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 LIMINGAN LUKION OPINTOAVAIN 

 Lukuvuosi 2021-2022 

 Opintoavain esi�elee Limingan lukion kaikki opinnot. Sen tarkoituksena on helpo�aa opiskelijan 
 valintoja. Syksyllä 2021 aloi�avat lukiolaiset siirtyvät opiskelemaan uuden opetussuunnitelman 
 mukaises�. Tässä opintoavaimessa esitellään ensimmäisen vuosikurssin aikana opiskeltavia 
 opintoja. 

 Opetussuunnitelmassa on kolmenlaisia opintoja: yhteisiä, syventäviä ja soveltavia. Opiskelija 
 opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaan 150 opintopiste�ä. Ylärajaa ei ole. 

 Opintoja opiskellaan opintojaksoilla. Opintojakso voi koostua yhden oppiaineen valtakunnallisesta 
 moduulista, yhden oppiaineen kahdesta tai useammasta moduulista tai kahden eri oppiaineen 
 moduuleista. 

 P =  Yhteiset opinnot  ovat kaikille pakollisia opintoja. 
 Opinnot arvioidaan numeroarvosanalla. 

 V =  Syventävät opinnot  ovat yhteisiin opintoihin  lii�yviä jatko-opintoja. 
 Ne ovat valinnaisia. Jokaisen opiskelijan on opiskeltava 20 syventävää 
 opintopiste�ä. Opintojaksot arvioidaan numeroarvosanalla. 

 S =  Soveltavat opinnot  ovat laaja-alaisia opintoja,  jotka voivat sisältää 
 teemoja useista eri oppiaineista. Ne voivat olla myös menetelmä -opintoja, tai 
 muita koulukohtaisia opintoja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia opintoja. 
 Soveltavat opinnot ovat valinnaisia. Opinnot arvioidaan joko suoritusmerkinnällä tai 
 numeroarvosanalla. 

 MUUTOKSET MAHDOLLISIA 
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 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 ÄI1 P  TEKSTIEN TULKINTA JA KIRJOITTAMINEN (2 op) 

 ●  keskeiset teks�lajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaao�avat ja poh�vat teks�t sekä 
 niiden yhdistelmät 

 ●  teks�kokonaisuuden rakentuminen; teks�n tavoi�een, kohderyhmän, konteks�en, sisällön, 
 rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi 

 ●  erilajisten teks�en tuo�amisen prosessi yksin ja yhdessä sekä teks�en pohjalta 
 kirjoi�aminen, referoin� ja kommentoin� 

 ●  teks�en moniäänisyys ja intertekstuaalisuus 
 ●  kielen- ja teks�nhuoltoa. 

 ÄI2+3 P KIELI- JA TEKSTITIETOISUUS (1 op) + VUOROVAIKUTUS (1 op) 

 ●  erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja 
 ilmiönä sekä vallan välineenä 

 ●  monilukutaidon käsite, laaja teks�käsitys, teks�lajin käsite 
 ●  kielipoli�ikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaa�eet 
 ●  oman vuorovaikutusosaamisen reflektoin�, palau�een antaminen ja vastaano�aminen, 
 ●  kuuntelutaidot sekä tavoi�eellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen 
 ●  vuorovaikutus�lanteiden analyysi, keskustelun rakentuminen, merkitysneuvo�elu, kieli ja 

 nonverbaalinen vies�ntä sekä ryhmävies�nnän ilmiöt, kuten roolit, jänni�eet ja koheesio 
 ●  kieli ja iden�tee� sekä kielen �lanteinen vaihtelu 

 ÄI4 P  KIRJALLISUUS 1 (2 op) 

 ●  kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityises� elämyksellinen ja kokemuksellinen 
 lukeminen ja kirjoi�aminen 

 ●  kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsi�eitä 
 ●  kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja �etokirjallisuudessa sekä muissa 

 teksteissä, esimerkiksi tea�eriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa 
 mediateksteissä 

 ●  kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja. 

 ÄI5 P  Teks�t ja vaiku�aminen (2 op) 
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 ●  sananvapaus, mediakri�ikki, mediae�ikka 
 ●  teks�en ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimus�edon erot 
 ●  vaiku�amisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat 
 ●  ja retoriset keinot 
 ●  lähdekri�ikki, �edonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet 
 ●  puhu�ujen ja kirjoite�ujen kantaa o�avien ja vaiku�avien teks�en analysoin�a ja 

 tuo�amista. 

 ÄI6&7 P Esiintymisen ja kirjoi�amisen mestariksi (2 op) 

 ●  kirjoi�aminen prosessina: ideoin�, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; 
 ●  jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palau�een antaminen ja vastaano�aminen 
 ●  teks�en pohjalta kirjoi�aminen, kielen- ja teks�nhuoltoa 
 ●  teks�n omaäänisyy�ä tukevia sanataideharjoituksia. 
 ●  esiintymisjännitys ja vireys�la, esiintymisen vuorovaiku�eisuus ja yleisön vastuu 
 ●  puheenvuoron rakentaminen ja esi�äminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena teks�nä; 

 kohdentamisen, kontak�n, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot 
 ●  vuorovaikutustaidot ja -e�ikka eri vies�ntäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
 ●  puhu�ujen ja audiovisuaalisten teks�en analysoin� ja arvioin�. 

 ÄI8 P Kirjallisuus ja konteks� (2 op) 

 ●  Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä 
 ●  osana maailmankirjallisuu�a 
 ●  kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteks�, historiallinen ja 

 kul�uurinen konteks�, polii�nen ja yhteiskunnallinen konteks� 
 ●  teks�en tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, iden�tee�en, maailmankuvan 

 sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta. 

 ÄI9 V Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (2 op) 

 ●  opiskelussa ja työelämässä tarvi�avat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, 
 neuvo�eluihin ja työhaasta�eluihin lii�yvät vuorovaikutustaidot 

 ●  oman idean tai näkemyksen vakuu�ava esi�äminen, argumentoinnin tavat ja retoriset 
 keinot 

 ●  erilaisten vuorovaikutus�lanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaiku�avien tekijöiden 
 analysoin�a sekä konflik�t ja ongelmanratkaisu ryhmässä 

 ●  dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen lii�yvä e�ikka 
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 ●  mahdollises� osallistuminen toisen asteen puhevies�ntätaitojen pää�ökokeeseen eli 
 PUHVI-kokeeseen. 

 ÄI12 S Kielenhuolto (1 op) 

 Kaikille 2. lukuvuoden opiskelijoille tarkoite�u kielenhuollon kertaus. 

 ●  Lauseopin ja oikeakielisyyden keskeiset seikat, esimerkiksi virkerakenteet, välimerkit 
 ja yhdyssanat 

 ●  Kielenhuollon harjoi�elu omien ja valmiiden teks�en pohjalta. 

 ÄI13 S  KIRJALLISUUSDIPLOMI (2 op, itsenäinen suoritus) 
 ●  18 maailman- ja Suomen kirjallisuuden klassikkoa ja nykykirjaa 

 ÄI14 S  LUOVA KIRJOITTAMINEN  (2 op, itsenäinen suoritus) 
 ●  esi�äytymistehtäviä 
 ●  havainnoin�tehtäviä 
 ●  eri tyyleihin tutustumista 
 ●  kuvakieli 
 ●  dialogi 
 ●  henkilökuvaus 
 ●  novelleja 
 ●  erilaisia runoja. 

 ENGLANTI A-TASO 

 EN1+2 P ENGLANNIN KIELI JA MINÄ (4 op) 

 Opintojakson valtakunnalliset moduulit: 

 ●  ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-iden�tee�n rakentaminen (1 op) 
 ●  ENA2  Englan� globaalina kielenä (3 op) 

 Opintojakson tehtävänä on avata lukion kieltenopiskelun tavoi�eita suhteessa jatkuvaan 
 oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Opintojakso 
 totu�aa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. 
 Tehtävänä on kehi�ää opiskelijan kieli�etoisuu�a ja kieli-iden�tee�ä sekä itse- ja 
 vertaisarvioin�taitoja sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvoin�osaamista. 

 Opintojakson tehtävänä on myös tarkastella englannin kielen aseman kehi�ymistä lingua francana 
 globaaleissa konteksteissa ja vuorovaikutus�lanteissa, joissa englan� ei väl�ämä�ä ole kenenkään 
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 äidinkieli. Tehtävänä on myös tarkastella, miten kieli ja kielitaito vaiku�avat ee�ses� kestävään 
 toimintaan kaikessa vies�nnässä. Opintojaksossa avataan rakentavan vuorovaikutuksen käsite�ä 
 keskeisenä kielitaidon osa-alueena. 

 ENA3 P ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI LUOVAN ILMAISUN VÄLINEENÄ (2 op) 

 Opintojakson tehtävänä on syventää kul�uurista ymmärrystä. Opintojaksossa tarkastellaan kielten 
 ja kul�uurien moninaisuu�a sekä arvoja ja merkityksiä, jotka väli�yvät kul�uurin kau�a yksilölle ja 
 yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaiku�avuuden kau�a. Opiskelijaa ohjataan 
 hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan 
 sisälly�ää laajahko luovan ilmaisun tuotos. 

 EN11 S  KERTAUSKURSSI LUKION ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOILLE (2 op) 

 ●  kerrataan peruskoulussa opi�ua sanastoa ja keskeiset rakenteet eli esim. aikamuodot ja 
 sanajärjestys 

 ●  kuullunymmärrystä harjoitellaan mm. vanhojen lyhyen englannin ylioppilaskuunteluiden 
 avulla 

 ●  suullista kielitaitoa parannetaan pari- ja ryhmätehtävillä 

 ENA4 P ENGLANNIN KIELI VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ (2 op) 

 Opintojakson aikana opiskelija tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin, kehi�ää 
 taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä, hyödyntää erilaisia �etolähteitä, oppimisympäristöjä ja 
 tapoja tuo�aa teks�ä. 

 Opintojakson teemoja ovat ak�ivinen vaiku�aminen kansalaisyhteiskunnassa, 
 ihmisoikeuskysymykset, yksilön vastuu ja velvollisuudet, neuvo�elemisen taidot ja median rooli 
 asenteiden muokkaajana. 

 ENA5 P KESTÄVÄ TULEVAISUUS JA TIEDE  (2 op) 

 Opintojakson aikana opiskelija perehtyy eri �eteenaloihin, tulevaisuuden visioihin, kestävää 
 tulevaisuu�a rakentaviin innovaa�oihin, yleistajuisiin ja �eteellisiin teksteihin sekä englan�in 
 �eteen kielenä. Opiskelija kehi�ää taitojaan raportoida jäsennellys� havainnoistaan. 
 Opintojaksolla opitaan myös lukemaan englanninkielisiä yleistajuisia tekstejä lähdekrii�ses�. 
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 ENA6 P  ENGLANNIN KIELI JATKO-OPINNOISSA JA TYÖELÄMÄSSÄ (2 op) 

 Opintojakson aikana opiskelija poh�i tulevaisuuden suunnitelmiaan ja innostuu elinikäisestä 
 oppimisesta sekä poh�i englannin kielen avaamia mahdollisuuksia jatko-opinnoissa ja 
 työelämässä. Opiskelija tutustuu tulevaisuuden ilmiöihin, yri�äjyyteen, vuorovaikutustaitojen 
 merkitykseen työnhaussa ja talousasioihin, jotka lii�yvät itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin. 

 ENA10 S 2. VUODEN KERTAAVA OPINTOJAKSO (2 op) 

 Opintojaksossa kerrataan englannin pakollisten moduulien 1-6 keskeisiä rakenteita ja sanastoa 
 sekä harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. 

 ENA12 S WRITING IN ENGLISH (2 op) 

 Opintojakson aikana opiskelija tuo�aa eri teks�lajien tekstejä englanniksi sekä oppii kullekin 
 lajityypille ominaiset keskeisimmät piirteet. Teks�t voivat olla sekä asiatekstejä e�ä luovempia 
 tuotoksia. 

 RUOTSI B1-TASO 

 RU1+2 RUOTSIN KIELI JA MINÄ (4op) 

 Opintojakson valtakunnalliset moduulit: 

 ●  RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-iden�tee�n rakentaminen (1 op) 
 ●  RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3p) 

 Opintojakson tehtävä on johda�aa ja mo�voida opiskelijaa lukion toisen ko�maisen kielen 
 opintoihin ja kasva�aa opiskelijan �etoisuu�a omasta kieli- ja kul�uuritaustastaan 
 vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Opintojakson tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan 
 �etoisuu�a ruotsin kielen taustasta, historiasta ja asemasta Suomessa sekä ohjata opiskelijaa 
 löytämään ruotsin kielen vaikutuksesta kertovia kielellisiä ja kul�uurisia piirteitä omasta arjesta ja 
 yhteiskunnasta. Lisäksi opintojakson tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käy�ämään ruotsia 
 rohkeas� ja kehi�ämään omia vuorovaikutustaitojaan eri �lanteissa. 

 Keskeiset sisällöt 
 ●  opiskelijan kieliprofiilin laa�minen tai täydentäminen sekä omien tavoi�eiden ase�aminen 
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 ●  kieli�etoisuus, monikielisyys, kielten väliset suhteet 
 ●  omaa oppimista edistävien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen 
 ●  ruotsin kielen käy�ö opiskelijan arkipäivään lii�yvissä vuorovaikutus�lanteissa 
 ●  oma elämä, ihmissuhteet ja lähiympäristö 
 ●  yksilön ja yhteisön hyvinvoin� 
 ●  ääntämisen harjaannu�aminen 

 RU9 S KERTAUSKURSSI LUKION ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOILLE  (2op) 

 Ensimmäisenä opiskeluvuotena valinnaisena tarjo�ava moduuli kertaa peruskoulun oppimäärän 
 keskeistä sanastoa ja rakenteita. Se on tarkoite�u tukemaan niitä opiskelijoita, joilla on puu�eita 
 rakenteiden ja sanaston hallinnassa. 

 Sisällöt: 

 ●  Keskeiset kieliopin rakenteet 
 ●  Keskeisen sanaston kertaus 
 ●  Tavallisimmat, arkipäivän suulliseen vies�ntään ja kanssakäymiseen lii�yvät ilmaukset 
 ●  Kuullun- ja luetunymmärtämisen harjoi�elu 

 RUB13 KULTTUURI JA MEDIAT (2 op) 

 Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten teks�en tulkitsemis- ja 
 tuo�amistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen  . 

 Keskeiset sisällöt 
 ●  suomenruotsalaiset ja muut pohjoismaiset kul�uuri-ilmiöt 
 ●  ruotsinkieliset mediat 
 ●  opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset aiheet ruotsiksi 

 RUB14 YMPÄRISTÖMME (2 op) 

 Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten teks�en tulkitsemis- ja 
 tuo�amistaitoja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Opiskelija tutustuu moduulissa erilaisiin 
 teks�tyyppeihin. 
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 Keskeiset sisällöt 
 ●  kul�uurinen moninaisuus 
 ●  erilaiset elinympäristöt 
 ●  ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet nuorten näkökulmasta 

 RUB15 OPISKELU- JA TYÖELÄMÄ (2 op) 

 Moduulin tehtävänä on, e�ä opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin 
 kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. 

 Keskeiset sisällöt 
 ●  opiskelu, amma�t ja työelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta 
 ●  tulevaisuuden suunnitelmat 
 ●  vuorovaikutus�lanteet ja teks�t, jotka lii�yvät jatko-opiskeluun ja työelämään 
 ●  itsenäistyvän nuoren elämänhallinta 
 ●  kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten 
 ●  erilaisten hakemusten laa�minen 

 RUB110Sov MIN VERKTYGSLÅDA (1op) 

 Moduuli on tarkoite�u paikkamaan opiskelijan sanavaraston ja rakenteiden hallinnan puu�eita. 
 Moduulin kuluessa opiskelija koostaa oman ”työkalusalkkunsa” ruotsin kieleen muun muassa 
 keräämällä ja ope�elemalla ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja rakenteita.Moduuli on tarkoite�u 
 pääosin itsenäises� opiskeltavaksi. 

 Sisällöt: 

 ●  Sanaston kerääminen ja ope�elu, osin opiskelijan  omista tarpeista 
 ●  Keskeisen kieliopin kertaaminen ja sen hallinnan  parantaminen 
 ●  Teks�n rakentaminen 

 SAKSA B3-TASO 
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 SAB31 TUTUSTU JA IHASTU SAKSAN KIELEEN (2 op) 
 Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde 
 opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen 
 lii�yvissä �lanteissa ja niissä tarvi�avia vies�ntästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä 
 kohteliaisuuteen lii�yviä ilmauksia 

 SAB32  SAKSAA ARJESSA  (2 op) 
 Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen lii�yvissä sosiaalisen 
 kohtaamisen �lanteissa ja tavanomaisissa asioin��lanteissa. Opetellaan lisää 
 kompensaa�okeinojen ja muiden vies�ntästrategioiden käy�öä. 

 SAB33  SAKSAA VAPAA-AJALLA JA LOMALLA (2 op) 
 Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri vies�ntäkanavia käy�äen. Aihepiirit ja �lanteet 
 lii�yvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, 
 vapaa-ajan vie�oon ja harrastuksiin. 

 SAB34  ELÄMÄÄ SAKSASSA JA SUOMESSA (2 op) 
 Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. 
 Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista vies�ntää. Kurssin aihepiirit käsi�elevät vies�ntää 
 kul�uurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

 SAB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO (2 op) 

 Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä arkipäiväiseen elämään lii�yvistä asioista. Tutustutaan 
 erilaisiin hyvinvoin�in, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin lii�yviin teksteihin ja harjoitellaan 
 keskustelemaan niihin lii�yvistä asioista esim. omista tulevaisuuden suunnitelmista. 

 SAB36 Kul�uuri ja mediat (2 op) 

 Tutustutaan saksankielisen kielialueen kul�uuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria 
 kiinnostavasta näkökulmasta. 

 SAB36 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2 op) 

 Aihepiirit lii�yvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 
 tulevaisuudensuunnitelmiin. 

 SAB38 Yhteinen maapallomme (2 op) 

 Opintojaksolla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan aikaisempien kurssien asioita 
 opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen 
 yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä 
 elämäntavasta. 
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 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 

 MAY1 P LUVUT JA YHTÄLÖT (2 op) 
 ●  luvut ja lukujoukot 
 ●  verrannollisuus ja prosen�laskenta 
 ●  potenssin laskusäännöt 
 ●  funk�o ja funk�on kuvaaja 
 ●  ensimmäisen asteen yhtälöt ja yhtälöparit 
 ●  neliöjuuri ja kuu�ojuuri, potenssifunk�o ja potenssiyhtälö (2. ja 3. aste) 
 ●  teknisten apuvälineiden käy�ö funk�oiden tutkimisessa ja yhtälöiden ratkaisemisessa 

 MAY2 S JOHDATUS LUKION MATEMATIIKKAAN JA OHJELMISTOIHIN (2 op) 
 ●  MAY1-opintojakson aiheiden syventämistä ja tukea niiden opiskeluun 
 ●  Peruskoulussa opi�ujen sisältöjen kertaus 
 ●  Lukio-opinnoissa tarvi�avien ohjelmistojen ja Abi�n käytön perusteet 

 MA2 P FUNKTIOT JA YHTÄLÖT 1 (3 op) 
 ●  polynomifunk�ot ja -yhtälöt, 2. asteen yhtälön ratkaisukaava, polynomiepäyhtälöt 
 ●  polynomien tulo ja tekijöihin jako 
 ●  potenssi-, juuri- ja ra�onaalifunk�ot ja yhtälöt 
 ●  teknisten apuvälineiden käy�ö polynomifunk�oiden ja polynomiyhtälöiden sekä 

 -epäyhtälöiden sovellusongelmien ratkaisuissa 

 MA3 P GEOMETRIA (2 op) 
 ●  geometriset lauseet, yhdenmuotoisuus, Pythagoraan lause, trigonometrian perusteita, 

 ympyrä 
 ●  kolmiulo�eisten kappaleiden pinta-aloja ja �lavuuksia 
 ●  teknisten apuvälineiden käy�ö geometristen sovellusongelmien ratkaisuissa 

 MA4 P Analyy�nen geometria ja vektorit (3 op) 
 ●  itseisarvoyhtälö 
 ●  pistejoukon yhtälö ja suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 
 ●  yhdensuuntaisuus ja koh�suoruus 
 ●  yhtälöryhmä 
 ●  vektorikäsite, vektoreiden perusominaisuudet 
 ●  tason vektoreiden laskutoimitukset ja pistetulo 
 ●  teknisten apuvälineiden käy�ö käyrien ja vektoreiden tutkimisessa sekä niihin lii�yvissä 

 sovelluksissa 
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 MA5 P Funk�ot ja yhtälöt 2 (2 op) 
 ●  suunna�u kulma ja radiaani 
 ●  yksikköympyrä 
 ●  sini- ja kosinifunk�ot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen 
 ●  sini- ja kosiniyhtälöiden ratkaiseminen 
 ●  murtopotenssi ja sen yhteys juureen 
 ●  eksponen�funk�ot ja -yhtälöt 
 ●  logaritmi ja logaritmin laskusäännöt 
 ●  logaritmifunk�ot ja -yhtälöt 
 ●  ohjelmistojen käy�ö funk�oiden tutkimisessa, yhtälöiden ratkaisussa ja sovelluksissa 

 MA6 P Derivaa�a (3 op) 

 ●  funk�on raja-arvo, jatkuvuus ja derivaa�a 
 ●  polynomi- ja ra�onaalifunk�oiden sekä juurifunk�on derivaatat 
 ●  sini- ja kosinifunk�oiden sekä eksponen�- ja logaritmifunk�oiden derivaatat 
 ●  funk�oiden tulon ja osamäärän derivaa�a 
 ●  yhdiste�y funk�o ja sen derivoin� 
 ●  funk�on kulun tutkiminen ja ääriarvojen määri�äminen 
 ●  ilmiöiden matemaa�nen mallintaminen derivaatan avulla 
 ●  ohjelmistojen käy�ö raja-arvon, jatkuvuuden, derivaatan ja sovellusten yhteydessä 

 MA7 P Integraalilaskenta (2 op) 
 ●  integraalifunk�o ja tärkeimpien alkeisfunk�oiden integroin� 
 ●  määrä�y integraali 
 ●  suorakaidesääntö 
 ●  pinta-alan ja �lavuuden laskeminen 
 ●  ohjelmistojen  käy�ö  funk�on  ominaisuuksien  tutkimisessa,  integraalifunk�on 

 määri�ämisessä,  määrätyn  integraalin  laskemisessa  sovellusten  yhteydessä  sekä 
 numeerisessa integroinnissa 

 MA9 P Talousmatema�ikka (1 op) 

 ●  pohja�edoiksi suositellaan opintojaksoa MAA13 S Talousmatema�ikan perusteet 
 ●  aritmee�nen ja geometrinen lukujono ja niiden summat 
 ●  korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskon�aus 
 ●  talletukset ja lainat 
 ●  taloudellisiin  �lanteisiin  soveltuvia  matemaa�sia  malleja,  joissa  hyödynnetään  lukujonoja 

 ja summia 
 ●  ohjelmistojen käy�ö laskelmien tekemisessä 
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 MA11 V Algoritmit ja lukuteoria (2 op) 

 ●  algoritmisen aja�elun peruskäsi�eet: peräkkäisyys, valinta ja toisto 
 ●  vuokaavio 
 ●  yksinkertaisten  algoritmien,  laji�elualgoritmien  tai  yhtälön  numeeriseen  ratkaisuun 

 lii�yvän algoritmin ohjelmoin� 
 ●  konnek�ivit ja totuusarvot 
 ●  kokonaislukujen jaollisuus, jakoyhtälö ja kongruenssi 
 ●  Eukleideen algoritmi 
 ●  aritme�ikan peruslause 

 MA13 S Talousmatema�ikan perusteet (1 op) 

 ●  suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen 
 ●  indeksi 
 ●  korkokäsite, yksinkertainen korko 
 ●  verotus 
 ●  valuutat 
 ●  ohjelmistojen ja �etolähteiden käy�ö laskelmien tekemisessä sovellusten yhteydessä. 

 MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 

 MAY1 P LUVUT JA YHTÄLÖT (2 op) 
 ●  luvut ja lukujoukot 
 ●  verrannollisuus ja prosen�laskenta 
 ●  potenssin laskusäännöt 
 ●  funk�o ja funk�on kuvaaja 
 ●  ensimmäisen asteen yhtälöt ja yhtälöparit 
 ●  neliöjuuri ja kuu�ojuuri, potenssifunk�o ja potenssiyhtälö (2. ja 3. aste) 
 ●  teknisten apuvälineiden käy�ö funk�oiden tutkimisessa ja yhtälöiden ratkaisemisessa 

 MAY2S JOHDATUS LUKION MATEMATIIKKAAN JA OHJELMISTOIHIN (2 op) 
 ●  MAY1-opintojakson aiheiden syventämistä ja tukea niiden opiskeluun 
 ●  Peruskoulussa opi�ujen sisältöjen kertaus 
 ●  Lukio-opinnoissa tarvi�avien ohjelmistojen ja Abi�n käytön perusteet 

 MB2 P  LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT  (2op) 
 ●  ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 
 ●  yhtälöiden ratkaiseminen 
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 ●  ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen 
 ●  toisen asteen polynomifunk�o ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
 ●  aritmee�nen lukujono ja summa 
 ●  geometrinen lukujono ja summa 

 MB3 P  GEOMETRIA (2 op) 
 ●  kuvioiden yhdenmuotoisuus 
 ●  suorakulmaisen kolmion trigonometria 
 ●  Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause 
 ●  kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja �lavuuden määri�äminen 
 ●  geometrian menetelmien käy�ö tasokoordinaa�stossa 

 MB4 P MATEMAATTISIA MALLEJA (2 op) 
 ●  reaalimaailman ilmiöiden säännönmukaisuuksien ja riippuvuuksien kuvaaminen lineaarisen 

 ja eksponen�aalisen mallin soveltaminen 
 ●  eksponen�yhtälön ratkaiseminen 
 ●  ennusteet ja mallin hyvyys 

 MB5 P TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS (2 op) 
 ●  �lastoaineiston havainnollistaminen ja tunnuslukujen määri�äminen 
 ●  regression ja korrelaa�on käsi�eet 
 ●  havainto ja poikkeava havainto 
 ●  ennusteiden tekeminen 
 ●  todennäköisyyden käsite 
 ●  yhteen- ja kertolaskusääntö 
 ●  kombinaa�ot ja tuloperiaate 
 ●  todennäköisyyslaskennan malleja 

 MB6 P TALOUSMATEMATIIKAN ALKEET (1 op) 
 ●  suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminenindeksi 
 ●  korkokäsite, yksinkertainen korko 
 ●  verotus 
 ●  valuu�a 

 MB7 P TALOUSMATEMATIIKKA (1 op) 
 ●  aritmee�nen ja geometrinen lukujono ja niiden summat 
 ●  korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskon�aus 
 ●  talletukset ja lainat 
 ●  taloudellisiin �lanteisiin soveltuvia matemaa�sia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja 

 ja summia 

 FYSIIKKA 

 FY1+2 P FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ JA YHTEISKUNNASSA (2 op) 
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 Opintojakson valtakunnalliset moduulit: 

 ●  FY1 Fysiikka luonnon�eteenä (1 op) 
 ●  FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op) 

 ●  fysiikan kokeellinen luonne ja kvan�ta�ivinen mallintaminen 
 ●  aineen rakenne ja maailmankaikkeus 
 ●  energia käsi�eenä, energiantuotanto ja ympäristö 

 FY3 V ENERGIA JA LÄMPÖ (2 op) 
 ●  termodynaamiset systeemit ja �lanmuu�ujat 
 ●  voima käsi�eenä 
 ●  mekaaninen työ 
 ●  lämpölaajeneminen 
 ●  kaasujen �lanmuutokset ja ideaalikaasun �lanyhtälö 

 FY4 V VOIMA JA LIIKE (2 op) 

 ●  tasainen ja tasaises� kiihtyvä suoraviivainen liike 
 ●  kappaleiden vuorovaikutus ja voima sekä Newtonin lait 
 ●  voimien yhteisvaikutus, voimakuvio ja liikeyhtälö 
 ●  mekaaninen energia ja energiaperiaa�eet 
 ●  liikemäärä, impulssi, liikemäärän säilyminen ja yksiulo�eiset törmäykset 

 FY5 V JAKSOLLINEN LIIKE JA AALLOT (2 op) 

 ●  momen� ja jäykän kappaleen tasapaino 
 ●  tasainen ympyräliike, normaalikiihtyvyys ja planetaarinen liike 
 ●  jaksollinen liike 
 ●  harmoninen voima ja värähtelyliike 
 ●  mekaaniset aallot ja aaltoilmiöt 
 ●  ääni aaltoliikkeenä 

 FY6 V SÄHKÖ (2 op) 

 ●  tasavirtapiirit, komponen�t ja kytkennät 
 ●  akut ja akun latauspiiri 
 ●  sähkösta�ikka 
 ●  puolijohteet 
 ●  sähköturvallisuus 
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 KEMIA 

 KE1+2 P KEMIA JA MINÄ  (2 op) 

 Opintojakson valtakunnalliset moduulit: 

 ●  KE1 Kemia ja minä (1 op) 
 ●  KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op) 

 ●  arjen aineiden turvallisuuden arvioin� ja kemian merkitys omassa elämässä 
 ●  kemian merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa 
 ●  jaksollinen järjestelmä ja atomin rakenne elektronikuorimallin avulla 
 ●  puhtaat aineet, seokset ja erotusmenetelmät 
 ●  ainemäärä ja konsentraa�o 
 ●  tutustuminen joihinkin esimerkkeihin kestävän elämäntavan edistämisessä 

 luonnon�eteissä 
 ●  aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esi�äminen 
 ●  alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus 
 ●  aineiden ominaisuuksien tutkiminen kokeellises� ja seli�äminen aineen rakenteen avulla 

 KE3 V MOLEKYYLIT JA MALLIT (2 op) 

 ●  liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovi�aminen pitoisuuden 
 määri�ämiseksi 

 ●  hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funk�onaaliset ryhmät ja nimeämisen 
 perusteet 

 ●  hape�uminen ja pelkistyminen hiilen happiyhdisteissä 
 ●  hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien seli�äminen rakenteen 

 avulla 
 ●  suhdekaavan ja molekyylikaavan selvi�äminen laskennallises� sekä rakenneisomeria 
 ●  kvan�mekaaninen atomimalli, hybridisaa�o ja stereoisomeria hiiliyhdisteissä 
 ●  tutustuminen spektrien antamaan informaa�oon aineen rakenteesta 

 KE4 V KEMIALLINEN REAKTIO (2 op) 

 ●  reak�oiden tutkiminen kokeellises� sekä tutkimustulosten käsi�eleminen, 
 ●  tulkitseminen ja esi�äminen 
 ●  kemiallisen reak�on symbolinen ilmaisu ja tasapaino�aminen, reak�otuo�eiden kaavat ja 

 nimet 
 ●  saanto ja rajoi�ava tekijä kemiallisessa reak�ossa 
 ●  ideaalikaasun �lanyhtälö ja ainemäärä 
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 ●  saostumis- ja hajoamisreak�o, palamisreak�o 
 ●  protolyysi, neutraloituminen ja �traus analyysimenetelmänä 
 ●  addi�o, eliminaa�o, subs�tuu�o, kondensaa�o ja hydrolyysi hiiliyhdisteissä sekä 

 yleisimpien biomolekyylien muodostuminen 
 ●  polymeroitumisreak�ot, polymeerien ominaisuudet, käy�ö ja elinkaari 

 KE5 V KEMIALLINEN ENERGIA JA KIERTOTALOUS (2 op) 

 ●  reak�ossa sitoutuva tai vapautuva energia muodostumisentalpioiden, sidosenergioiden ja 
 Hessin lain avulla 

 ●  reak�osarja- ja seoslaskujen periaa�eet 
 ●  hapetusluvut ja hape�umis-pelkistymisreak�ot 
 ●  metallien ominaisuuksia ja käy�ökohteita, valmistus- ja jalostusprosesseja sekä rii�ävyys ja 

 kierräte�ävyys 
 ●  sähkökemian keskeiset periaa�eet: jännitesarja, normaalipoten�aali, kemiallinen pari, 

 elektrolyysi ja kemiallisen energian varastoin� 
 ●  luonnon�eteelliseen tutkimukseen tutustuminen tai tutkimuksen tai ongelmanratkaisun 

 ideoin� ja suunni�elu 

 KE6 V KEMIALLINEN TASAPAINO (2 op) 

 ●  kemiallisen reak�on nopeus ja siihen vaiku�avat tekijät 
 ●  homogeenisen tasapainon kvalita�ivinen ja kvan�ta�ivinen käsi�ely konsentraa�oilla, 

 tasapaino�laan vaiku�aminen 
 ●  hapot ja emäkset ja niihin lii�yvät käsi�eet sekä palamistuo�eiden reak�ot vedessä 
 ●  happo-emästasapainon laskennallinen käsi�ely 
 ●  puskuriliuosten toimintaperiaate sekä elimistön ja luonnon puskurisysteemejä 

 kvalita�ivisella tasolla 
 ●  reak�onopeuteen ja tasapainoreak�oihin lii�yvien ilmiöiden tutkiminen kokeellises� sekä 

 ilmiöiden mallintaminen ja analysoin� graafises� �etokonesovelluksella 
 ●  tutustuminen kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin jonkin terveyteen tai ympäristöön 

 lii�yvän ongelman ratkaisemisessa 

 KE7 V KEMIAN KERTAUSKURSSI (1 op) 

 ●  käsitellään kokoavas� KE1 … KE6 moduulien asioita paino�aen moduulien välisiä yhteyksiä 
 ●  tutustutaan kemian YO-kokeen rakenteeseen ja vastaustekniikkaan 
 ●  käydään läpi erityyppisiä tehtäviä ja opetellaan tunnistamaan niissä kemiallisia ilmiöitä 
 ●  käsitellään mahdollises� ajankohtaista luonnon�eteellistä tutkimusta 
 ●  tehdään mahdollisuuksien mukaan kertaavia laboratoriotöitä 
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 ●  syvennetään eri �etokoneohjelmistojen tuntemusta 

 BIOLOGIA 

 BI1 P ELÄMÄ JA EVOLUUTIO  (2op) 

 ●  Biologia – oppi elämästä, biologiset �eteenalat, luonnon�eteellinen tutkimus, oma 
 tutkimus 

 ●  Elämälle tyypilliset piirteet ja organisaa�otasot 
 ●  solujen synty ja kehi�yminen, suvullinen ja suvuton lisääntyminen 
 ●  Evoluu�o (perinnöllinen muuntelu, luonnonvalinta, mikro- ja makroevoluu�o) 
 ●  Elämän synty ja kehitys (kemiallinen ja biologinen evoluu�o, kasvi- ja eläinkunnan kehitys) 
 ●  Eliökunnan luoki�elu, keskeisimmät taksonit 

 BI2 + BI3 EKOLOGIAN PERUSTEET JA IHMISEN VAIKUTUKSET 
 EKOSYSTEEMEIHIN (yht. 2 op)  Opintojaksoon kuuluvat  moduulit 

 BI2 P EKOLOGIAN PERUSTEET -moduuli (1 op) 

 ●  ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus 
 ●  hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 
 ●  populaatioiden ominaisuudet 
 ●  sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys 
 ●  lajien väliset suhteet 
 ●  luonnon monimuotoisuus ja lajinsisäisen, lajien ja ekosysteemien biodiversiteetin 

 merkitys 

 BI3 P  IHMISEN VAIKUTUKSET EKOSYSTEEMEIHIN -moduuli (1 op) 

 ●  ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien 
 ratkaisukeinoja 

 ●  ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin 
 ●  happamoituminen 
 ●  rehevöityminen 
 ●  vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa 
 ●  ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen 
 ●  ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys 
 ●  toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen 
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 BI4 V SOLU JA PERINNÖLLISYYS (2 op) 

 ●  solu tutkimuskohteena 
 ●  biomolekyylit 
 ●  eläin-, kasvi- ja sienisolu - rakenteet ja toiminta 
 ●  geenien ilmeneminen ja sen säätely 
 ●  fotosynteesi, soluhengitys, käymisreaktiot 
 ●  mitoosi ja meioosi 
 ●  periytymisen perusteet: geenimutaatioiden tuottamat uudet alleelit, mendelistinen 

 periytyminen, kodominantti periytyminen, polygeeninen periytyminen, sukupuoleen 
 sitoutunut periytyminen, periytymistavan päätteleminen sukupuusta 

 BI5 V IHMISEN BIOLOGIA (2op) 

 ●  Solu, kudos, elin 
 - solujen erilaistuminen kantasoluista ja syöpäsolut, elinten muodostuminen eri 
 kudostyypeistä 

 ●  Elimistön säätely 
 - hermoston rakenne ja toiminta, umpirauhaset ja hormonit 

 ●  Aineenvaihdunta 
 - ruoansulatuselimistö, verenkiertoelimistö, hengityselimistö, kuona-aineiden eritys 

 ●  Liikkuminen 
 - tuki- ja liikuntaelimistö 

 ●  Elimistön sopeutuminen ympäristöön 
 - iho ja lämmönsäätely, aistit, puolustusjärjestelmä 

 ●  Lisääntyminen 
 - sukuelimet ja sukupuolen kehitys, hedelmöitys, raskaus ja synnytys 

 BI6 V  BIOTEKNIIKKA JA SEN SOVELLUKSET (2op) 

 ●  Mikrobit 
 - mikrobien luokittelu 
 - bakteerien rakenne, muuntelu, antibioottiresistenssi 
 - virusten rakenne ja lisääntyminen 
 - mikrobien hyödyntäminen biotekniikassa 

 ●  DNA:n muokkaus ja tutkiminen geenitekniikalla 
 - tumallisen ja tumattoman solun perimän ja geenien toiminnan erot 
 - DNA:n monistaminen, pilkkominen ja palojen erottelu 
 - DNA:n sisältämän informaation selvittäminen 
 - geenien siirto- ja muokkausmenetelmät 
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 ●  Biotekniikan keskeiset sovellukset ja merkitys 
 - perinteinen ja geenitekniikkaan perustuva kasvi- ja eläinjalostus 
 - lääketieteet 
 - genomitieto ja sen hyödyntäminen 
 - DNA-tietoon perustuva yksilön ja lajien tunnistus 
 -ympäristönsuojelu, teollisuus 

 BI7 V KERTAUS (1op) 

 Kertaus valmentaa biologian ylioppilaskirjoituksiin, ainereaalikokeen tehtävätyyppeihin ja 
 yo-kokeessa aineistonkäsittelyssä käytettäviin ohjelmiin. Moduulissa kerrataan ja 
 syvennetään biologian keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä, jotka ovat jääneet vähemmälle 
 tarkastelulle aiemmissa moduuleissa. Aiheiden valintaan vaikuttavat myös opiskelijoiden 
 toiveet. Aiheina ovat mm. solubiologian kertaus, evoluutio, kasvi- ja eläinkunnan kehitys, 
 eliökuntien piirteet ja taksonominen luokittelu, perinnöllisten ominaisuuksien periytyminen, 
 geenikytkentä ja -vaihdunta, perimän harjoituksia, ekologiasta biodiversiteetin kehitys ja 
 esim. vieraslajit, biotalous, ihmisen biologiasta esim. lisääntymisbiologia, alkion- ja 
 sikiönkehitys  . 

 MAANTIEDE 

 GE1 P  MAAILMA MUUTOKSESSA (2op) 

 ●  Maan�ede – tutkimusmatka maailmaan, �eteenalana 
 ●  Ympäristön muutoksia (ilmastonmuutosten mekanismit, nykyisen ilmastonmuutoksen syitä 

 ja seurauksia, metsät, kuivuus ja aavikoituminen, myrskyt, tulvat), ympäristön muutoksiin 
 sopeutuminen ja niiden hillintä 

 ●  Väestömäärän kehitys, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset haasteet (ravinnontuotanto, 
 puhdas vesi, hyvinvoinnin jakautuminen, köyhyys, muu�oliikkeet) 

 ●  Kestävä kehitys 
 ●  Muu�uvat alueet (Aasia, Afrikka, Amerikka, Eurooppa, Oseania) 
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 GE2 V SININEN PLANEETTA (2 op) 

 ●  luonnonmaantieteellinen tutkimus 
 ●  Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt 
 ●  ilmakehän rakenne ja tuulet, muutokset otsonikerroksessa 
 ●  veden kiertokulku, sateet ja meriveden liikkeet, ENSO ja NAO 
 ●  sää ja sen ennustaminen 
 ●  ilmastoalueet 
 ●  maapallon rakenne ja kiviaineksen kierto 
 ●  endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 

 (poimuvuoristojen muodostuminen, maanjäristykset, tulivuoritoiminta, 
 lohkoliikunnot, rapautuminen ja eroosio) 

 ●  endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt riskeinä, keskeiset riskialueet, ennakointi ja 
 niihin varautuminen 

 ●  maannokset ja kasvillisuusalueet 

 GE3 V YHTEINEN MAAILMA (2 op) 

 ●  Ihmismaantieteellinen ajattelu ja tutkimus 
 - paikkojen kokeminen ja miellekartat 

 ●  Väestö, asutus ja kulttuurit 
 - väestörakenne ja väestönmuutokset 
 - asutuksen sijoittuminen, muuttoliikkeet 
 - kulttuurien moninaisuus, alueellinen identiteetti ja ihmisoikeuksien toteutuminen, 
 kuten alkuperäiskansojen asema 

 ●  Kaupungit ja kaupungistuminen 
 - maankäyttö ja rakennettu ympäristö 
 - kaupunkiympäristön muutokset ja ekokaupungit 

 ●  Tuotannon alueelliset piirteet ja luonnonvarojen kestävä käyttö 
 - maa-, metsä- ja kalatalous, kaivannaiset, energialähteet 
 - teollisuus, kiertotalous 

 ●  Liikkuminen, palvelut ja vuorovaikutus 
 - saavutettavuus, liikenneverkot ja matkailu 
 - globalisaatio, innovaatioiden alueellinen leviäminen 

 GE4 V GEOMEDIA - TUTKI, OSALLISTU JA VAIKUTA (2 op) 
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 ●  geomedian käyttö tutkimuksessa; kartografian ja paikkatiedon perusteet, kuvat, 
 videot, diagrammit ja taulukot sekä muut alueellisen tiedon lähteet 

 ●  ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, 
 arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen 

 ●  luonnon- ja kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla 
 ●  geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän tulevaisuuden edistämisessä 
 ●  aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet 
 ●  kaavoitus eri aluetasoilla, osallistumisen keinot 
 ●  Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti (opiskelijan 

 valinnan mukaan) 

 USKONTO 

 UE1 P USKONTO ILMIÖNÄ - JUUTALAISUUDEN, KRISTINUSKON JA ISLAMIN JÄLJILLÄ (2 op) 

 ●  uskontojen määri�ely, syntyvaiheet ja tutkiminen 
 ●  Lähi-idän uskontojen historia, pyhät kirjat ja opit sekä merkitys nykyaikana 

 UE2 P Maailmanlaajuinen kris�nusko (2 op) 

 ·  kris�nuskon asema ja kul�uurivaikutus  eri puolilla maailmaa 

 ·  katolisen, ortodoksisen ja protestan�sen,  erityises� luterilaisen, kris�llisyyden synty, 
 erityispiirteet, ee�nen aja�elu ja yhteiskunnalliset vaikutukset 

 ·  kris�llisperäisten uskontojen pääpiirteet 

 ·  ekumenia ja uskontodialogi 

 ·  ajankohtaisia kris�nuskoon lii�yviä kysymyksiä  ja niiden taustoja 

 UE3 V Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 

 ·  In�an niemimaalla syntyneet uskonnot: hindulaisuus,  jainalaisuus, sikhiläisyys, buddhalaisuus 
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 ○  syntyvaiheet, keskeiset piirteet 
 ○  maailmankuva, elämäntapa ja e�ikka 
 ○  kul�uurivaikutus 

 ·  Kiinan uskonnot, niiden vanhan kansanuskon,  kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset 
 piirteet ja vaikutus yhteiskuntaan 

 ·  šintolaisuus Japanin kansallisuskontona 

 ·  luonnonuskonnot ja voodoo-uskontojen keskeiset  piirteet ja levinneisyys 

 ·  uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa  ja keskeisiä piirteitä 

 UE4 V Uskonto, kul�uuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op) 

 -  Suomen uskonto�lanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularismi 
 -  Muinaissuomalaisten uskonto 
 -  Kris�nuskon vaikutus suomalaisessa kul�uurissa 
 -  Herätysliikkeet 

 ET1 MINÄ JA HYVÄ ELÄMÄ (2 op) 

 -  Katsomuksellinen aja�elu 
 -  Yksilöllinen ja yhteisöllinen iden�tee� 
 -  Elämänhallinta ja elämänvalinnat 
 -  Olemassaolon peruskysymykset 

 ET 2 MINÄ JA YHTEISKUNTA (2 OP) 

 ●  Kriittinen ajattelu 
 ●  Medialukutaito 
 ●  Aktiivinen kansalaisuus 
 ●  Demokratiataidot 
 ●  Asiallinen ja dialoginen keskustelu ja perusteleminen 
 ●  Yhteisöllisyys 
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 ●  Laaja-alaisista tavoitteista korostuvat erityisesti yhteiskunnallinen osaaminen, eettiset taidot 
 sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. 

 ET3 KULTTUURIT (2 OP) 

 ●  Kulttuuriteoriat 
 ●  Kulttuurin synty 
 ●  Kulttuuria selittävät tieteet 
 ●  Kulttuuriperintö 
 ●  Suomalainen kulttuuri ja suomalaiset vähemmistökulttuurit 
 ●  Kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus 
 ●  Rasismin ja yhdenvertaisuuden historia ja nykypäivä eri kulttuureissa. 

 FILOSOFIA 

 FI1 P JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN (2 op) 
 ●  mitä filosofia ja filosofinen aja�elu on? 
 ●  mitä voi �etää ja miten �etoa voidaan perustella? 
 ●  filosofian keskeisiä teemoja ja osa-alueita 

 FI2 P ETIIKKA (2 op) 

 -  Moraali ja e�ikka 
 -  Filosofisia teorioita hyvästä elämästä 
 -  Omien arvojen valintojen ee�set perustelut 
 -  Ihmisoikeudet, eläinten oikeudet 
 -  Filosofian sovellusalueet 

 FI 3 V YHTEISKUNTAFILOSOFIA ( 2op) 

 -  Yhteiskuntafilosofian keskeiset suuntaukset 
 -  Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, valta, vapaus 

 PSYKOLOGIA 

 PS1 P PSYYKKINEN TOIMINTA JA OPPIMINEN (2 op) 
 ●  perus�edot ja peruskäsi�eistö psykologiasta �eteenä: psykologian tutkimuskohteet ja 

 sovellusalueet 
 ●  biologisten, psyykkisten, sosiaalisten tekijöiden yhteys ihmisen toiminnan seli�ämisessä 
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 ●  psykologian keskeisiin aihepiireihin, kuten tunteet ja mo�vaa�o, orientaa�o 
 ●  oppimisen psykologiset perusteet ja omien opiskelutaitojen tarkastelu psykologisen �edon 

 pohjalta 
 ●  sosiaalipsykologian perusteet 

 PS2 V  KEHITTYVÄ IHMINEN (2 op) 
 ●  psyykkinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa 
 ●  painotus lapsuus- ja nuoruusiän tarkastelussa 
 ●  kehityksen osa-alueet kehityspsykologisen teorian valossa 
 ●  kul�uurin ja vuorovaikutuksen merkitys kehityksessä 
 ●  kehityspsykologian tutkimus 

 PS3 V TIETOA KÄSITTELEVÄ IHMINEN ( 2op) 

 -  Ihmisen �edonkäsi�elyn perusteet 
 -  Aivojen rakenne ja hermoston toimintaperiaa�eet 
 -  Aivotutkimusmenetelmiä 
 -  Havaitseminen ja tarkkaavaisuus 
 -  Muis� 
 -  Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu 

 PS4 V TUNTEET JA MIELENTERVEYS (2 op) 

 -  Tunteiden psykologia 
 -  Psyykkinen hyvinvoin� 
 -  Mielenterveys ja sen häiriöt 

 HISTORIA 

 HI1 P IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA HISTORIA (2 op) 

 Moduulissa tarkastellaan ihmisen suhde�a ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä 
 aikavälillä. Ilmiöitä tarkastellaan sekä eurooppalaisesta e�ä globaalista näkökulmasta. Moduulissa 
 tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja 
 ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. 

 Sisällöt: 
 ●  historian kehityslinjojen hahmo�aminen ja sitominen aikaan 
 ●  historian tutkimusmenetelmät ja lähteiden käy�ö 
 ●  maanviljely, työnjako ja kul�uurin synty 
 ●  väestönkasvu, yhteiskun�en ja val�oiden muodostuminen 
 ●  maailmankaupan synty ja vuorovaikutuksen lisääntyminen 
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 ●  teollistumisen edellytykset ja vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön 

 HI2 P KANSAINVÄLISET SUHTEET (2 op) 

 Moduulissa tarkastellaan kansainvälisen poli�ikan keskeisiä ilmiötä, valtasuhteiden muutoksia ja 
 niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Moduulissa analysoidaan kansainvälistä 
 poli�ikkaa erilaisista taloudellisista ja ideologisista näkökulmista. Moduulissa syvennetään �edon 
 hakemisen, analysoinnin ja tuo�amisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden 
 tulkintaan ja arvioin�in. 

 Sisällöt: 
 ●  kansainvälisen poli�ikka tutkimuskohteena ja keskeiset käsi�eet 
 ●  polii�set ideologiat ja niiden vaikutus yhteiskun�in ja kansainvälisiin suhteisiin 
 ●  imperialismi poli�ikan, talouden ja kul�uurin ilmiönä 
 ●  demokra�an ja totalitarismin vastakkainase�elu 
 ●  kylmän sodan supervaltakilpailu ja sen pää�yminen 
 ●  dekolonisaa�on merkitys ja vaikutukset 
 ●  maailmanpoli�ikka ja muu�uva vallan tasapaino 

 HI3 P ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIA (2 op) 

 Moduulin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja 
 kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat 
 Suomen val�ollisen ja kansainvälisen aseman kehi�yminen, muutoksiin lii�yvät kriisit, siirtyminen 
 sääty-yhteiskunnasta demokraa�seen kansalaisyhteiskuntaan sekä polii�set, taloudelliset ja 
 kul�uuriset murrokset. Moduulissa perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muu�uviin 
 tulkintoihin ja historian �edon käy�öön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta 
 empa�asta. 

 Sisällöt: 
 • Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa 
 • demografiset muutokset ja väestön moninaisuus 
 • suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen 
 • itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteks� 
 • ehey�ämisen aika ja demokra�an kriisi 
 • Suomi kansainvälisten kul�uurivirtausten osana Suomi kansainvälisissä konflikteissa 
 • Suomi toisessa maailmansodassa 
 • kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja poli�ikkaan 
 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvoin�val�o 
 • kul�uuri, �ede ja osaaminen 
 • kul�uurises� monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä 

 HI4 V EUROOPPALAINEN IHMINEN (2 op) 
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 Moduuli tarkastelee yhteiskunnallisen aja�elun, aa�eiden ja ihmisoikeuksien kehi�ymistä sekä 
 myy�siä, uskonnollisia ja �eteellisiä maailmanselityksiä an�ikista nykypäivään. Moduulissa 
 perehdytään kul�uuriperintöön, taiteeseen ja �eteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. 
 Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja 
 arkielämä. 

 Sisällöt: 
 • �ede, taide, uskonto ja media maailmankuvan muokkaajana ja väli�äjänä Eurooppalaisen 
 kul�uurin juuret 
 • an�ikin kul�uurien yleispiirteet 
 • demokra�an ja �eteellisen aja�elun synty 
 • keskiajan kul�uuri ja kul�uuripiirien vuorovaikutus 
 • �eteen ja taiteen kehitys uuden ajan alussa 
 • reformaa�o ja �edon vallankumous 
 • valistus, ihmisoikeuksien ja tasa-arvoaja�elun syntyminen 
 • 1800-luvun aa�eet sekä kul�uuriset ja yhteiskunnalliset muutokset 
 • taide, populaarikul�uuri ja kul�uurin globalisoituminen 
 • �ede uskonnollisen maailmankuvan haastajana, edistysusko ja uhkakuvat 
 • demokra�an ja tasa-arvoaja�elun leviäminen sekä niiden vastavoimat 
 • �edon määrän kasvu ja kul�uurin pirstaloituminen 
 • sukupuoliroolien murros 

 HI5 V RUOTSIN ITÄMAASTA SUOMEKSI (2 op) 

 Moduuli tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa 
 esihistoriasta autonomian ajalle as�. Moduulissa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja 
 ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten 
 elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. 

 Sisällöt: 
 ●  Suomen alue esihistoriallisella ajalla 
 ●  käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä 
 ●  Itämeren alueen val�ollinen kehi�yminen keskiajalla 
 ●  yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kul�uuri keskiajalla 
 ●  reformaa�o ja vahvistuva hallitusvalta 
 ●  Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen 
 ●  elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa 
 ●  Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulta 

 YHTEISKUNTAOPPI 



 29 

 YH1 P SUOMALAINEN YHTEISKUNTA (2 op) 

 Moduuli perehdy�ää val�ollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaiku�amiseen. 
 Moduuli keski�yy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin val�o-opin, sosiaalipoli�ikan ja sosiologian 
 käsi�eistöä ja     teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokra�a, ihmisoikeudet, 
 yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta sekä vaiku�aminen ak�ivista ja osallistavaa 
 kansalaisuu�a korostaen. 

 Sisällöt: 
 ●  Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne 
 ●  ihmisoikeudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet 
 ●  oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta 
 ●  yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus 
 ●  pohjoismaisen hyvinvoin�val�on tehtävät, edut ja haasteet 
 ●  yhteiskunnallisen vallankäytön muodot ja demokraa�nen päätöksenteko 
 ●  kansalaisen vaiku�amiskeinot ja val�ollinen päätöksentekojärjestelmä 
 ●  median muu�uva merkitys ja mediavaiku�aminen 

 YH2 P TALOUSTIETO (2 op) 

 Talous�eteisiin pohjautuva moduuli johda�aa ymmärtämään talouden toimintaperiaa�eita ja 
 ajankohtaista talouspolii�sta keskustelua. Moduulissa käsitellään mikro- ja makrotalouden 
 kysymyksiä ko�talouksien, yritysten ja julkisen talouden näkökulmista. Moduulissa perehdytään 
 talouden ja poli�ikan kytköksiin sekä työnteon ja yri�ämisen merkitykseen hyvinvoin�val�on 
 rahoi�amisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhde�a kestävän kehityksen 
 näkökulmasta 

 Sisällöt: 
 • talouden peruskäsi�eet ja talou�a koskevan �edon luonne ja muodostuminen 
 • kansantalouden kiertokulku sekä ko�talouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus 
 • oman talouden hoito: säästäminen, kulu�aminen ja velkaantuminen 
 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla 
 • työ, yri�äjyys ja yritykset Suomi globaalin talouden osana 
 • rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoi�aminen ja riskien hallinta 
 • talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seuraukset 
 • kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat 
 • julkinen talous ja sen tasapaino 
 • talouspoli�ikan toimijat, keinot ja haasteet 

 YH3 P SUOMI, EUROOPPA JA MUUTTUVA MAAILMA (2 op) 

 Moduuli perehdy�ää Suomen ja Euroopan asemaan globalisoituvassa maailmassa sekä Euroopan 
 taloudelliseen ja polii�seen yhdentymiseen. Moduulissa seurataan ajankohtaisia maailman 
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 tapahtumia käy�äen monipuolisia �etolähteitä. Opiskelijaa kannustetaan osallistumaan erilaisia 
 kansainvälisen poli�ikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun ja toimimaan globaalikansalaisena. 
 Moduulissa on mahdollista toteu�aa tutkivaa oppimista. 

 Sisällöt: 
 • ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus 
 • kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet 
 • Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja 
 • kansalaisuus ja vaiku�aminen 
 • eurooppalainen iden�tee�, arvot ja yhteiskun�en moninaisuus 
 • Suomi osana EU:n päätöksentekoa 
 • EU:n talous- ja aluepoli�ikka 
 • EU globaalina toimijana 
 • paikallinen ja kansallinen turvallisuus 
 • Suomen ja EU:n turvallisuuspoli�ikka 
 • muu�uvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet 

 MUSIIKKI 

 MU1 P KAIKKI SOIMAAN 
 ●  musiikin merkitys ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle 
 ●  musiikin peruselemen�t 
 ●  oman äänenkäytön kehi�äminen 
 ●  musiikin tekeminen ja tulkitseminen (yhtyesoi�o ja –laulu) 
 ●  tutustuminen opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan 

 MU2 P/V SOIVA ILMAISU 
 ●  Suomessa esiintyvät musiikkikul�uurit, niiden kehitys ja olennaiset piirteet 
 ●  eurooppalaisen taidemusiikin vaikutukset suomalaiseen musiikkikul�uuriin 
 ●  oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikoin�valmiuksien kehi�äminen 
 ●  populaari-, taide- ja perinnemusiikki 
 ●  musiikin kuuntelu ja musisoin� 
 ●  eri musiikinlajien historia 

 MUUALLA SUORITETUT OPINNOT 
 ●  esim. musiikkiopiston opinnot 
 ●  keskustele opinto-ohjaajien tai rehtorin kanssa 
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 MU3 GLOBAALIUTELIAISUUS 
 -  Kurssilla kehitetään laulu- ja soi�otaitoa. 
 -  Tutustutaan eri musiikin lajeihin tai musiikkikul�uureihin soi�aen, laulaen ja kuunnellen. 
 -  Harjoiteltavat kappaleet valitaan yhdessä. 

 MU4 LUOVASTI YHDESSÄ 

 MU1 Intro – kaikki soimaan (2 op) 

 Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää omaa musiikillista identiteettiään, 
 kehittää monipuolisesti musisointitaitojaan ja rohkaistuu käyttämään musiikkia ilmaisunsa 
 välineenä. Opiskelija oppii käyttämään musiikkiteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja 
 tutustuu musiikin vaikuttavuuteen yksilön elämässä ja yhteiskunnassa. 

 Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen 
 perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, 
 musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai 
 muita tehtäviä. 

 MU2 Syke – soiva ilmaisu (2 op) 

 Opiskelija syventää osaamistaan soitossa ja laulussa  sekä kehittää 
 yhteismusisointitaitojaan. Opintojaksolla perehdytään eri musiikkityyleihin ja 
 musiikkikulttuureihin sekä analysoidaan niiden piirteitä ja merkityksiä. 

 Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen 
 perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, 
 musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai 
 muita tehtäviä. 

 MU3 Genre – globaali uteliaisuus (2 op) 

 Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista 
 maailmaa ja suhtautuu uteliaasti itselleen uusiin musiikin lajeihin. Opintojaksolla 
 perehdytään eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin monipuolisesti esimerkiksi musisoimalla 
 ja kuuntelemalla. Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien 
 välisiä kytköksiä, ja tiedostaa kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja 
 mahdollisuudet. 
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 Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen 
 perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, 
 musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai 
 muita tehtäviä. 

 MU4 Demo – luovasti yhdessä (2 op) 

 Opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa ja 
 hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin, mediaan ja yhteiskuntaan. Keskeisinä 
 työtapoina opintojaksolla voivat olla musiikkiprojektin toteuttaminen, omien musiikillisten 
 ideoiden työstäminen,vierailut tai tiedon hankinta ja prosessointi. 

 Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen 
 perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, 
 musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai 
 muita tehtäviä. 

 KUVATAIDE 

 KU1 P OMAT KUVAT, JAETUT KULTTUURIT (2 op) 
 ●  omat kuvat iden�tee�en rakentajina, kul�uurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja 

 kul�uuriperinnön uudistajina 
 ●  vaiku�aminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä 
 ●  erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kul�uurista 
 ●  kuvataiteen käsi�eistö, kuvatyypit ja kuvastot 
 ●  kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot 
 ●  taiteen, median ja muun visuaalisen kul�uurin ajankohtaiset ilmiöt 

 KU2 P/V YMPÄRISTÖN TILAT, PAIKAT JA ILMIÖT (2 op) 
 ●  ympäristön kuvakul�uurit iden�tee�en rakentajina ja kul�uuriperinnön uudistajina 
 ●  luonto, rakenne�u ympäristö, muotoilu, tuo�eistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja 

 virtuaalimaailmat kuvallisen tuo�amisen lähtökohtana 
 ●  ympäristön suunni�elun ja muotoilun käsi�eistö ja kuvastot 
 ●  ympäristön kuvakul�uurien tulkinnan keinot 
 ●  luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt 

 KU3 V KUVA VIESTII JA VAIKUTTAA (2 op) 
 -  kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikul�uuri, sarjakuva, 

 www-sivujen ja �etokonepelien kuvailmaisu 
 -  graafinen suunni�elu: tai�o, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät 
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 -  median, vies�nnän ja taiteen käsi�eistöihin ja kuvastoihin perehtyminen 
 -  valokuva mediassa 
 -  elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta 
 -  visuaalisuus tuo�eistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa 

 KU4 V TAITEEN MONET MAAILMAT (2 op) 
 -  oman kuvailmaisun taitojen syventäminen 
 -  eri aikakausien kul�uuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa 
 -  aiheen kehi�ely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia 
 -  kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kul�uurin vies�nä, sommi�elu, kuten: väri, valo, varjo 

 ja liike sekä illusorisuus ja kolmiulo�eisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali 

 KU7 S LUOVA MUOTOILU (2 op) 
 Modernit teknologiat ja perinteiset työskentelymenetelmät yhdistyvät kuvataiteellisessa 
 työskentelyssä tällä opintojaksolla. Työskentelyssä painotetaan tekemisen kau�a innovoin�a. 
 Keskeistä on luovuus, projek�työskentely ja tekemisen ilo. Visuaalisen tuo�amisen välineinä voi 
 olla mm. 3D-tulos�n, piirtopöytä, digitaaliset menetelmät, kamerat sekä kaikki kuvataiteen 
 välineet ja materiaalit. 

 LIIKUNTA 

 LI1 P  OPPIVA LIIKKUJA  (2 op) 
 Tavoi�eena on, e�ä opiskelija ymmärtää fyysisen ak�ivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja 
 hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa 
 ilmaisussaan sekä saa �etoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoi�amisesta 
 monipuolises�.  Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan 
 koe�u liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen 
 myötä. 

 Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten 
 ominaisuuksien harjoi�aminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja –lajeissa opiskeluympäristön 
 mahdollisuuksia monipuolises� käy�äen. 

 LI2 P AKTIIVINEN ELÄMÄ  (2 op) 
 Tavoi�eena on ope�aa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen 
 sekä rii�ävän fyysisen ak�ivisuuden saavu�amiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, 
 e�ä liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, tervey�ä ja hyvinvoin�a tukeva fyysinen 
 ak�ivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen väl�ämisestä. 

 Kurssi keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arvioin�, hengitys- ja verenkierto- 
 elimistöä kuormi�ava liikunta, lihaskuntoharjoi�elu ja kehohuolto. Opiskelijat ohjataan 
 havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan ak�ivisuuden ja terveyden näkö- 
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 kulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palaute�a liikunnallisen elämäntavan ja fyysises� 
 ak�ivisen arjen toteu�amiseen. 

 LI3 V UUDET MAHDOLLISUUDET  (2op) 
 Kurssilla syvennetään erityises� fyysiseen toimintakykyyn lii�yviä taitoja ja �etoja. Kurssin 
 tavoi�eena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien 
 seuraaminen ja kehi�äminen. Ope�aja ohjaa liikuntaohjelman suunni�elua ja toteutusta. 
 Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käy�äen. 

 Kurssi sisältää monipuolises� kunto- ja terveysliikuntaa  sisältäviä liikuntamuotoja ja lajeja, 
 kuten kuntosaliharjoi�elu, pallopelit, mailapelit ja kestävyysliikunta eri muodoissaan. 

 Kurssilla 
 opiskelijoita kannustetaan oman fyysisen kunnon ja toimintakyvyn seurantaan. Kurssilla 
 otetaan huomioon opiskelijoiden omat lajitoiveet. 

 TERVEYSTIETO 

 TE1 P  TERVEYS VOIMAVARANA (2op) 
 ●  tervey�ä määri�ävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit 
 ●  tervey�ä ja elintapoja seli�ävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit 
 ●  terveyskul�uuriset ilmiöt 
 ●  tervey�ä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta 
 ●  seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet 
 ●  mielentervey�ä suojaavat tekijät 
 ●  opiskeluhyvinvoin� 

 TE2 V TERVEYS JA YMPÄRISTÖ (2op) 

 ●  tieteellinen tieto ja arkitieto, ajattelun vinoumia, tutkimusprosessin vaiheet, 
 tutkimustiedon luotettavuuden arviointi 

 ●  terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja, terveysviestinnän merkityksen ja 
 luotettavuuden arviointi 

 ●  rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja psykososiaalisen ympäristön 
 yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen 

 ●  kestävä kehitys ja terveys 
 ●  ympäristöjen turvallisuus ja väkivallan ehkäisy 
 ●  työhyvinvointi 
 ●  mielihyvä ja riippuvuus: riippuvuuteen vaikuttavat biologiset, psyykkiset ja 

 sosiaaliset mekanismit 
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 ●  keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet, riippuvuuksien syitä ja ehkäisykeinoja, 
 riippuvuuksien aiheuttamia haittoja 

 TE3 V TERVEYS JA YHTEISKUNTA (2op) 

 ●  terveyskäsityksiä ja sairauksien selitysmalleja 
 ●  keskeisiä väestöjen terveyteen vaikuttaneita yhteiskunnallisia, tieteeseen ja 

 teknologiaan liittyviä tekijöitä 
 ●  tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia 
 ●  epidemiologinen siirtymä, keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit 
 ●  sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja käyttäminen 
 ●  itsehoito ja omahoito 
 ●  eettisen analysoinnin näkökulmia: hyveet, seuraukset, oikeudet, velvollisuudet, 

 motiivit, arvot ja normit 
 ●  keskeisiä terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä kuten 

 hedelmöityshoidot, abortti, elintapoihin liittyvä vapaus ja vastuu, seulonnat, 
 geeniteknologia, eutanasia 

 ●  terveydenhuollon eettiset periaatteet, potilaan oikeudet, priorisointi 
 ●  terveys ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti sekä niihin vaikuttaminen 

 TE4 V TERVEYSTIEDON KERTAUS (2op) 

 Kertaus valmentaa terveystiedon ylioppilaskokeisiin, ainereaalikokeen tehtävätyyppeihin 
 ja yo-kokeessa aineistonkäsittelyssä käytettäviin ohjelmiin. Moduulissa kerrataan 
 terveystiedon keskeistä sisältöä ja aiheita, jotka ovat jääneet vähemmälle tarkastelulle 
 aiemmissa opinnoissa. Perehdytään terveyteen yhteiskunnallisena ilmiönä, terveyden 
 tieteelliseen tutkimukseen, terveyteen ja sairauteen liittyviin ajankohtaisiin ilmiöihin. 

 OPINTO-OHJAUS 
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 OP1 P  MINÄ OPISKELIJANA (2 op) 
 ●  lukio-opintojen käytänteisiin tutustuminen sekä opiskelun kannalta kulloinkin ajankohtaiset 

 asiat 
 ●  hyvinvoin�, opiskelukyky ja tasapainoinen elämä 
 ●  opiskelu- ja �edonhankintataidot, oppimaan oppiminen 
 ●  henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja 

 urasuunnitelma 
 ●  jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunni�eluun lii�yvät �etolähteet, digitaaliset 

 ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät 

 OP5 S  OPISKELUTAIDOT (2 op) LOPS2021 
 -  opiskelumo�vaa�o ja sen osatekijät 
 -  opiskelutekniikoiden kehi�äminen 
 -  oman oppimistyylin ja vahvuuksien tunnistaminen sekä niiden hyödyntäminen 
 OP7 S  OMA KOULU (2 op) 

 ●  opintojakso koostuu yksilöllises� kootuista osallistumisista, joista pidetään kirjaa 
 ●  esim. ryhmänohjauskokoontumiset, koulun juhlissa esiintyminen, koulun yhteisiin 

 tapahtumiin osallistuminen lukujärjestyksen ulkopuolella, talkootyöt eri toimintapäiviin 
 lii�yen, koulun edustustehtävät 

 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 

 TVT2 S  KURKISTUS OHJELMISTOALAAN (2op) 
 Kurssin kuvaus päivitetään myöhemmin. Toteutetaan yhteistyössä alueen �eto- ja 
 vies�ntätekniikan korkeakoulutuksen toimijoiden kanssa, kuten OAMK, Oulun yliopisto 

 KANSAINVÄLISYYSKASVATUS 

 KV1-3 S KANSAINVÄLISYYSPROJEKTI (2-3 op) 
 Toteutetaan erilaisin projektein, kurssien sisällöt määritellään projek�kohtaises� lukuvuosi�ain 

 TEEMAOPINNOT 

 TO1 S DRAAMA (2 op) 
 ●  tuotetaan audiovisuaalinen tuotanto 
 ●  sisällön draamallisessa osuudessa opiskelijat osallistuvat käsikirjoitukseen 
 ●  sisältö muodostuu osallistujien kiinnostuksen ja innostuksen mukaan 
 ●  tuotoksena esitys yleisölle, joko digitaalisena tai livenä 
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 ●  esityksessä otetaan mukaan tekniset apuvälineet, ääni ja valo ym. 

 TO2 S ROBOTIIKKA (2 op) 
 Opintojaksolla tutustutaan robo�ikkaan ja sen kehityksen mukanaan tuomiin tulevaisuuden 
 näkymiin  ilmiöpohjaisen projek�oppimisen kau�a yri�äjyyden näkökulmasta. Opintojakson 
 aikana tutustutaan korkeakoulujen robo�ikkaa tarjoaviin opiskelualoihin sekä robo�ikkaa 
 hyödyntävien yritysten toimintaan vierailujen yms. kau�a, ja pyritään tekemään pieni 
 Arduino-yhteensopiva robo�. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 TO3 S PELISUUNNITTELU JA -TUOTANTO (2 op) 
 Kurssilla tutustutaan pelien, pelaamisen ja pelisuunni�elun teoriaan ja toteutetaan 
 ryhmätyönä digitaalinen peli. Työskentely tapahtuu kuvi�eellisten pelialan yritysten toimintaa 
 simuloiden ja kurssilla opitaan yri�äjyysaja�elun ohella projek�työskentelyn perusteita, 
 ohjelmoin�a, sisällöntuotantoa sekä itsenäistä työskentelyä osana suurempaa �imiä. Kurssin 
 aikana toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vierailuja pelialan yrityksiin ja yhteistyötä tehdään 
 myös alan oppilaitosten kanssa. Työskentelyssä painotetaan yri�eliästä asenne�a ja kokeilevaa 
 ote�a ja yhdistetään teknologiaa luovaan toimintaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 TO4 S LUKION TOIMINTA TIIMEISSÄ (2 op) 
 ●  Lukion  toimintakul�uuriin  lii�yy  erilaisten  �imien  toiminta.  Opiskelijat  ovat  näissä  �imeissä 

 toimivia jäseniä. 
 ●  Tavoi�eena  on  oppia  toimimaan  ak�ivisena  �imin  jäsenenä  ja  kantamaan  vastuuta  �imin 

 toiminnasta.  Lisäksi  toimiminen  �imin  jäsenenä  antaa  kokemuksen  kokouskäytännöistä, 
 esiintymisistä ja johdetun organisaa�on demokraa�sesta toiminnasta. 

 TO5 S OPISKELIJAKUNTATOIMINTA (2 op) 
 ●  demokraa�seen toimintaan oppilaitoksessa tutustuminen ja toimiminen 

 luo�amustehtävässä 
 ●  opiskelijakuntatoiminnan perusteet 
 ●  kokoustekniikkaan tutustuminen 
 ●  neuvo�elu- ja esiintymistaidot 
 ●  kirjanpidon alkeet 
 ●  oma osa-alue, johon jokainen toimija tarkemmin perehtyy: talouden hoito, �edotus tai 

 projek�en vetäminen 
 ●  vertaisohjaajana toimiminen muille lukiolaisille 
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 TUNTIJAKO LIMINGAN LUKIO LV. 2021-2022 

 MODUULIT JA KURSSIT 
 lv.  2021-2022 

 opinnot opintopisteinä  opinnot kursseina  opinnot kursseina 

 1.vuosi 
 (LOPS2021) 

 2.vuosi 
 (LOPS2016)  3.vuosi (LOPS2016) 

 Äidinkieli ja kirjallisuus  P1 P2 P3 P4  V7  (NY7)  P4 P5  P6  V8 V9 
 Englanti (A1)  S11  P1 P2 P3  P4 P5 P6  (NY3)  S10  V7 V8  (NY6)  S9 
 Ruotsi (B1)  S9  P1 P2  P3 P4 P5  (NY4)  S10   V6 V7 S8 
 Saksa/Ranska (B2)  V1 V2  V3 V4 V5   V6 V7 V8 
 Saksa/Ranska (B3)  V1 V2 V3 V4  V4 V5 V6 V7  V8 V9 V10 
 Matematiikka yhteinen  P1  S2 

 Matematiikka pitkä  P2 P3 P4  P5 P6  V11  P7 P9 
 S13 

 P9 P10  V12 S15 S17 

 Matematiikka lyhyt  P2 P3  P4 P5 P6  (NY2)  V7 V8 S9 
 Fysiikka  P1 P2  V3    V3 V4 V5  V6 V7 S8 
 Kemia  P1 P2  V3  V3 V4  V5 S6 
 Biologia  P1  P2  V3 V4  V5 S6 
 Maantiede  P1  V2 V3  V4 
 Historia  P1 P2  V5  P3  V4  V6 S7 
 Yhteiskuntaoppi  P1 P2  (NY5)  P3  V4 S5 
 Uskonto  P1  P2  V3 V4  V5 V6 S7 
 Psykologia  P1  V2  V3 V4  V5 S6  (NY8) 
 Filosofia  P1  P2  V3  V4 
 Musiikki  P1  V2  V3 V4   S5 
 Kuvataide  P1  V2  V3 V4  S5 
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 Liikunta  P1  V3  P2  V4 S6  V5 
 Terveystieto  P1  V2 V3  S4 
 Oppilaanohjaus  P1  P2 
 Tietotekniikka  S1 S2 
 NY-kurssi  (NY1)  S1 S2 

 MODUULIT JA KURSSIT 
 lv.  2021-2022 

 1.vuosi 
 (LOPS2021) 

 2.vuosi 
 (LOPS2016)  3.vuosi (LOPS2016) 

 Vuosiluokkatasoihin 
 sitomattomat opinnot: 

 opinnot 
 opintopisteinä 

 opinnot kursseina  opinnot kursseina 

 Luova kirjoittaminen  S11 
 Kirjallisuusdiplomi  S10 
 Kuvataide, lukiodiplomi  S6 
 Liikunta, lukiodiplomi tai 
 itsenäinen suoritus 

 S7 

 Teemaopinnot: 
 TO1: Teatteritaide, 
 draama 

 S1 

 TO2: Pelisuunnittelu 
 (NY10) 

 S1 

 TO2: Robotiikka (NY11)  S1 
 TO3: Työelämän imussa 

 (NY9) 
 S1 

 TO3: Vapaaehtoistyön 
 kurssi 

 S1 


