntaan ja 
maakuntaan toiminta-alueena sekä selvite-
tään, miten eri tahot pyrkivät vaikuttamaan 
alueen kehittämiseen. Pohditaan myös kunti-
en ja alueiden erilaisia vahvuuksia ja haasteita 
asukkaiden ja yritysten toimintaympäristöinä. 

Kurssi monipuolistaa, laajentaa ja syventää 
opiskelijoiden tietämystä lähiympäristön ta-
lous- ja elinkeinoelämästä käytännönläheisin 
ja toiminnallisin keinoin. 

YH9 LOGISTIIKKA JA LIIKENNE (YH09/BN2)

Opiskelija tutustuu kaupan alan varastointi- ja 
kuljetusjärjestelmiin. Hän oppii 

hahmottamaan hyödykkeiden matkan val-
mistajalta kuluttajien koteihin. Kulutustot-
tumukset muuttuvat ja ravistelevat kauppaa 
ja kuljetuspalveluja. Kurssilla tutustutaan 

myös liikennejärjestelyjen, kuten rautatei-
den, lentoreittien sekä liikenneratkaisujen, 
merkitykseen alueen asukkaille ja yrityksille. 
Kurssin aikana tehdään yhteistyötä ja opinto-
vierailuja logistiikan alalla toimiviin yrityksiin 
ja Suomessa toimiviin kauppaketjuihin. 

YH10 MARKKINOINTI 1 (YH10/BN3)

Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat nykyaikai-
sen mainonnan välineet, mediateknologia 
ja mainoksen valmistaminen eri medioihin. 
Markkinoinnin kokonaiskuvan hahmottami-
seen pyritään keskustelemalla ja ryhmätöiden 
avulla. Markkinoinnin teoriaa lähestytään 
käytännönläheisesti, tutustuen markkinoinnin 
termeihin ja haastattelemalla markkinoinnin 
ammattilaisia. Kurssilla harjoitellaan aitoa ja 
vaikuttavaa esiintymistä.

YH11 SUOMEN TALOUSPOLITIIKKA (YH11/ 
BN4 ) 

Kurssilla perehdytään Suomen talous- ja elin-
keinoelämään sekä tutustutaan talouspoliitti-
seen päätöksentekoon ja päätöksentekijöihin 
paikallistasolta valtiolliselle tasolle. Kurssilla 
seurataan Suomen ja yritysten talouteen 
vaikuttavia tekijöitä. Kurssiin sisältyy opinto-
retkiä ja yritysvierailuja. 

YH12 LIIKE-IDEASTA YRITYKSEN PERUSTAMI-
SEEN (YH12/ BN5) 

Kurssilla perehdytään yrityksen perustami-
seen, liikeidean kypsyttelyyn, yritysmuodon 
valintaan, lainsäädäntöön ja rahoituksen 
järjestämiseen. Kurssilla vierailee yrittäjiä 
kertomassa omasta liikeideastaan ja työstään 
yrittäjinä. Kurssin aikana tehdään yritysvie-
railuja sekä suunnitellaan ja kehitetään omaa 
liikeideaa. Oman idean pohjalta perustetaan 
NY-yritys toisena lukiovuonna (YH15 /BN8 ).
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YH13 MARKKINOINTI 2 (YH13/BN6)

Kurssin sisällöt ottavat käytäntöön Markki-
nointi 1 -kurssin esittelemiä aiheita. Pääpaino 
kurssilla on ryhmäläisten omien NY-yritysten 
markkinoinnin suunnittelulla ja toteuttamisel-
la. Opiskelijoiden omien NY-yritysten tarpeita 
tarkastellen pyritään ymmärtämään mainon-
nan kohdentamisen keskeisiä käytäntöjä.

Kurssilla tarkastellaan tarvelähtöisesti mai-
nonnan eri muotoja ja mainoksen tehokasta 
kohdentamista.

YH14 SIJOITTAMISEN MAHDOLLISUUDET 
(YH14/BN7)

Syvennetään taloustiedon (YH2) kurssilla 
opittuja sijoittamisen sisältöjä. Tutustutaan 
tarkemmin erilaisiin sijoitusmahdollisuuksiin, 
esimerkiksi talletuksiin, arvopapereihin, va-
kuutuksiin ja asuntoihin. Opitaan myös se että 
sijoittamiseen liittyy riskejä. 

YH15 NUORI YRITTÄJÄ –PROJEKTIKURSSI 
(YH15/BN8)

Liikeideasta yrityksenperustamiseen -kurs-
sin jatko-osa, jossa syntyneestä liikeideasta 
perustetaan toimiva yritys. Vihdoinkin, kääri 
hihat ja ryhdy  työntouhuun!  Nuoret tutus-
tuvat yrittämiseen ja siihen liittyviin asioihin 
käytännössä toimimalla yrityksessä, jonka 
toiminnasta he itse ovat vastuussa 

 YH16 MYYMISTAIDON KURSSI (YH16 / 
BN9) 

Myymistaidon kurssilla tutustutaan tarkem-
min vähittäiskauppaan. BN-linjan opiskelijalla 
on mahdollisuus suorittaa myymistaidon kurs-
si verkko-opetuksena. Verkko-opinnot koostu-
vat useasta osiosta, joiden aihepiirejä voivat 
olla mm. erilaiset taidot työelämässä, kulut-
tajansuoja ja matkalla sosiaalisen median 
maailmassa. Koulutuksessa on sekä pakollisia 
opintoja että vapaavalintaisia opintoja, jotka 
vaihtelevat vuosittain. Toteutus yhteistyössä 
yrityselämän edustajan kanssa.

YH17 MARKKINOINTIVIESTINNÄN KURSSI 
( YH17/BN10)

TAT:n verkkokurssi Vuorovaikutus ja neuvot-
telutaidot 

YH18 YRITTÄJYYTEEN OHJAAMASSA – YH-
TEISTYÖTÄ YRITYSKYLÄSSÄ (YH18/BN11) 

Kurssi koostuu Yrityskylän antamasta ohjaa-
jakoulutuksesta ja kahdesta ohjauspäivästä  
Yrityskylässä sekä raportista. 

YH19 YRITTÄJYYSPASSI (YH19/BN12) 

Opiskelija kerää omaa portfoliotaan erilai-
sista yrittäjyyteen liittyvistä tapahtumista tai 
teemapäivistä, kuten esimerkiksi Slush, Ali-
hankintamessut. Kurssi valmistuu opiskelijan 
aktiivisen toiminnan tuloksena lukio-opinto-
jen aikana.

YLIOPISTOYHTEISTYÖ

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
5YH20-21

TETA-1010 TEOLLISUUSTALOUDEN PERUS-
TEET (YH20-21/BN13-14)

Kurssin tavoitteina on tutustuttaa opiskelija 
liiketoimintaympäristöön ja antaa yleiskuva 
yrityksen roolista ja toiminnan perusteista 
teorioiden ja kurssikirjallisuuden kautta. 

 
TAMPEREEN YLIOPISTO

JOHTAMISKORKEAKOULU

YH22 JOHDATUS HALLINTOTIETEESEEN 
(YH22/BN15)

Opiskelija ymmärtää hallinnon, organisaation 
ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut 
ja kykenee soveltamaan tieteenalan perustei-
ta itsenäisessä kirjallisessa työskentelyssä.
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YH23 JOHDATUS OIKEUSJÄRJESTYKSEEN 
(YH23/BN16) 

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ase-
man yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimes-
sä sekä julkisen vallan, yritysten ja yksilöiden 
toimintaa ohjaavana ilmiönä. 

YH24 ASIAKASLÄHTÖINEN MARKKINOINTI 
(YH24/BN17

Asiakaslähtöinen markkinointi opinnot antavat 
opiskelijalle välineitä ymmärtää menestyvän 
liiketoiminnan pohjautuvan asiakaslähtöiseen 
ajatteluun, jonka ytimenä on asiakkaiden 
syvällinen ymmärtäminen.

 
YH25 TALOUSTIETEEN PERUSTEET (YH25/
BN18)

Tavoitteena on oppia kansantaloustieteen 
peruskäsitteet ja markkinatalouden toiminta-
periaatteet. 

 
YH26 YRITYKSEN JOHTAMISEN PERUSTEET 
(YH26/BN19)

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa 
yrityksen johtamisen kokonaiskentän laa-
ja-alaisuuden, monimuotoisuuden ja monitul-
kintaisuuden. 

YH27 NAISJOHTAJUUS (YH27/BN20)

YH28 BISNESTÄ BERLIINISSÄ (YH28/BN21) 

TAIDEAINEET

MUSIIKKI

PAKOLLISET KURSSIT

MU1 MUSIIKKI JA MINÄ

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää 
oman tapansa toimia musiikin alueella. Mikä 
on nuoren asema musiikin kuuntelijana, 

tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen 
käyttäjänä? Omakohtaisen musiikkisuhteen 
kautta opiskelija keskustelemme musiikin 
merkityksistä elämässä ja ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa. Kurssilla keskitytään 
musiikin eri ilmenemismuotoihin ja alati 
muuttuviin musiikinkulutustottumuksiin.

MU2 MONIÄÄNINEN SUOMI

Kurssilla tutustutaan suomalaiseen musiik-
kiin ja musiikkikulttuuriin. Tutkimme erilaisia 
Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja 
niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia 
piirteita.̈ Opiskelussa käytetään monipuolisia 
työtapoja, erityisesti kuuntelua, keskustelua 
ja musisointia. Millaista on suomalaisen 
ammattimuusikon arki ja ansiotyö? Millaista 
musiikkia Suomessa tehtiin ennen ja millaista 
tulevaisuudessa? Perehdymme suomalaisen 
musiikin maailmaan yhdessä tutkien ja kes-
kustellen.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

5MU3 OVET AUKI MUSIIKILLE 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii 
tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja 
musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin 
kulttuurisidonnaisuutta. Tarkastelemme eri 
musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltai-
suutta tai erilaisuutta. Kurssilla syvennytään 
ryhmän valitsemiin musiikinlajeihin ja musiik-
kikulttuureihin. 

Kurssin keskeisiä työtapoja ovat musiikin 
jäljitteleminen, ja oma tuottaminen säveltä-
mällä, sanoittamalla ja sovittamalla. Opiskelija 
pääsee omalla taitotasollaan luomaan uutta 
musiikkia. Kurssilla tutustaan käytännön kaut-
ta myös musiikin äänittämiseen.

5MU4 MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutus-
tuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdol-
lisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. 
Opiskelija kehittää ääniympäristöherkkyyt-
tään ja kykyään kriittisesti analysoida ympä-
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ristöä. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen 
elokuvassa, näyttämöllä ja muissa medioissa. 
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat mm. äänimai-
sema, musiikkiteollisuus, radio ja TV, musiikki-
video sekä tausta- ja mainosmusiikki.

Kurssin yksi keskeisistä työtavoista on musii-
kin ja äänimaisemien oma tuottaminen. Kurs-
silla tutustaan käytännön kautta myös musii-
kin ja puheen, videoäänen äänittämiseen.

5MU5 MUSIIKKIPROJEKTI 
 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii 
suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä 
tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, 
jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tie-
toja ja taitoja.  Kyseessä voi olla esimerkiksi 
pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun 
juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. 
Kurssilla ei edellytetä laulu- tai soittotaitoa, 
koska musiikki voi olla apuvälineen asemassa.

KOULUKOHTAISET KURSSIT

5MU7  MUSIIKKITEKNOLOGIA JA ÄÄNITYS- 
JA LIVETEKNIIKKA

Kurssilla tutustutaan esitystekniikkaan moni-
puolisesti. Pääpaino on äänentoistossa, äänit-
tämisessä ja live-äänessä, mutta myös valo- ja 
videotekniikoita käydään kurssilla pintapuoli-
sesti läpi. Tutustumme ammattimaiseen esi-
tystekniikkaan myös yhdellä tai useammalla 
vierailulla. Kurssin lopputyönä opiskelija osal-
listuu jonkin Normaalikoulun juhlan tekniseen 
toteuttamiseen tai tuottaa oman äänitteen.

ILMAISUTAITO

IT1 Ilmaisutaito

Kurssilla harjoitellaan esiintymistä turvallises-
sa ryhmässä, helppojen harjoitusten kautta. 
Opit tunnistamaan omia vahvuuksiasi, ja 
kehität alueita, joilla olet ehkä vielä kokemat-
tomampi. Tunneilla tehdään 85% ja puhutaan 
15%. Kurssilla keskitytään status-ilmaisuun, 
improvisaation perustekniikoihin ja työtapoi-
hin sekä oman ilmaisun monipuolistamiseen. 
Kurssilla käsitellään myös käytännöllisesti 
esiintymisjännityksen hallintaa.

IT3 Videoilmaisu

Kurssilla harjoitellaan videon toteuttamista 
ideasta valmiiksi videoksi. Kurssilla tehdään 
harjoitustöitä itsenäisesti ja pienissä ryhmis-
sä. Keskeistä on saada valmiiksi useampia pie-
niä videoita ja oppia itse tekemällä. Kurssilla 
toteutetaan videoita sekä videokameroilla 
että älylaitteilla.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmär-
tää videotyön prosessin ideatasolta valmiiksi 
teokseksi. Opiskelija harjoittelee ideointia, 
käsikirjoittamista, kuvausta ja leikkausta. 
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat videokameran 
tekniikka ja kuvausasetukset, kuvan rajaus ja 
sommittelu, leikkaus ja videon jälkityöt sekä 
käsikirjoitus ja kuvauksen suunnittelu.

KUVATAIDE

Kuvataiteen pakolliset kurssit toteutetaan 
joka vuosi, koulukohtaiset kurssit vuorovuo-
sin. Kuvataidekurssien materiaalimaksun 
suuruus ilmoitetaan kunkin kurssin alussa 
erikseen.

PAKOLLISET KURSSIT

KU1 KUVAT JA KULTTUURIT

Miten kuvat ovat syntyneet eri kulttuureissa 
ja miten ne syntyvät tänä päivänä? Miten 
taide tai kulttuuri liittyvät elämääsi? Miten 
ollaan luovia ja kehitetään omaa ideointia ja 
ajattelua? Kurssilla tehdään kattava läpileik-
kaus kuvallisen ilmaisun kirjoon, kokeillaan 
monipuolisesti työskentelytapoja ja materi-
aaleja sekä harjoitellaan taiteen, median ja 
oman kuvaston kriittistä tarkastelua. Tarkoi-
tuksena on myös kartoittaa niitä opiskelijaa 
kiinnostavia kuvataiteen osa-alueita, joihin 
hän voi keskittyä ja perehtyä lisää muilla ku-
vataiteen kursseilla. Suositellaan 1. vuosi.



72 

KU2 MUOTOILLUT JA RAKENNETUT YMPÄ-
RISTÖT

Nosta katse ylös ja huomaa se ympäristö, jos-
sa olet! Mitä ympäristö viestii? Miten ympä-
ristö vaikuttaa sinuun? Kurssilla perehdytään 
rakennettuun, luonnontilaiseen, sosiaaliseen 
ja median luomaan ympäristöön. Kurssilla 
hyödynnetään KU1-kurssilla hankittuja tieto-
ja, taitoja ja näkemyksiä. Kurssilla tutkitaan 
monipuolisen taiteellisen työskentelyn avulla 
suunnitteluprosesseja eli muotoilun, arkkiteh-
tuurin ja ympäristön suunnittelun merkityksiä 
esteettisen, eettisen sekä sosiaalisesti ja kult-
tuurisesti kestävän kehityksen kannalta. Mah-
dollisuuksien mukaan vierailu arkkitehtuurin 
tai muotoilun oppilaitokseen tai museoon. 
Suositellaan 1. tai 2. vuosi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KU3 OSALLISENA MEDIASSA

Graafinen suunnittelu, valokuva ja videokuva 
ovat päärooleissa tällä kurssilla. Niin ja sinä! 
Kurssilla opetellaan käyttämään eri kuvavies-
timiä, kuten tietokonegrafiikkaa, valokuvaa 
ja elokuvaa oman ilmaisun välineinä ja poh-
ditaan millaista todellisuutta ja arvomaail-
maa kuvat ilmentävät. Kurssilla keskitytään 
tarkastelemaan kuvan merkitystä mediassa 
ja tuottamaan ja tulkitsemaan kuvaviestejä 
sekä mediateollisuuden ilmiöitä. Keskeisenä 
tavoitteena on jäsentää oppilaiden tuotokset 
graafisen suunnittelun avulla valmiiksi, visu-
aalisesti toimiviksi taideteoksiksi. Suositellaan 
1. tai 2. vuosi.

KU4 TAITEEN MONET MAAILMAT

Vain taivas on rajana, kun taiteen klassikot ja 
uudet tuttavuudet heräävät henkiin omina 
tulkintoina mielikuvituksesi avulla. Kurssilla 
syvennetään tietoutta taiteen eri ilmenemis-
muodoista eri aikakausina ja eri kulttuureissa. 
Kurssin tavoitteena on tutkia kulttuurista mo-
ninaisuutta ja pohtia taiteen merkitystä yksi-
lölle ja yhteisöille sekä kehittää omaa ilmaisua 

tutkien omien taidenäkemysten suhdetta 
taiteen erilaisiin tyyleihin, tekniikoihin ja 
sisällöllisiin viesteihin. Kurssilla voidaan sovel-
taa erilaisia ilmaisun keinoja, materiaaleja ja 
tekniikoita. Mahdollisuuksien mukaan vierailu 
taidekohteeseen. Suositellaan 2. vuosi.

KOULUKOHTAISET KURSSIT

KU5 PIIRUSTUSTA JA MAALAUSTA

Tarvitsetko harjoitusta piirtämisessä ja maa-
laamisessa vai onko PIMA jo valmiiksi lähellä 
sydäntäsi? Kurssilla perehdytään piirustus- ja 
maalaustekniikoihin ja kehitetään omaa ha-
vainnointikykyä ja kuvailmaisua tutustumalla 
eri piirtimiin, maalien ominaisuuksiin ja pape-
rilaatuihin. Kurssilla piirretään ja maalataan 
sekä mallista että mielikuvituksesta, opetel-
laan kiilapuiden kokoaminen sekä kankaan 
pohjustus ja tutkitaan kuvan rakennetta ja 
kehitetään sommittelua. Samalla avarretaan 
omaa taidekäsitystä monenlaiselle piirros- ja 
maalausjäljelle. Suositellaan 1. vuosi.

KU6 MAALAUSTAIDETTA JA TAIDEVALOKU-
VAUSTA 

Kiinnostaako väri- ja valoajattelu, sommittelu, 
maalaustekniikat sekä lavastaminen ja tämän 
kaiken yhdistäminen kuvailmaisussa? Kurssilla 
syvennetään maalaustaiteen ja valokuvatai-
teen tekniikoiden osaamista ja kehitetään 
omaa ilmaisua ja kuvilla viestimistä valoku-
vauksen ja maalauksen ideoita, tekniikoita ja 
ilmaisua yhdistellen. Suositellaan 2. vuosi.

KU7 SIRKUSTA KUVATAITEESSA JA KUVATAI-
DETTA SIRKUKSESSA

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
18-19.

Tehdään poikkitaiteellinen projekti tai 
performatiivinen flash mob! Tällä kurssilla 
tutustutaan sirkustaiteeseen kuvataiteen 
näkökulmasta. Tavoitteena on, että opiskelija 
syventää osaamistaan ja tietämystään kuva- 
ja sirkustaiteessa sekä pystyy hyödyntämään 
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eri taiteenalojen tarjoamia keinoja ilmaisus-
saan ja osallistuu omalla taiteellaan poikkitai-
teellisiin yhteistyöprojekteihin. Suositellaan 2. 
vuosi, vuorovuosin. 

KU8 VALOKUVAUSTA, GRAAFISTA SUUNNIT-
TELUA JA GRAFIIKKAA

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
18-19.

Tämä kurssi on visuaalisen viestinnän ja 
suunnittelun tiivis yhteenkietouma. Kurssilla 
syvennytään valokuvauksen, graafisen suun-
nittelun ja grafiikan eri tekniikoihin ja työ-
vaiheisiin sekä opetellaan käyttämään kuvaa 
viestinnän välineenä. Tutustumme typografi-
aan, kuvan elementteihin ja niiden sommmit-
teluun viestinnän välineinä sekä pohdimme 
kuvan merkitystä ja piilomerkitystä arjessa. 
Suositellaan 3. vuosi.

KU9 TAIDEHISTORIAA

Opetetaan seuraavan kerran lukuvuonna 
18-19.

Esihistoriallisesta taiteesta nykypäivään yh-
dessä kurssissa! Tämän kurssin tavoitteena 
on historian eri vaiheiden ymmärtäminen 
sekä ajan jäsentäminen taidehistorian avulla. 
Pääpaino on länsimaisessa taidehistoriassa. 
Kurssi koostuu teoreettisemmasta 
ja luentomaisesta opiskelusta 
oppimispäiväkirjoineen sekä lyhyistä 
kuvataiteellisista harjoituksista eri tekniikoin. 
Suositellaan 3. vuosi.

KU10 / 5KU9 (vanha ops) / LD2 SYVENTÄVÄN 
ILMAISUN KURSSI / KUVATAITEEN LUKIODIP-
LOMI 
 Kurssilla on mahdollisuus tehdä joko valta-
kunnallinen kuvataiteen lukiodiplomityö tai 
kuvataiteen lopputyö. Kuvataiteen lukiodip-
lomi on valtakunnallinen portfolion muotoon 
tehtävä näyttötyö, joka suoritetaan itsenäi-
sesti vuorovaikutuksessa opettajan ja toisten 
opiskelijoiden kanssa yhden jakson aikana. 
Ennen kurssin tai lukiodiplomin suorittamista 
opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähin-

tään neljä (4) lukion hyväksymää kuvataiteen 
kurssia. Kummassakin tapauksessa kurssin 
keskeisenä tavoitteena on opetella etsimään 
ja rajaamaan aihettaan/teemaansa sekä 
sisällöllisesti, visuaalisesti että teknisesti tar-
koituksenmukaisesti ja jäsennellysti. Jokainen 
opiskelija tuottaa oman henkilökohtaisen 
taidekokonaisuuden omaan työskentelyynsä 
soveltuvilla menetelmillä.

Diplomityön aiheet ovat valtakunnalliset, ne 
vaihtuvat vuosittain, mutta sisältävät erilaisia 
sisältö- ja tekniikkavaihtoehtoja. Kuvataiteen 
lukiodiplomin vuotuiset tehtävät ja ohjeet 
ovat luettavissa Edun sivuilta: http://www.
edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen_lukiodip-
lomi . Työ sisältää taiteellisen tuotoksen ja 
kattavan portfolion kokoamisen tiedonhakui-
neen. Kuvataiteen lukiodiplomista on hyötyä 
erityisesti, jos aikoo tulevaisuudessa pyrkiä 
taidealan, viestinnän tai visuaalisen suunnit-
telun koulutuksiin. Diplomin tekeminen on 
myös hieno, ajattelua ja taiteellista ilmaisua 
syventävä ”kypsyyskokemus”. Kurssilla voi 
kuitenkin suorittaa helpomman vaihtoehdon, 
oman lopputyön, joka ei sisällä diplomityön 
vaatimuksia ja se toteutetaan opettajan oh-
jauksessa.  Suositellaan 3. vuosi.

VANHA OPETUSSUUNNITELMA ( 3. VSK)

5KU7 PIIRUSTUS JA GRAFIIKKA 

Piirustuksen ja grafiikan kurssilla tutustutaan 
piirtämisen ja grafiikan ilmaisukeinoihin, 
työvaiheisiin ja menetelmiin. Kurssilla pereh-
dytään erilaisiin piirustustekniikoihin ja piirti-
miin sekä taide- ja käyttögrafiikkaan itse gra-
fiikkaa tehden ja mahdollisuuksien mukaan 
näyttelyissä käyden. Grafiikan tekniikoista 
tutustutaan sekä koho- että syväpainomene-
telmiin.

5KU8 MAALAUSKURSSI II 

Kurssi syventää ”Taiteen kuvista omiin ku-
viin” -kurssin sisältöjä (vanha opetussuun-
nitelma KU4-kurssi). Opiskelija voi osallistua 
tälle kurssille, vaikka hän ei ole suorittanut 
KU4-kurssia, jos hänellä on muuta kokemusta 

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen_lukiodiplomi
http://www.edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen_lukiodiplomi
http://www.edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen_lukiodiplomi
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maalaamisesta. Tavoitteena on jatkaa oman 
maalausilmaisun kehittämistä, isompien 
taiteellisten kokonaisuuksien jäsentämistä ja 
omaan teemaan keskittyvän maalaussarjan 
rakentamista.

5KU10 VALOKUVAUS

Kurssilla opetetaan valokuvauksen perustai-
toja; harjoitellaan kuvan sommittelemista, 
valottamista ja vedostamista. Myös pimiö-
työskentely kuuluu tähän kurssiin mahdolli-
suuksien mukaan. Kurssin tarkoituksena on 
opettaa opiskelijaa ymmärtämään valoku-
vauksen historiaa ja prosesseja sekä kuvankä-
sittelyn mahdollisuuksia. Kurssille osallistumi-
sen edellytys/ erittäin vahva suositus on oma 
(järjestelmä)kamera.

LIIKUNTA

PAKOLLISET KURSSIT

 LI1 ENERGIAA LIIKUNNASTA

Kurssi tarjoaa liikunnallisten taitojen ja fyysi-
sen kunnon kehittämiseen tarvittavia tietoja 
ja taitoja. Kurssi antaa valmiudet tarkastella 
omaa fyysistä toimintakykyä ja sitä kautta 
suunnitella itselleen sopivan liikuntaohjel-
man. Sisä- ja ulkolajeihin tutustutaan moni-
puolisesti.

 LI2 AKTIIVINEN ELÄMÄNTAPA 

Kurssi toimii jatkona LI1 kurssin sisällöille. 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin talvi- ja ulkolii-
kuntamuotoihin sekä kehitetään sisäpalloilu-
taitoja. 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

5LI3 VIRKISTY LIIKUNNASTA(2005) / LI5 HY-
VINVOINTIA LIIKKUEN(2016)

Kurssi toimii virkistävänä vastakohtana arki-
selle koulutyölle. Kurssin aikana kehitämme 

fyysistä kuntoa, ryhmässä toimimisen taitoja 
sekä tutustutamme erilaisiin yksilö- että jouk-
kuelajeihin.

LI4 YHDESSÄ LIIKKUEN - VANHAINTANSSIT 

Kurssin aikana opimme yleisimmät vakiotans-
sit, salonkitansseja eri aikakausilta sekä tans-
siaisten etiketti. Kurssin sisältöön kuuluvat 
vanhat tanssit. 

5LI5 KUNTOLIIKUNTA(2005) / LI3 TERVEYTTÄ 
LIIKKUEN(2016)

Kurssilla perehdytään oman kunnon eri 
osa-alueiden harjoittamiseen ja harjoittelun 
suunnitteluun. Liikkumista ryhmässä sekä 
yksin.

KOULUKOHTAISET KURSSIT

LI6 VAELLUSKURSSI

Kurssilla täydennetään aiemmin opittuja ret-
keilytaitoja ja testataan niitä vaelluksella.

LI7 MAILAPELIT 

Kurssilla syvennetään ja sovelletaan eri mai-
lapelien lajitaitoja sekä kehitetään fyysistä 
kuntoa. Paljon pelaamista.

LI8 Kuntosaliharjoittelun peruskurssi 

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että 
opiskelija perehtyy kuntosaliharjoitteluun ja 
oppii oikeat ja turvalliset suoritustekniikat. 
Opiskelija osaa suunnitella itselleen kuntosa-
liohjelman ja toteuttaa sitä. Keskeiset sisällöt: 
Kurssin sisältö muodostuu monipuolisesta 
kuntosaliharjoittelusta. Kurssilla käydään 
läpi kesto-, perus- ,maksimi- ja nopeusvoi-
maharjoittelu. Arviointi: Numeroarvioinnissa 
otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, 
vastuullisuus ja asennoituminen sekä erilaiset 
kurssin sisältöihin liittyvät taidot ja tiedot.
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LI9 LIIKUNNAN LUKIODIPLOMIKURSSI

Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan koko luki-
on kestävänä seurantana ja diplomikokeena. 
Valtakunnallisen liikunnan lukiodiplomin 
suorittamisen ehtona on, että opiskelija on 
suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, 
tähän määrään sisältyy myös terveystieto. 
Tämän lisäksi opiskelija antaa näytöt liikunta-
tiedoista, liikuntakykyisyydestä ja erityisosaa-
misesta valitsemassaan lajissa. Opiskelijan 
laatiman portfolion ja muun seurannan pe-
rusteella todistukseen merkitään myös eniten 
harrastetut lajit, menestyminen kilpaurheilus-
sa ja osallistuminen koulun liikuntatoimintaan 
pääsääntöisesti lukion aikana. Yhteistyötaidot 
arvioidaan liikuntakurssien perusteella. Tut-
kielman aihealueet vahvistetaan vuosittain.

TERVEYSTIETO

PAKOLLINEN KURSSI

TE1 TERVEYDEN PERUSTEET

Kurssilla perehdytään liikunnan, päihdeai-
neiden ym. tekijöiden vaikutuksiin ihmisen 
fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen tervey-
teen. Opiskellaan mielenterveyden ja ihmis-
suhteiden hoitoa ja itsensä ilmaisemista eri 
harjoituksin.

Tutustutaan terveydenhuoltojärjestelmään. 
Lisäksi käsitellään oppilaiden valitsemia ter-
veyteen liittyviä aihealueita.

• Terveys- ja sairauskäsite
• Väestön terveydentila ja kansantautim-

me
• Liikunta ja terveys
• Riippuvuudet
• Mielenterveys
• Ravinto ja terveys

• Sukupuolielämä
• Tapaturmat ja ensiapu
• Työ ja terveys, ergonomia

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

5TE2 NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄ-
MÄ(2005) / TE2 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA 
TERVEYS(2016)

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin 
tavoitteita nuoren arkielämän terveystottu-
muksien ja selviytymisen keinojen osalta. Eri 
sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveys-
ongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja 
yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. 
Lisäksi perehdytään käsitykseen itsestä ja 
muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella 
tasolla.

5TE3 TERVEYS JA TUTKIMUS(2005) / TE3 
TERVEYTTÄ TUTKIMASSA(2016)

Kurssilla perehdytään terveyteen vaikutta-
viin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, 
terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä 
kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin 
kehityslinjoihin. Kurssilla perehdytään myös 
terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutetta-
viin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulkin-
taan ja johtopäätöksiin. Kurssilla perehdytään 
tutkimuksen tekemiseen.

KOULUKOHTAINEN KURSSI

TE4 TERVEYSTIEDON KERTAUSKURSSI 

Kurssin sisältö muotoutuu terveystiedon 
kurssien sekä ryhmän toivomusten pohjalta, 
painottuen tiedolliseen sisältöön. Kurssilla 
harjoitellaan vastaamista terveystiedon aine-
reaalin tehtäviin.
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OPINTO-OHJAUS

PAKOLLINEN KURSSI

OP1 MINÄ OPISKELIJANA 

OP2 JATKO-OPINNOT JS TYÖELÄMÄ

(0.8 + 0.4 + 0.8 kurssia)

Lukion opinto-ohjauksen päämääränä on 
saattaa opiskelija suunnittelemaan itsenäises-
ti omaa opiskeluohjelmaansa ja tukea häntä 
lukio-opintojen eri vaiheissa. Opinto-ohjauk-
sessa kehitetään valmiuksia tehdä koulutusta 
ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja va-
lintoja. 

Lukion opinto-ohjaukseen kuuluu luokka-
tilassa tapahtuvan ryhmäohjauksen lisäksi 
henkilökohtaista ja pienryhmä-ohjausta. 
Toiminnan tarkoituksena on edistää opiske-
lijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja 
vahvistaa kykyä kohdata ja hallita muuttuvia 
elämäntilanteita sekä tukea häntä opiskeluun 
ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Ensimmäisenä vuonna ensimmäisessä jak-
sossa keskitytään opinto-ohjauksen ryhmä-
ohjauksessa lukio-opiskelun käytäntöihin ja 
periaatteisiin. Luomme pohjan lukioaikaisten 
opintojen omaehtoiselle suunnittelulle. En-
simmäisenä vuonna neljännessä jaksossa 
kehitetään opiskelijoiden kykyä omaksua 
entistä laadukkaampia oppimisen strategioita.

KOULUKOHTAINEN KURSSI

OP4 TUTOROINTI

Opiskelija osallistuu monipuoliseen koulutuk-
seen, joka tähtää toimimaan tutorina nuo-
remmille opiskelijoille lukuvuoden aikana.

OPO5 MUN ELÄMÄ

Kurssi aloitetaan ensimmäisen vuoden aikana 
opinto-ohjauksen johdantokurssilla, jossa 
tutustutaan koulun opiskeluhuoltoon ja opis-
kelutapoihin. Toisen vuoden aikana opiskelija 

voi koota kokonaisen kurssin kolmesta tarjot-
tavasta moduulista valitsemalla niistä kaksi. 
Kurssit ovat Aikuispakkaus, survival kotona 
ja hyvinvointi. Kokonaisuuden kokonaistunti-
määrä tulee olla 30 tuntia. 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT 

OPPIAINEET

LTK2 Autokoulukurssi

Tavoitteena on ajokortin saaminen. 

Opetuksen tavoitteena ovat sellaiset tiedot 
ja taidot, että kuljettaja voi välttää kolareihin 
johtavat tilanteet riippumatta toisten tien-
käyttäjien toiminnoista tai tie- ja keliolosuh-
teista. Lisäksi tuleva autoilija oppii taloudelli-
sen ja energiaa säästävän ajotavan. 

KANSAINVÄLISYYS

KV1  KULTTUURIENVÄLINEN VIESTINTÄ

Kurssilla tutustutaan kulttuurien väliseen 
viestintään ja perehdytään sen eri ilmenemis-
muotoihin. 

Tarkastelun kohteina ovat erilaiset eurooppa-
laiset kulttuuripiirit ja maailmankulttuurit.

KV2 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen aiheko-
konaisuuteen. Tavoitteena on hahmottaa eri 
kulttuuritaustojen vaikutus asioiden proses-
soinnissa ja erilaisten arvojen vaikutus ihmis-
ten ajattelulle ja toiminnalle. Kurssiin liittyy 
yleensä opiskelijavaihto.

KV3-5 t-MBA 

ENGLANNINKIELINEN, VIRTUAALINEN OPIN-
TOKOKONAISUUS

t-MBA Digital is an online course in business 
and economics. The content of the course, 
if fully completed, corresponds to three 
courses. The course is studied independently 
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throughout one entire school year. It is re-
commended to take the course during the 
2nd year. 

GOALS

• To study different aspects of economics 
and business

• To develop one’s skills in business English 
• To be able to evaluate one’s own and 

others’ work.

CONTENT
• Human & International relations
• Economics
• Money and finance managemant
• Marketing
• Entrepreneurship and innovation
• Management & organization     

   

COMPLETION & GRADING

Pass/fail. Partial completion possible. If the 
course is fully completed, the student will 
receive a certificate from the t-MBA organiza-
tion.

TIETOTEKNIIKKA

AT1 LUKIOLAISEN TIETOTEKNIIKKA

Kurssin tavoitteena on perehtyä lukion tie-
tojärjestelmiin ja tunnushallintaan. Kurssilla 
opitaan taitoja käyttää omaa tietokonetta 
hyväksi lukio-opinnoissa, varmennetaan 
tarvittavien sovellusten asentaminen ja 
käyttäminen, tutustutaan sähköiseen kurs-
sikoejärjestelmään. Kurssilla perehdytään 
sähköisen ylioppilaskokeen ohjelmistoihin ja 
koeympäristöön.

 
Kurssi suoritetaan hajautetusti lähiopiskeluna 
ja osaamistehtävin 2,5 lukuvuoden aikana.

AT2 / 5ATK01 INTERNET 

Kurssin tavoitteena on täydentää ja syventää 
näkemystä tietokoneen ja -verkkojen käy-
töstä ja merkityksestä. Tavoitteena on myös 
kehittää oppilaan yhteistyökykyä sekä kykyä 
itsenäiseen, suunnitelmalliseen ja pitkäjän-
teiseen verkkotyöskentelyyn ja opiskeluun. 
Kurssin sisältöjä: Laitteisto, käyttöliittymä ja 
monitoimiohjelmat, sosiaalisen median sovel-
luksia, kotisivu ja HTML, digitaalikuva ja –ääni, 
interaktiivisuus, tiedonhaku, tekijänoikeudet, 
ajankohtaisia tietotekniikassa. 

Kurssi järjestetään 2017–18

AT3 NYKYPÄIVÄN JA TULEVAISUUDEN TEK-
NOLOGIOITA / 5ATK02  MULTIMEDIA

Kurssin tavoitteena on oppia käyttämään 
laajemmin tietokoneita opiskelun ja tietotyön 
apuvälineinä. Tavoitteena on, että opiskelija 
oppii ymmärtämään tiedon luonnetta ja sen 
merkitystä, oppii hankkimaan itsenäisesti 
tietoa tietotekniikkaa ja teknologiaa hyväksi-
käyttäen sekä osaa hankkia valmiuksia ja osaa 
kommunikoida tietokonetta ja multimediaa 
hyväksikäyttäen. Kurssin sisältöjä: Kuvan- ja 
liikkuvan kuvan käsittely, 3D-mallintaminen, 
3D-tulostamisen eri teknologioita.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran 2018-19

AT4 OHJELMOINTI / 5ATK03 JAVA-OHJEL-
MOINTI

Kurssin tavoitteena on syventää tuntemusta 
tietotekniikan hyväksikäytöstä ja verkko-
teknologian hyväksikäytöstä sekä opiskella 
tietokonegrafiikan teoriaa ja visuaalisuuden 
merkitystä tietokoneita hyödyntävässä medi-
assa. Kurssilla opiskellaan ohjelmointia, jossa 
pääpaino on grafiikan ohjelmoinnissa, apple-
tin teossa ja tietoverkon erityispalveluiden 
rakentamisessa.

 
Kurssia ei toteuteta lähiopetuksena, suoritta-
minen mahdollista itsenäisesti. 
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TEEMAOPINNOT

TO1 TEEMAOPINNOT 1 - 
MONITIETEINEN AJATTELU

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia 
ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alai-
sesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat 
oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja 
taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden 
keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuo-
rovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa 
kokonaisuuksissa.
 
TO2 TEEMAOPINNOT 2 – TUTKIVA TYÖS-
KENTELY TEKNOLOGIALLA

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin 
tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, 
toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä 
muiden opiskelijoiden kanssa johonkin 
ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumen-
toidun projektin, tutkielman, keksinnön tai 
muun tuotoksen.
 
TO3 TEEMAOPINNOT 3 – OSAAMINEN 
ARJESSA

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liiken-
nekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan 
kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojen-
sa ja taitojensa soveltamiseen käytännön 
työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoitukse-
na on vahvistaa opiskelijoiden koulussa 
hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä 
yhteyttä.

78



79 



uta.fi/normaalikoulu/lukio
norssinlukio.fi

Etukannen kuva: Aki Tulikari
Taitto: Albert Hyrönen

http://uta.fi/normaalikoulu/lukio
http://norssinlukio.fi

	TERVETULOA NORSSIN LUKIOON! 
	YLEISIÄ OHJEITA JA YHTEYSTIEDOT 
	OPETUKSEN JÄRJESTELYT
	ARVIOINTI 
	YLIOPPILASTUTKINTO 
	OPETUSJÄRJESTELYT 
	LUKUVUOSI 2017 – 2018 
	OPISKELUHUOLTO 
	iPADIN KÄYTTÖOHJEISTUS (niille, joilla on koulun laite) 
	OPINTO-OHJAUS 
	YLIOPISTOYHTEISTYÖKURSSIT
	OPISKELIJAKUNTA 

