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YKKÖSET KOHTI KAKKOSTA Toisen vuoden kurssitarjonnan 

esittelyä

ESIVALINNOISTA LOPULLISEEN LUKUJÄRJESTYKSEEN

ESIVALINNAT

• Opiskelijoiden 
mielipiteiden 
selvittäminen

• Wilmassa auki 
13.3. klo 13 
saakka

KURSSITARJOTTIMEN 
MUODOSTAMINEN

KURSSIVALINNAT  
LV. 20-21

• Opiskelijat valitsevat 
kurssit Wilmassa

• Ensi lukuvuoden 
lukujärjestys 
hahmottuu

• Aukeaa 13.4. klo 13

• Auki 20.3. klo 20 asti

KURSSI-
TARJOTTIMEN 

RYHMIEN 
TASOITUS JA 
”SIIVOUS”

• Pienet ryhmät jää 
pois

• Isoja ryhmiä jaetaan 
ja ryhmäkokoja 
tasoitetaan

• Esivalintojen perusteella 

laitetaan tarjolle ne 

kurssit, joista tarpeeksi 

valintoja

• Esivalintamäärät 

vaikuttavat myös siihen, 

kuinka monta ryhmää 

kursseille tulee
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OPOJEN OHJEET

1. Valitse ensin pakolliset opintosuunnitelman 
mukaiset kurssit

2. Valitse syventävät kurssit niistä aineista, mitä 
mahdollisesti kirjoitat

3. Tarkista, että kursseja tulee kakkosvuodelle 
tarpeeksi

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Toisen vuoden pakolliset kurssit: ÄI_3, ÄI_4, ÄI_5

Toisen vuoden valtakunnallinen syventävä:

 ÄI_7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Kurssi kehittää puhumisrohkeuttasi ja ilmaisuvarmuuttasi. Sen lisäksi syvennät ja monipuolistat puhumiseen 
liittyviä taitojasi ja tietojasi. Kurssi tuo esille puhumisen ja kuuntelemisen merkityksen ihmissuhteissa, opiskelussa 
sekä työelämässä. Esiintymis- ja keskustelutaitojen syventämisen lisäksi kurssilla harjoitellaan viestintätilanteiden 
analysoimista, ja sitä taitoa tarvitset myös yo-kirjoituksissa lukutaidon kokeen videoanalyyseissa.

Toisen vuoden paikalliset syventävät:

 ÄI_12 Luova kirjoittaminen
Kurssi vahvistaa taitoja kirjoittaa mitä tahansa tekstejä elävästi ja havainnollisesti. Kurssilla kirjoitat monenlaisia 
fiktiivisiä tekstejä, ja samalla vahvistat omaa persoonallista ilmaisutapaasi. 

 ÄI_13 Lukupiiri
Tällä kurssilla keskityt lukemisesta nauttimiseen ja lukijana kasvamiseen. Lukupiiri kannustaa sinua rakentamaan 
henkilökohtaisen suhteen luettavaan tekstiin ja jakamaan sitä toisille. Kurssi ohjaa löytämään luettavaa, joka 
kiinnostaa sinua. 



27.2.2020

3

B1-RUOTSI

Toisen vuoden pakolliset kurssit: RUB1_3, RUB1_4, RUB1_5

Toisen vuoden valtakunnallinen syventävä:

RUB1_6 Viesti ja vaikuta puhuen
Suullisen kielitaidon vahvistamista, paljon puhetta ja kuuntelemista. Paljon YO-
kokeeseen valmistavaa sanastoa.

Toisen vuoden paikallinen syventävä:

RUB1_9 Kuullun ja luetun ymmärtäminen
Kurssilla tehdään kuuntelu- ja tekstinymmärtämistehtäviä sekä harjoitellaan 
keskeistä sanastoa ja tehdään kirjoitusharjoituksia käsitellyistä aihepiireistä. 

A-ENGLANTI
Toisen vuoden pakolliset kurssit: ENA_4, ENA_5, ENA_6

Toisen vuoden valtakunnalliset syventävät:

 ENA_7 Kestävä elämäntapa
Jos kirjoitat englannin kolmosen syksyllä, valitse toisen vuoden keväälle kestävään kehitykseen ja 
ympäristöasioihin keskittyvä ENA_7.2K. Kurssin asiat sisältyvät yo-kokeen vaatimuksiin. Valmistautumista yo-
kokeeseen.

 ENA_8 Viesti ja vaikuta puhuen
Puhekurssi kertaa pakollisten kurssien aihepiirejä. Kurssilla pidetään suullinen esitys ja kurssikokeena on suullisen 
kielitaidon koe. Valmistautumista yo-kokeeseen.

Toisen vuoden paikalliset syventävät:

 ENA_11 Kuullun ja luetun ymmärtäminen
Opiskelijoille, joilla on vaikeuksia englannin opintoihin liittyvissä kuullun- ja luetunymmärtämistehtävissä ja joilla 
englannin kurssien 1–4 keskiarvo on 6,5 tai alle.

 ENA_12 Kieliopin kertaus
Kolmosen syksyllä englannin kirjoittaville opiskelijoille, joilla on isoja ongelmia peruskieliopin hallinnassa ja/tai 
kirjoittamisessa löytyy esivalintatarjottimesta kurssi ENA_12.2K. Valmistautumista yo-kokeeseen.
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PITKÄ MATEMATIIKKA
Pakolliset kurssit: MAA_5, MAA_6, MAA_7 ja MAA_8

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAA_11 Lukuteoria ja todistaminen
Kurssin alussa opiskellaan logiikan alkeita. Näistä tiedoista on hyötyä 
matematiikan kurssien lisäksi myös muiden oppiaineiden, kuten filosofian, 
opiskelussa. Lukuteorian ja logiikan merkityksen kasvuun on keskeisenä syynä 
monet sovellukset mm. salakirjoituksiin ja digitaaliseen informaatiotekniikkaan. 

MAA_12 Algoritmit matematiikassa
Kurssilla käsitellään algoritmeihin perustuvia numeerisia menetelmiä 
matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tällä kurssilla opitaan muun muassa 
ratkaisemaan numeerisesti yhtälöitä ja määrittämään numeerisesti 
muutosnopeutta ja pinta-alaa.

Paikallinen syventävä kurssi
MAA_15 Talousmatematiikka
Kurssilla perehdytään talouselämässä käytettyihin käsitteisiin ja annetaan 
matemaattisia valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Kurssilla tutustutaan muun 
muassa indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmiin. Kurssi 
antaa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. (vrt. MAB_6)

LYHYT MATEMATIIKKA
Pakolliset kurssit: MAB_4 ja MAB_5,

riittävän monen halutessa myös MAB_6
(esivalintatarjottimessa MAB_6.2K)

Valtakunnallinen syventävä

MAB_7 Matemaattinen analyysi

Kurssilla tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin 
ja numeerisin menetelmin sekä perehdytään 
derivaatan käsitteeseen muutosnopeuden mittana. 
Kurssilla opitaan myös tutkimaan polynomifunktion 
kulkua derivaatan avulla sekä opitaan määrittämään 
polynomifunktion suurin ja pienin arvo. 
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FYSIIKKA

Toisen vuoden valtakunnalliset syventävät

FY_4 Voima ja liike
 Tasainen ja kiihtyvä liike

 Voimat ja momentti

 Mekaaninen energia ja liikemäärä

FY_5 Jaksollinen liike ja aallot
 Pyörimisliike ja gravitaatio

 Mekaaniset aallot ja äänioppia

FY_6 Sähkömagnetismi
 Valon käyttäytyminen

 Magneettikenttä 

 Sähkömagneettinen induktio

 Vaihtovirta

KEMIA   YKSI KAIKILLE YHTEINEN KURSSI   (käydään yleensä 1. vuonna)

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

KE_2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa 

 Orgaaniset yhdisteet ja niiden ominaisuudet

 Ainemäärä ja pitoisuus

 Rakenteiden mallintaminen molekyylinmallinnusohjelmalla

KE_3 Reaktiot ja energia 

 Kemialliset reaktiot ja niihin liittyvät energianmuutokset

 Aineen ja energian häviämättömyyden merkitys

KE_4 Materiaalit ja teknologia 

 Hapettumis-pelkistymisreaktiot ja sähkökemiaa

 Atomin ulkoelektronirakenne

 Metallit, polymeerit ja modernit materiaalit

Paikallinen syventävä kurssi

KE_7 Työkurssi 

 Kokeellisia töitä

 Mahdollinen korkeakoulu / yritysvierailu

 Edellytys: kurssien KE_1 ja KE_2 tiedot ja taidot. 

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.
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TIETOTEKNIIKKA 3 JA 4
Tietotekniikka 3 - taulukkolaskenta

Kurssilla opetellaan käyttämään taulukkolaskentaohjelmaa niin, että siitä on 
hyötyä niin yo-kirjoituksissa, jatko-opinnoissa kuin arkielämässäkin. 

Tietotekniikka 4 – algoritminen ajattelu

Kurssilla opetellaan ohjelmointia ja algoritmista ajattelua 
(=kansalaistaito!) erilaisin menetelmin. Koodaukseenkin tutustutaan, ihan 
perusteista alkaen – kaikki pääsevät kärryille! Kurssiin voi sisältyä myös 
yritys- tai oppilaitosvierailu(ja), kenties vierailev(i)a esiintyj(i)äkin!? 

BIOLOGIA
Toisen vuoden pakollinen kurssi: BI_2 EKOLOGIA JA YMPÄRISTÖ

Toisen vuoden valtakunnallinen syventävä

 BI_4 IHMISEN BIOLOGIA

 Kurssilla perehdytään ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin sekä terveyteen vaikuttaviin 
tekijöihin. Myös lisääntyminen, yksilönkehitys, kasvu ja vanheneminen ovat tarkastelun 
kohteina.

Toisen vuoden paikallinen syventävä 

 BI_7 BIOLOGIAN TYÖKURSSI

 Biologian työkurssilla havainnollistetaan biologian ilmiöitä kokeellisesti. Kurssilla tehdään 
lähinnä parityönä kokeita, jotka liittyvät solubiologiaan, mikrobiologiaan, 
kasvifysiologiaan ja anatomiaan, etologiaan, ihmisen biologiaan tai maa- ja 
vesiekosysteemeihin. Kurssilla opiskelijat itse suunnittelevat ja toteuttavat oman tutkimuksen.
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MAANTIEDE
Toisen vuoden valtakunnalliset syventävät:
GE_2 SININEN PLANEETTA
 Perehdytään luonnonmaantieteen maailmaan, jossa tarkastellaan luonnon 
prosesseja ja niiden vaikutusta ihmistoimintaan. Kurssilla matkataan 
aurinkokuntamme laidoilta syvälle Maan ytimeen. Sieltä noustaan maanpinnalle, 
jossa tarkastellaan voimia, jotka muovaavat ihmisten asuttamaa maailmaa joka 
päivä.

GE_3 YHTEINEN MAAILMA
Kurssilla perehdytään luonnon ja ihmisen vuorovaikutukseen ja siitä aiheutuviin 
muutosilmiöihin maapallolla sekä pohditaan ihmisen mahdollisuuksia ohjata 
alueiden kehitystä.

TERVEYSTIETO

Toisen vuoden valtakunnalliset syventävät:

TE2 Nuoret, arkielämä ja terveys

Ympäristön vaikutus terveyteen, mielenterveys, sosiaaliset suhteet ja 
sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, väkivalta, seksuaalisuus

TE3 Terveyttä tutkimassa (JOS KIRJOITAT KOLMOSEN SYKSYLLÄ)

Tieteellinen terveystieto, sen tuottaminen ja merkitys, Terveyden ja 
sairauden historia, Suomen terveydenhuolto, Terveyserot, Globaali 
terveys, Terveysteknologia
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HISTORIA

Toisen vuoden pakollinen kurssi: HI_3

Toisen vuoden valtakunnalliset syventävät

 HI_4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

 Euroopan aate- ja kulttuurihistoriaa

 HI_5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

 Suomen historiaa ennen 1860-lukua

 kannattaa käydä ennen kurssia HI_3 

 HI_6 Kulttuurit kohtaavat

 Euroopan ulkopuolisten alueiden historiaa

 Projektityö

Paikallinen syventävä kurssi

 HI_8 Maailma tänään

YHTEISKUNTAOPPI

Toisen vuoden pakollinen kurssi: YH_2

Toisen vuoden valtakunnallinen syventävä kurssi

YH_4 Kansalaisen lakitieto

 lakitiedon perusteita

 Tapausesiesimerkkejä

Toisen vuoden paikallinen syventävä kurssi

YH_6 Lukiolaisen business-kurssi

 Sijoittaminen, yrittäjyys, oman talouden hallinta



27.2.2020

9

USKONTO
Toisen vuoden pakollinen kurssi:

 UE2. Maailmanlaajuinen kristinusko

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

UE3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

UE4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

UE5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

UE6. Uskonnot ja media

Paikalliset kurssit:

UE7. Uskonnon kertauskurssi

UE8. Lähimmäinen ja minä

UE9. Yhteinen maailmamme

FILOSOFIA

Toisen vuoden pakollinen kurssi: FI_2

Toisen vuoden valtakunnallinen syventävä:

 FI_3 
Yhteiskuntafilosofian kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin 
käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, 
yhteiskuntaan ja valtioon. Keskeisiä käsitteitä ovat esimerkiksi oikeudenmukaisuus ja 
valta.  
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PSYKOLOGIA 

Toisen vuoden valtakunnallinen syventävä:

 PS_3 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia 
yleisiä periaatteita ja perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin kuten esimerkiksi 
havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin.

Toisen vuoden paikallinen syventävä:

 PS_6
Sosiaalipsykologin kurssilla perehdytään yksilön ja ryhmän vuorovaikutukseen. 
Keskeisiä sisältöjä ovat sosiaalipsykologia tieteenä, ryhmien sisäiset ja niiden väliset 
suhteet, asenteet, auttaminen ja monikulttuurisuus. 

MUSIIKKI

• Toisen vuoden pakolliset kurssit: MU2

• Toisen vuoden valtakunnalliset syventävät/soveltavat:
• MU4

Tällä kurssilla tutustutaan musiikin viestintäkeinoihin, eri tapoihin, joilla meihin voidaan vaikuttaa 
musiikin avulla sekä siihen, kuinka itse voimme vaikuttaa musiikilla itseemme. Hyvä pohja 
musikaalikurssille. Ei koetta, soitetaan ja lauletaan paljon.

• TA1 Musikaali
Kurssin nimen mukaisesti valmistelemme musikaalin porukalla. Pääset 
soittamaan/laulamaan/näyttelemään/lavastamaan/puvustamaan/kirjoittamaan. Saat keskittyä 
omiin vahvuuksiisi tai tehdä vähän kaikkea. Täällä on loistomeininki! 

• Toisen vuoden paikalliset syventävät:
• MU5/MU6 Kempeleen lukion kuoro

No tiiättehän te. Jatkavat kuorolaiset valitsevat MU6-kurssin ja kuoron voi aloittaa myös 
kakkosvuonna. Uudet kuorolaiset ovat lämpimästi tervetulleita (MU5)!

• MU8 Kempeleen lukion kamarikuoro
Mikäli kaipaat enemmän laulullista haastetta, valitse tämä. Ohjelmisto on enimmäkseen 
säestyksetöntä, neliäänistä kuoromusiikkia. Molemmissa kuoroissa saa laulaa.
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• Toisen vuoden pakolliset kurssit (kuviksen valinneille): 
• KU_2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssin voi suorittaa myös valinnaisena (musiikin valinneet).

Arkkitehtuurin ohella kurssilla tutustutaan mm. ympäristön käsitteisiin, 
rakennuspiirustusmerkintöihin ja ornamentiikkaan. Myös perspektiivioppi 
on tämän kurssin asioita. 

• Toisen vuoden valtakunnalliset syventävät:
• KU_3 Osallisena mediassa

Kurssilla tutustutaan tuotemerkkeihin, sarjakuvaan, valokuvaan, 
videoon.. Tietysti tekemällä!

• KU_4 Taiteen monet maailmat
Taidetta ennen ja nyt! Tähän kurssiin liittyy taidemuseokäynti.

KUVATAIDE

• Toisen vuoden paikalliset syventävät:
• KU_5 Graafinen suunnittelu

Tekstausta ja taittoa. Teemme käsin ja tietokoneella.

• KU_6 Animaatio ja multimedia

Erilaisilla menetelmillä saa elävää kuvaa aikaan. Koostamiseen käytetään 
Director–ohjelmaa, jolla laadimme myös multimediakoosteen.

Paikalliset syventävät kurssit toteutetaan mikäli löytyy riittävästi asiasta 
kiinnostuneita. Kurssit on tarkoitettu sekä toisen että kolmannen vuoden 
opiskelijoille.
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LIIKUNTA

Toisen vuoden pakollinen kurssi: LI_2

Toisen vuoden valtakunnallinen syventävä:

 LI_4 Liikutaan yhdessä

Toisen vuoden paikalliset syventävät kurssit:

 LI_6 Vanhojentanssikurssi

 LI_7 Erätaitokurssi


