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Hei uudet ja
vanhat opiskelijat!
Tervetuloa opiskelemaan Helsingin aikuis
lukioon aikuisten perusopetukseen. Meillä voit
opiskella alkuvaiheessa, päättövaiheessa, ai
neopiskelijana tai omassa nuorten ryhmässä.
Meillä on tarjolla monipuolisesti eri oppiaineita
ja paljon suomen kielen k ursseja vieraskielisille,
joita opiskelijoista valtaosa on.
On hyvä valinta tulla opiskelemaan pe
ruskouluun. Saat yleissivistystä ja peruskouluo
pintojen jälkeen on helpompi hakea ammatti
kouluun tai vaikka lukioon. Peruskoulussa saa
miasi tietoja ja taitoja voit hyödyntää myös työ
elämässä ja arjessa.
Aikuisten peruskoulussa opiskeleminen vaa
tii sinulta paljon työtä. Alussa varsinkin voi olla
vähän vaikeaa mutta yleensä kun opiskeluun tu
lee rutiini niin sitten helpottaa. Varaa aikaa
opiskelulla ja ole ahkera. Älä vertaile itseäsi
muihin, jokaiselle opiskelijalla on oma henkilö
kohtainen opiskelusuunnitelmansa. Toisilla
opiskelu sujuu nopeammin ja toisilla voi mennä
enemmän aikaa u
 usien asioiden opettelemi

seen. Älä pidä turhaa kiirettä, oppimiseen me
nee aikaa.
Kaikki opettajat ja muu henkilökunta a
 uttavat
ja ohjaavat sinua opiskelussa. Myös koulukave
reiden kanssa voi opiskella yhdessä. Mieti mi
ten sinä opit parhaiten ja mitä tukea siihen tar
vitset. Me olemme täällä sinua varten.
Tästä oppaasta saat vastauksia moniin kysy
myksiin. Lue sitä rauhassa ja kysy o
 pettajalta
tai opinto-ohjaajalta, jos joku asia jäi epäselväk
si. Opasta voit lukea aina uudestaan ja vähitel
len.
Iloista kouluvuotta ja opinnoissa menesty
mistä sinulle!

Katri Hyrsky
rehtori
Helsingin aikuislukio,
aikuisten perusopetus
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Mitä tarkoittaa
aikuisten perusopetus?
1

Aikuisten perusopetus tarkoittaa aikuisten
peruskoulua.
Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vai
hetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Alku
vaiheessa opiskelet vuosiluokkien 3–6 sisältö
jä. Päättövaiheessa opiskelet yläkoulua, eli
vuosiluokkien 7–9 sisältöjä.
Alkuvaiheessa voi myös opiskella luku- ja
kirjoitustaitoa, jos ei osaa lukea tai kirjoittaa.
Tämän vaiheen nimi on lukutaitovaihe.
Alkuvaihe kestää noin 1–2 vuotta ja päättö
vaihe 2 vuotta. Päättövaiheen opintojen jälkeen
on mahdollista saada perusopetuksen päättö
todistus. Päättövaiheessa suomen kielen osaa
misen tulee olla vähintään tasolla kielitaito
tasolla A2.2. jotta opiskelu onnistuu.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan alkukartoi
tuksen jälkeen oma henkilökohtainen opiskelu
suunnitelma, jonka mukaan opinnot etenevät.
Koko perusopetuksen oppimäärän suorittami
nen voi kestää n. 4–5 vuotta.

PÄÄTTÖVAIHE
Peruskoulun yläaste
(luokat 7–9)

ALKUVAIHE
Peruskoulun ala-aste
(luokat 3–6)

LUKUTAITO
Luku- ja kirjoitustaito
+ matematiikan alkeet
Peruskoulun alkuopetus
(luokat 1–2)

Työelämään,
ammattikouluun,
lukio-opinnot

Työelämään,
ammattikouluun

Työelämään,
ammattikouluun

2

Aineopiskelu

Peruskoulussa voi hankkia osaamista myös
yksittäisiä aineita opiskelemalla. Se tarkoittaa,
että olet aineopiskelija. Voit opiskella esimer
kiksi kieliä (englanti, ruotsi) tai vaikka amma
tillisen koulutuksen ohella matematiikkaa,
fysiikkaa ja kemiaa. Aineopiskelusta peritään
pieni maksu.

Onko aikuisten
peruskoulu minulle
oikea koulutus?
3

Peruskoulun suorittaminen aikuisena voi olla
haastavaa. Kannattaa miettiä, onko koulutus
juuri sinulle oikea ja miten pystyt sitoutumaan
pitkäkestoiseen koulutukseen. Jos suomi ei ole
äidinkielesi, opiskelun eteen pitää tehdä vielä
enemmän töitä. Peruskoulussa opiskellaan
paljon suomen kieltä, mutta muita oppiaineita
on myös paljon. Peruskoulu ei ole suomen kie
len kurssi.
Katso alla olevaa taulukkoa. Jos vastaus on
KYLLÄ , peruskoulu voi olla sinulle oikea vaihto
ehto. Jos vastauksessa on EI , voi olla, että
perusopetuksen suorittaminen ei ole järkevää.
Olen käynyt koulua kotimaassani
tai Suomessa todella vähän

KYLLÄ

Haluan nopeasti ammattiin ja työhön

EI

Haluan tehdä Suomessa kesken
jääneet peruskouluopintoni loppuun

KYLLÄ

Minua kiinnostavat lukio-opinnot

KYLLÄ

En osaa lukea enkä kirjoittaa

KYLLÄ

Haluan korottaa peruskoulun
päättötodistukseni arvosanoja

KYLLÄ

Haluan suomen kansalaisuuden*

EI

* suomen kansalaisuutta haettaessa voi suomen kielen
osaamisen todistaa YKI-tutkinnolla tai ammatillisella
perustutkinnolla, tämä voi olla monesti järkevämpi tapa
kuin koko perusopetuksen suorittaminen
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Lukutaitovaihe

Lukutaitovaihe on osa perusopintojen alku
vaihetta. Lukutaitovaiheessa opiskellaan
lukemista ja kirjoittamista. Tämä vaihe on
sinulle oikea, jos

Sinulla on oma opettaja. Opinnot suunnitellaan
opiskelijan oman osaamisen mukaan. Jos sinä
jo osaat kurssin asioita, sinä voit saada vapau
tusta niistä osista. Saat myös tukea ja ohjausta
opiskeluun.

Lukutaitovaiheen kurssit:

☐ et osaa lukea etkä kirjoittaa omalla
kielelläsi tai muulla kielellä tai
☐ jos luku- ja kirjoitustaitosi on heikko tai
☐ et tunne latinalaisia (suomalaisia)
kirjaimia.

Suomen kieli 
Matematiikka 
Yhteiskuntatietous ja
kulttuurintuntemus 
Ympäristö- ja luonnontieto 
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 

16 kurssia
3 kurssia

Lukutaitovaiheessa opiskellaan paljon
suomen kieltä. Kurssilla harjoitellaan luke
maan ja kirjoittamaan kaikki suomen kie
len kirjaimet ja tunnistamaan ja sanomaan
suomen kielen äänteet.

Lisäksi opintoihin voi sisältyä valinnaisia kurs
seja. Opintojen aikana tehdään opintoretkiä.
Jos osaat lukutaitovaiheen jälkeen puhua, lukea
ja kirjoittaa riittävästi suomea, voit hakea alku
vaiheen muihin opintoihin.

2 kurssia
1 kurssi
2 kurssia

Samalla kun opitaan suomea, tutustutaan
suomalaiseen yhteiskuntaan, luontoon
ja ympäristöön ja opiskellaan myös mate
matiikkaa.

K U VA A L EX A N DE R A N DR E W S / UN SP L AS H
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Alkuvaihe

6

Alkuvaiheen opiskellaan suomen kieltä,
tutustutaan perusopetuksen oppiaineisiin ja
niiden sanastoihin sekä suomalaiseen yhteis
kuntaan. Suomen kielen opiskelu lähtee alkeis
ta, tavoitetaso on A2.2/A1.3. Lisäksi kursseilla
opiskellaan mm. matematiikkaa, englantia,
ympäristö- ja luonnontietoa, historiaa, yhteis
kuntaoppia ja kuvataidetta.
Opintoihin kuuluu ohjausta, myös tvt-taidot
ovat vahvasti mukana opiskelussa. Lukuvuoden
aikana tehdään opintoretkiä. Alkuvaiheessa si
nulla on oma opettaja. Opinnot voivat olla päivä
opiskelua tai iltaopiskelua. Opiskelupaikkana on
Itä-Helsingin toimipiste (Kajaaninlinnantie 10).
Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti
opiskelijan osaamisen mukaan.

Alkuvaiheen pakolliset kurssit:
Suomen kieli 
Englanti 
Matematiikka 
Yhteiskuntatietous ja
kulttuurintuntemus 
Ympäristö- ja luonnontieto 
Terveystieto 
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 

17 kurssia
4 kurssia
5 kurssia
3 kurssia
2 kurssia
1 kurssi
2 kurssia

Lisäksi opintoihin voi sisältyä valinnaisia
kursseja.

Päättövaihe

Kun alkuvaiheen opinnot ovat suoritettu ja/tai
osaaminen on riittävää, voi opiskelija hakeutua
päättövaiheen opintoihin. Opinnot kestävät
noin 2 vuotta. Päättövaiheessa opiskellaan
seuraavia oppiaineita:
 suomen kieli (jos äidinkielesi on muu












kuin suomi, opiskelet suomea toisena
kielenä (s2)
muita vieraita kieliä: englanti, ruotsi
matematiikka
biologia
maantietoa
fysiikka
kemia
historia
yhteiskuntaoppi
elämänkatsomustieto
terveystieto

Päättövaiheen opintoihin kuuluu myös opintojen
ohjausta.
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Henkilö
kohtainen opiskelusuunnitelma
7

Jokaiselle tutkinto-opiskelijalle laaditaan hen
kilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa mää
ritellään hänen tarvitsemansa opinnot. Suun
nitelman laatiminen aloitetaan heti opintojen
alussa. Suunnitelmaa tehdään yhdessä opiske
lijan, opintojen ohjaajan ja opettajan kanssa.
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on eri
tyisen tärkeä, kun vaihdat toiseen kouluun
kesken opintojen tai siirryt alkuvaiheesta päät
tövaiheeseen. Tällöin tiedetään jo etukäteen
mitä opintoja olet tehnyt ja millaista osaamista
sinulla on jo, jotta sinun ei tarvitse tehdä samo
ja opintoja enää uudestaan. Henkilökohtainen
opiskelusuunnitelma annetaan erotodistuksen
ja alkuvaiheen todistusten liitteenä.

Arviointi ja
t odistukset
8

Päättövaiheessa opettaja arvioi kurssi
suorituksesi seuraavilla numeroilla:
10
9
8
7
6
5
4
S

=
=
=
=
=
=
=
=

erinomainen
kiitettävä
hyvä
tyydyttävä
kohtalainen
välttävä
hylätty
suoritettu; kurssi on
suoritettu hyväksytysti
O = osallistunut; kurssia ei ole
suoritettu hyväksytysti
K = keskeyttänyt; kurssia ei ole
suoritettu hyväksytysti

Huomio! Päättötodistuksessa arvosanat eivät
tule suoritettujen kurssien keskiarvon mukaan
vaan päättönumerot annetaan päättöarviointi
kriteerien mukaisesti.
Onnistut opiskeluissasi, jos teet kovasti töitä.
Se tarkoittaa näitä asioita:
 Valmistaudu oppitunneille ja kokeisiin

huolellisesti.
 Älä anna muiden häiritä itseäsi, äläkä itse

häiritse muita.
Kurssin lopussa on koe tai kurssin aikana teh
dään muita tehtäviä, joilla näytät opettajalle,
mitä osaat.
Alkuvaiheessa opettaja arvioi suorituksesi:
S
H
K
O

=
=
=
=

suoritettu kurssi
hylätty kurssi
keskeytetty kurssi
osallistunut opetukseen mutta koti
tehtäviä/loppukoe on tekemättä

 Suunnittele ajankäyttösi niin, että sinulla on

joka päivä aikaa tehdä koulutöitä.
Jos suomen kieli ei ole äidinkielesi, otetaan ke
hittyvä kielitaitosi huomioon kaikkien aineiden
arvioinnissa. Muista, että suomen kielen taitosi
kehittyy vähitellen ja aluksi voi olla vaikeam
paa. Kun kielitaitosi kasvaa, opiskeleminen on
helpompaa.
Valmistaudu kokeisiin ja muihin näyttöihin
huolella ja ole ahkera, koska kurssien tekemi
nen uudestaan voi pitkittää valmistumistasi.
Kun opintosi ovat valmiit, saat todistuksen
suoritetuista opinnoista. Päättövaiheen suori
tettuasi saat päättötodistuksen. Erotodistuksen
saat silloin kun lähdet kesken opintojesi pois,
esimerkiksi toiseen kouluun. Välitodistuksia ei
anneta erikseen lukukauden päättyessä. Toimis
tolta voit pyytää opintosuoritusotteen, jos tar
vitset sellaisen esimerkiksi TE-toimistoa varten.
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Apua ja tukea
opiskeluun
9

 Kurssien numerot/suoritukset näkyvät

Wilmassa 28.10. mennessä
 Muista tehdä läsnäoloilmoitus lukuvuodelle

2022–2023, jos olet vanha opiskelija.
 Syysloma 17.10.–21.10.

Apua ja tukea opinnoissa menestymiseen anta
vat eri tahot. Alla ovat niiden henkilöiden, jotka
toimivat Itä-Helsingin toimipisteessä, yhteys
tiedot. He ovat paikalla koululla tavattavissa
sopimuksen mukaan.

Opintojen ohjaus (opintojen
eteneminen, jatko-opinnot)
opinto-ohjaaja
Yolanda De León Mata
yolanda.de.leon.mata@edu.hel.fi
040 334 9024

Kuraattori (tukea ja ohjausta omien
asioiden hoitamiseen liittyen)

2. jakso 24.10.–8.12.
 Kurssien numerot/suoritukset näkyvät

Wilmassa 16.12. mennessä
 Tukiopetusta lukemiseen ja kirjoittamiseen

tarjolla ma+ke klo 16.20–17.00
 O-paja ma–to klo 16.20–17.00
 Itsenäisyyspäivä ma 6.12. ei ole koulua.

3. jakso 12.12.–9.2.
 Kurssien numerot/suoritukset näkyvät

Wilmassa 17.2. mennessä
 Tukiopetusta lukemiseen ja kirjoittamiseen

tarjolla ma+ke klo 16.20–17.00
 Tukiopetusta englannin opiskeluun tarjolla

ma–to klo 16.20–17.00

Eeva Pulli
eeva.pulli@hel.fi

 Tukiopetusta matematiikan opiskeluun

Psykologi (opinnoissa jaksaminen)

 Joululoma 22.12.–8.1.

Emilia Rovamo
emilia.rovamo@hel.fi
040 749 3238

4. jakso 13.2.–5.4.

Erityisopettajat (oppimisen vaikeudet)

 Tukiopetusta lukemiseen ja kirjoittamiseen

Hanna Talasniemi
hanna.talasniemi@edu.hel.fi
Eija Harju
eija.harju(at)edu.hel.fi

 Talviloma 20.2.–24.2.
 Pääsiäinen 6.4.–10.4.

tarjolla ma–to klo 16.20–17.00

 Kurssien numerot/suoritukset näkyvät

Wilmassa 14.4. mennessä
tarjolla ma+ke klo 16.20–17.00

5. jakso 11.4.–31.5.
 Kurssien numerot/suoritukset näkyvät

Lukuvuosi
2022–2023
10

1. jakso 29.8.–13.10.
 Lukuvuosi alkaa ma 29.8. klo 17 orientaatio

päivällä, jossa saat kädestä pitäen ohjausta
opintojen aloittamiseen.
 Tukiopetusta lukemiseen ja kirjoittamiseen
tarjolla ma+ke 16.20–17.00
 Tukiopetusta englannin opiskeluun tarjolla
ma–to klo 16.20–17.00

Wilmassa 31.5. mennessä
 Tukiopetusta lukemiseen ja kirjoittamiseen

tarjolla ma+ke klo 16.20–17.00
 Tukiopetusta englannin opiskeluun tarjolla

ma–to klo 16.20–17.00
 O-paja ma–to klo 16.20–17.00
 Perusopetuksen kevätjuhla to 1.6. klo 16.00
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Asioiden
hoitaminen
koulussa

Sähköiset
oppimisympäristöt
ja tiedotuskanavat

Toimisto

Wilma (helsinki.inschool.fi)
on koulukohtainen opiskelijarekisteri, jossa
 seuraat opintojesi etenemistä jaksoittain
 voit tarkistaa lukujärjestyksesi
 voit saada ja lähettää viestejä ja lukea
koulun tiedotteita
 näet kaikkien kurssien kuvauksen opetus
suunnitelmassa.
Office 365 (o365.edu.hel.fi)
on opiskelun tukipaketti,
 johon kuuluu sähköpostiosoite muodossa
etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
 johon sisältyy monia opiskelua tukevia
sovelluksia, kuten Teams ja OneDrive
 jonka kautta voit ladata itsellesi ilmaiseksi
Officen ohjelmistopaketin.
Google (google.com)
tarjoaa myös koulun edu.hel.fi-tilin,
 johon kirjaudutaan koulun sähköposti
osoitteella etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
 joka sisältää monia opiskelua tukevia sovel
luksia, kuten Classroom, Drive ja Meet
 HUOM! Googlen edu.hel.fi-tili ei toimi sähkö
postina!
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Koulun toimistossa hoidat opiskeluun liittyviä
asioita. Toimistossa sinua auttaa lukiosihteeri.
Kun aloitat opintosi tai haet opiskelemaan,
sinun pitää täyttää ilmoittautumislomake.
Ole tarkkana, että kaikki henkilötietosi ovat oi
kein kirjoitettu. Jos tietosi muuttuvat, ilmoita
niistä sihteerille. Sinun pitää tehdä eroilmoitus
toimistossa, jos lopetat tai keskeytät opintosi.
Kaikki todistukset ja opinto-oppaat saat toi
mistosta.
Toimisto on auki koulupäivinä mutta tarkista
aina aukioloaika!
Kesällä ei ole opetusta ja koulu on kiinni.
Toimisto on auki kesän aukioloaikojen mukaan.

Ilmoitustaulu
Ilmoitustaulu löytyy opettajainhuoneen
edustalta sekä toimistolta. Ilmoitustaululta
löydät tärkeää tietoa:






Missä luokassa opetus on?
Milloin on koe?
Milloin koe palautetaan?
Mikä on kurssin opettajan nimi?
Milloin kurssi alkaa ja loppuu?
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Tiedotuskanavat






Wilma
opinto-opas
ilmoitustaulut
hel.fi/helsinginaikuislukio/fi
Facebook, Twitter & Instagram

K UVA J E F U N NE GI M P E L
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Tietokoneet ja
tunnukset
13

Kannettavan tietokoneen käyttäminen on yleis
tä oppitunneilla. Voit lainata koulun konetta tai
tuoda omasi. Tietotekniikkataidot ovat tärkeitä
ja niitä harjoitellaan perusopetuksessa paljon.
Tunnukset: Pyydä Wilma- ja Office 365 /
Google-tunnukset mieluiten sähköpostitse:
tunnus.hal@edu.hel.fi
Muista pitää hyvää huolta tunnuksistasi. Älä
näytä niitä muille. Muista myös oma salasanasi!

Kokeet ja
muut arvioitavat
suoritukset
14

Kokeet pidetään yleensä samassa luokassa
kuin kurssin oppitunnitkin. Kaikkiin kokeisiin
voi tulla klo 17.30 asti, jolloin kokeesta voi aikai
sintaan poistua. Kokeissa opiskelijalla tulee
olla oma kynä, kumi ja paperia sekä mahdolli
sesti laskin. Kokeessa ei saa käyttää puhelinta!
Kurssin aikana voidaan pitää välikokeita ja
suorittaa muita kirjallisia tai suullisia tehtäviä.
Kurssin päättyessä on yleensä loppukoe tai
muu kokoava arviointi. Kurssisuoritus arvioi
daan Wilmaan noin viikon kuluessa kurssin
päättymisestä.
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Vilppi

Plagiointi on kielletty ja rangaistavaa. Plagioin
nilla tarkoitetaan jonkun toisen henkilön tuot
taman materiaalin kopioimista esim. inter
net-sivulta tai opiskelukaverilta. Älä kopio suo
raan, koska silloin et opi, yritä aina kirjoittaa
omin sanoin.
Lunttaaminen kokeessa on kiellettyä ja ran
gaistavaa. Lunttauksella tarkoitetaan sellaista
vilpillistä toimintaa, että opiskelija esim. vilkui
lee ja kopioi toisten vastauksia, käyttää puhe
linta, muistilappuja, kirjaa tai muuta apuneuvoa
luvatta tai keskustelee kokeessa. Jos opiskeli
jan havaitaan syyllistyneen lunttaukseen, hänet
poistetaan koetilaisuudesta, kurssi hylätään ja
asiasta ilmoitetaan rehtorille.

16

Opiskelijakunta

Haluaisitko päästä vaikuttamaan koulumme
kehittämiseen? Helsingin aikuislukiossa toimii
opiskelijakunta, jonka tavoitteena on vaikuttaa
opiskelijoiden viihtyvyyteen, yhteistoimintaan,
tasapuolisuuteen sekä opiskelun kehittämi
seen. Kaikki koulun rekisterissä olevat opiske
lijat kuuluvat automaattisesti opiskelijakun
taan. Opiskelijakunta on kaikkien opiskelijoiden
ääni. Sen tehtävä on kommentoida opiskelijan
arkeen liittyviä asioita opiskelijan näkökulmas
ta, ja opiskelijakunnan mielipiteitä kuunnellaan
myös koulun johdossa.
Opiskelijakunta kokoontuu viikoittain Mäke
länrinteen toimipisteessä opiskelijan olohuo
neessa. Mikäli haluat mukaan opiskelijakunnan
hallituksen toimintaan, ota yhteys opiskelija
kunnan ohjaavaan opettajaan (iina.vilenius@
edu.hel.fi) tai suoraan opiskelijakunnan halli
tukseen.
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Oppikirjat

Perusopetuksessa oppikirjat saa koululta lai
naan. Oppikirjoihin ei saa tehdä merkintöjä ja
ne pitää palauttaa kun kurssi on päättynyt.
Muista palautta kirja opettajalle! Oppikirjoissa
on monesti paljon luettavaa, lukeminen kannat
taa siis aloittaa heti. Varmista, että ymmärrät
miten tekstissä sanotaan. Sinun kannattaa
tehdä omia muistiinpanoja esimerkiksi omaan
vihkoosi.

Aineopiskelijan
kurssimaksut
18

Peruskoulututkintoa suorittavilta opiskelijoilta
ei peritä maksuja. Aineopiskelijoilta perittävä
maksu on 25€/kurssi tai korkeintaan 125€/
lukuvuosi. Helsinkiläisiltä opiskelijoilta ja
työttömiltä maksu puolitetaan. Alennukseen
oikeuttava tosite (esim. voimassa oleva TE-
toimiston todistus tai opiskelutodistus) on
toimitettava lukiosihteerille heti opintojen
alussa. Kurssit laskutetaan jälkikäteen jak
soittain opiskeltujen kurssien mukaan. Alen
nusta ei voi saada jälkikäteen. Helsingin
toisen asteen oppilaitosten opiskelijoilta ei
aineopiskelumaksua peritä.

Matkalippu
alennukset
19

HSL myöntää alennuksia matkalippuihin tietyin
ehdoin. Jos asut HSL-alueella vakituisesti ja
olet päätoiminen opiskelija, voit ostaa kausilip
puja 45 prosentin alennuksella.
Opiskelijoiden lippualennus siirtyy HSL-
sovellukseen. Voit aktivoida alennuksen itse
sovelluksessa.

Opintojen
tukeminen &
Te-toimisto
20

Peruskoulun tutkintoa suorittaville opiskelu on
ilmaista. Oppikirjat saat myös koululta lainaan.
Työttömät voivat opiskella sivutoimisia opintoja
aikuislukiossa menettämättä työttömyyspäivä
rahaansa. Opintojen vuoksi ei voi kieltäytyä
työhallinnon tarjoamasta työstä tai koulutuk
sesta.
Kotoutujat voivat saada kotoutumistukea,
kun he opiskelevat aikuislukiossa. Tukea hae
taan TE-toimistosta. Ilmoittaudu TE-toimistoon
työnhakijaksi jo ennen opintojen aloittamista ja
varmista Te-toimistolta miten he suhtautuvat
peruskouluopintojesi tukemiseen. Kotoutu
mistuen saajan poissaoloja valvotaan. Loma-
anomukset ja sairaustodistukset hoidetaan
suoraan TE-toimiston kanssa. TE-toimistosta
voit kysyä lisää näistä asioista.
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Oman opinto-ohjelman seuranta

Helsingin aikuislukio
Opiskelijan nimi

Tunnus

Opiskelijanumero

◼
★

KOODI

OPPIMÄÄRÄ

PAKOLLISET JA VALINNAISET KURSSIT

KURSSIT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

★

◼

◼

◼

★

★

★

★

★

★

PAKO LLISET

S U ORITET TAVAT PAKOLLISE T KURS SIT YH T E E NSÄ 39
S U ORITET TAVAT VALINNAISE T KURS SIT YH T E E N SÄ 7
K U RS S IT YHTEENS Ä 4 6

ÄYP

Äidinkieli

S2

Suomi toisena kielenä

◼

◼

◼

◼

★

RUB

Ruotsi

◼

◼

◼

◼

◼

ENAP

Englanti

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

MAP

Matematiikka

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

UO/ET

Elämänkatsomustieto

◼

★

HIP

Historia

◼

★

★

★

1

YHP

Yhteiskuntaoppi

◼

◼

★

★

2

FYP

Fysiikka

◼

★

★

★

1

KEP

Kemia

◼

★

★

★

1

BIP

Biologia

◼

★

★

★

1

GEP

Maantieto

◼

★

★

★

TE

Terveystieto

◼

★

★

OP

Opinto-ohjaus

◼

◼

★

7
5

★

8
8
1

★

1
1

★

2
39

MUUT KURSSIT JA MUUALTA HANKITTU
KU

Kuvataide

★

MU

Musiikki

★

ATP

Liikuntapassi

★

AT

Tietotekniikka 1 tai 2

★

OPO

Aktiivipolku (työharjoittelu)

★

Huomiot
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Opiskelusuunnitelmani

1. Opiskelen nyt:

7. Minulle on vaikeaa:

Alkuvaihe

12. Onko sinulla todistuksia
kouluista tai työpaikoista?
Kyllä

Lukutaitovaihe

Ei

Päättövaihe
13. Oletko näyttänyt jo todis
tuksen opintojen ohjaajalle

2. Opettajani nimi on:

Kyllä

3. Olen opiskellut koti
maassani peruskoulua:

8. Missä koulussa ja
kuinka paljon olet opiskellut
suomen kieltä?

vuotta

14. Oletko nyt töissä?
Kyllä

4. Osaan jo:

Ei

MUI STATH A N , ET TÄ TO D I STUKSI STA O N
MA H D O L L I STA H YVÄ KSIL UKEA SI N UL L E
KUR S SEJA !

En

15. Oletko jossain toisessa
koulussa tällä hetkellä?

matematiikka
englanti

Kyllä

En

tietotekniikka
fysiikka
kemia
biologia
maantieto
historia
yhteiskuntaoppi
5. Suomen kieltä osaan:

9. Perusopetuksen jälkeen
haluan:
suoraan töihin

16. Onko sinulla tarpeeksi
aikaa ja voimia opiskella
päivittäin? Arvioi itse.

ammattikouluun
lukioon
10. Minua kiinnostavat
seuraavat ammatit/työpaikat:

en vielä yhtään
17. Mitä toiveita sinulla on
opiskeluun ja tulevaisuuteen
liittyen?

vähän
aika paljon
6. Minulle on helppoa:
11. Oletko tehnyt töitä koti
maassasi tai Suomessa (myös
työharjoittelu), mitä töitä?

17

Omat lukujärjestykseni
(opintojen ohjaajan kanssa sovittu)
23

1. jakso
KELLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

16.20–17.00
17.10–18.30
18.50–20.10

2. jakso
KELLO
16.20–17.00
17.10–18.30
18.50–20.10

3. jakso
KELLO
16.20–17.00
17.10–18.30
18.50–20.10

4. jakso
KELLO
16.20–17.00
17.10–18.30
18.50–20.10

5. jakso
KELLO
16.20–17.00
17.10–18.30
18.50–20.10
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Koulun säännöt

 Tupakointi on kielletty koulussa ja koulun

pihalla.

1. Tule oppitunnille ajoissa, älä myöhästy!

5. Oppitunnilla opiskellaan

 Jos myöhästyt, koputa oveen, pyydä anteeksi

 Kun on tauko, voit syödä ja juoda käytävässä,

ja mene hiljaa istumaan.
 Jos jatkuvasti myöhästyt tai olet poissa tun
neilta, opettaja voi poistaa sinut ryhmästä.
Opettajan ei tarvitse päästää myöhässä
tulevia opiskelijoita tai kesken tunnin pois
lähteviä opiskelijoita takaisin luokkaan.

2. Tule aina oppitunnille, jos olet terve!
 Jos olet sairas, älä tule kouluun. Se ei ole

hyvä sinulle eikä toisille opiskelijoille.

3. Anna kaikille työrauha!
 Sulje puhelin, kun tulet luokkaan!
 Kuuntele opettajaa ja seuraa oppitunnin

ohjelmaa!
 Älä häiritse opiskelua!
 Älä poistu luokasta, ennen kuin opettaja

lopettaa tunnin.

4. Pidä luokka ja koulu siistinä!
 Vie roskat roskakoriin!
 Siivoa paikkasi, kun lähdet!
 WC:ssä voit pestä kädet. Älä pese käsien

pesualtaassa jalkojasi!

voit puhua puhelimessa, jutella kaverin
kanssa, rukoilla ja hoitaa omia asioita. Kun
on oppitunti, silloin opiskellaan.

6. Kun kurssilla on koe
 Katso tehtävät ja vastausmallit hyvin!
 Jos et ymmärrä, kysy neuvoa opettajalta.

Älä häiritse kurssikaveria!
 Tee tehtävät itsenäisesti ilman kirjaa, vihkoa

tai muistiinpanoja, jos muuta ei sovita.
 Älä lunttaa! Jos katsot kokeessa naapurin

paperia, oppikirjaasi tai muistiinpanojasi tai
puhut naapurin kanssa, kokeesi hylätään
(saat arvosanan 4).

7. Kotitehtävät
 Kotitehtävät pitää tehdä opettajan ohjeiden

mukaan
 Kotitehtäviä ei voi kopioida toiselta

opiskelijalta
 Kotitehtävät pitää kirjoittaa omin sanoin.

Suoraan oppikirjasta tai internet-sivuilta ei
saa kopioida tekstiä.
 Kopioitu kotitehtävä on 0 pistettä

K UVA JE F U NNE GI M P E L
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Kurssien
 uoritusohjeet
s

Peruskoulun
opettajat

 Opinto-ohjelmaa pitää noudattaa. Jos et

Opettajiin saat parhaiten yhteyden sähkö
postilla tai Wilma-viestillä. Opettajilla ei ole
työpuhelimia.
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tee kursseja sovitusti tai opiskelussa on
ongelmia, opiskeluaikasi pitenee.
Kurssi pitää tehdä silloin, kun se on kurssi
tarjottimessa.
Kurssiin kuuluu oppitunneille osallistuminen.
Kahta kurssia ei voi tehdä samaan aikaan.
Oppitunneilta ei saa myöhästyä.
Opettaja ei päästä luokkaan myöhästyviä.
Oppitunnilta ei voi lähteä kesken pois.
Opettaja ei päästä luokkaan takaisin.
Jos sinulla on paljon poissaoloja, et voi
tehdä kurssia loppuun.
Kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät/kokeet
pitää tehdä.
Koeviikolla on tärkeää tehdä kokeet/muut
tehtävät.
Kokeesta ei saa myöhästyä. Opettaja ei
päästä luokkaan myöhästyviä.
Kokeessa ei saa katsoa muilta vastauksia tai
lukea kirjasta tai katsoa kännykästä. Jos
teet näin, sinun suoritus hylätään.
Kurssin numeroa voit yrittää korottaa vasta,
kun kaikki kurssit on tehty.
Jos haluat yrittää kurssin numeron korotta
mista, sinun pitää keskustella asiasta opin
tojen ohjaajan ja aineen opettajan kanssa.
Sinun täytyy itse tarkastaa ja valvoa kurssi
suorituksiasi Wilmassa.
Kirjoita muistiin kurssin opettajan nimi.
Jos sinulla on liikaa hylättyjä kurssisuorituk
sia, sinun pitää tehdä kursseja uudestaan.
Muista ottaa ajoissa yhteyttä opintojen
ohjaajaan, jos tulee ongelmia.
Pidä huolta papereistasi ja säästä kaikki
vanhat kokeet.
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Suomen kielen opettajat
Jussila Mirka
Laine Heidi
Laitinen Ulla 
Olli Anu	
Paulo Virpi
Rantanen Otto 
Ruutu Katja

mirka.jussila@edu.hel.fi
heidi2.laine@edu.hel.fi
ulla.k.laitinen@edu.hel.fi
anu.olli@edu.hel.fi
virpi.paulo@edu.hel.fi
otto2.rantanen@edu.hel.fi
katja.ruutu@edu.hel.fi

Englannin ja ruotsin opettajat
Gullsten Natalia
natalia.gullsten@edu.hel.fi
Salo Antti
antti.j.salo@edu.hel.fi
Laatikainen
Martina
martina.laatikainen@edu.hel.fi

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat
Kyllönen Pia 
pia.kyllonen@edu.hel.fi
Vainio-Mattila
Markus
markus.vainio-mattila@edu.hel.fi
Julin Sami
sami.julin@edu.hel.fi

Biologian, maantiedon
ja terveystiedon opettaja
Mäkelä Heidi	

heidi.makela@edu.hel.fi

Historian, yhteiskuntaopin ja
elämänkatsomustiedon opettajat
Tamminen Sami
sami.tamminen@edu.hel.fi
Hyötyläinen Sofia sofia.hyotylainen@edu.hel.fi
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Päättövaiheen
kurssit
27

Suomi toisena kielenä

S2

 Harjoitellaan opiskelusanastoa kuten

tehtävänantojen ymmärtämistä.
 Tutustutaan erilaisiin koetyyppeihin ja

k ysymysmalleihin ja harjoitellaan vastaa
maan niihin.
OPPIMATERIAALI

 Pääte s. 8–32

KUN OPISKELET SUOMEA

 opit toimimaan erilaisissa viestintätilanteissa
 opit ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia





tekstejä
opit kirjoittamaan erilaisia tekstejä
opit lisää suomen kielestä, kulttuurista ja
kirjallisuudesta
saat tukea muiden aineiden opiskeluun
opit etsimään tietoa ja käyttämään sitä.

Suomen kielen kurssit suoritetaan moduu
leittain. Moduulit pitää suorittaa numero
järjestyksessä.
Suomi toisena kielenä -tunneilla opiskel
laan sekä yksin että ryhmässä. Oppitunneilla
tehdään paljon erilaisia harjoituksia. Ole
aktiivinen, osallistu keskusteluihin, tee aina
kotitehtävät ja harjoittele myös kotona.

S211

Suomea tarpeen mukaan

Kerrataan suomen kielen perusrakenteita
ryhmän tarpeiden mukaan.
SISÄLLÖT










rakenteet
sanaluokat
verbityypit
preesens ja imperfekti
paikallissijat
isot alkukirjaimet
päättövälimerkit
yleis- ja erisnimet

OPPIMATERIAALI

 Suomen mestari 1, Kpl 5–6 osin

Moduuli 1

S22

S21

OPISKELUTAITOJEN VAHVISTAMINEN

SISÄLLÖT

S211

SUOMEA TARPEEN MUKAAN

 Tuetaan luonnontieteellisen alan kielen

S22

LUONNONTIETEEN TEKSTIT TUTUMMIKSI

S212

SANOISTA LAUSEITA


S21

Opiskelutaitojen vahvistaminen

PAKOLLINEN



SISÄLLÖT

 Harjoitellaan eri oppiaineiden opiskelussa

tarvittavia opiskelustrategioita.
 Tutustutaan oppikirjatekstin rakenteeseen
(pääotsikko, alaotsikot, kappalejako, kuva
tekstit, tiivistelmä)
 Harjoitellaan etsimään tekstistä ydinasiat ja
referoimaan niitä suullisesti ja kirjallisesti.
 Harjoitellaan tekemään käsitekartta eli mind
map.






Luonnontieteen tekstit tutummiksi

l ukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja
puhumisen taitoja.
Syvennetään opiskelun kannalta merkityk
sellisten tekstien monipuolista lukemista ja
tulkintaa.
Luetaan maantiedon, biologian, fysiikan 
ja/ tai kemian lyhyitä tekstejä ja tutustutaan
niiden tiedonalojen kieleen.
Harjoitellaan tietotekstin hyödyntämistä
oman tekstin lähteenä ja mallina.
Kerrataan käsitekartan tekeminen ja har
joitellaan hyödyntämään sitä referaatin ja
oman tekstin suunnittelussa.
Laaditaan omia lyhyitä tietotekstejä kuten
määritelmiä, selostuksia ja referaatteja.

OPPIMATERIAALI

 Pääte s. 64–87
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S212

Sanoista lauseita

S213

Viestitään

Kurssilla harjoitellaan lauseiden rakentamista.
Lauseiden rakentamisessa käytetään mate
riaalina reaaliaineiden sanastoja ja sisältöjä.

SISÄLLÖT

SISÄLLÖT

 Tutustutaan muodollisen ja tuttavallisen

 Harjoitellaan työelämän ja arjen viestintä

tilanteita kirjallisesti ja suullisesti.






rakenteet
lausetyypit
sanaluokat
konjuktiot
sivulauseet

kielen eroihin.
 Harjoitellaan sähköpostiviestinnässä ja

 uhelinkeskusteluissa tarvittavaa fraseo
p
logiaa.
OPPIMATERIAALI

OPPIMATERIAALI

 opettajan oma materiaali

 Pääte s. 243–251
S24

Moduuli 2
S23

YHTEISKUNNALLISTEN AINEIDEN
TEKSTIT TUTUMMIKSI

Median tekstejä ja kuvia

SISÄLLÖT

 Tutustutaan digitaalisiin teksteihin ja

arvioidaan niitä lähdekriittisesti.
 Pohditaan, millaiset tekstit ovat luotettavia

S213

VIESTITÄÄN

S24

MEDIAN TEKSTEJÄ JA KUVIA

S214

KESKUSTELLAAN

 Tutustutaan tekstien käyttämiseen oman

TIEDONHANKINTATAITOJEN

tekstin pohjana ja opetellaan lainaamaan ja
referoimaan muiden kirjoittamaa tekstiä.
 Harjoitellaan kirjoittamaan omia tekstejä,
joissa käytetään lähteitä.
 Tarkastellaan erilaisia uutiskuvia ja mainos
kuvia ja niiden tavoitteita.

S25

SYVENTÄMINEN
S26
S27

UUTISTEKSTIT
MIELIPITEEN ILMAISEMINEN JA
PERUSTELEMINEN

S28

KAUNOKIRJALLISET TEKSTIT TUTUIKSI

lähteitä esimerkiksi esitelmään.

OPPIMATERIAALI
S23

Yhteiskunnallisten aineiden tekstit
tutummiksi

 Pääte s. 130–150, s. 172–197

SISÄLLÖT

S214

Keskustellaan

 Syvennetään opiskelun kannalta merkityk

sellisten tekstien monipuolista lukemista ja
tulkintaa.
 Luetaan historian ja yhteiskuntaopin tekste
jä ja tutustutaan niiden tiedonalojen kieleen.
 Laaditaan omia lyhyitä tietotekstejä kuten
esseevastauksia.
 Harjoitellaan taitoa suunnitella, tuottaa ja
muokata tietotekstejä itsenäisesti ja
ryhmässä.
OPPIMATERIAALI

 Pääte s. 88–106, s. 202–204

SISÄLLÖT

 Tarkastellaan puhe- ja kirjakielen eroja.
 Harjoitellaan arkipäivän keskustelutilanteita

ja eläytyvää kuuntelua.
OPPIMATERIAALI

 Opettajan oma materiaali
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S25

Tiedonhankintataitojen syventäminen

OPPIMATERIAALI

 Pääte s. 151–171
SISÄLLÖT

 Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian

Kaunokirjalliset tekstit tutuiksi

käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimi
sessa ja oman oppimisen arvioinnissa.
 Harjoitellaan graafien, karttojen, tilastojen ja
simulaatioiden lukutaitoa ja tulkintaa.
 Tehdään tiedonhankintaan liittyviä harjoituksia
ja hyödynnetään koulun oppimisympäristöjä.
 Harjoitellaan kielen opiskelua verkossa.

SISÄLLÖT

OPPIMATERIAALI

 Käsitellään muutamia kaunokirjallisia t ekstejä

 Pääte s. 35–42

syventäen, esimerkiksi runoja, n
 ovelleja ja
kertomuksia.
 Aktivoidaan opiskelijaa omaehtoiseen
lukemiseen ja kirjaston käyttöön.
 Kirjoitetaan oma satu tai kertomus ja oma runo.

S28

PAKOLLINEN

 Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisuuden

lajeihin ja tekstien kielellisiin piirteisiin.
 Luetaan kaunokirjallisia tekstejä ja tutustu

taan niiden tekstilajipiirteisiin.

S26

Uutistekstit

SISÄLLÖT

 Vahvistetaan taitoja keskustella uutis






teksteistä.
Tarkastellaan eri medioiden uutisia ja
niiden tekstilajipiirteitä.
Opitaan poimimaan uutisten sisällöstä
ydinasiat.
Vahvistetaan uutistekstien kuuntelu- ja
ymmärtämistaitoa.
Harjoitellaan tunnistamaan, millainen on luo
tettava uutislähde.
Kirjoitetaan uutinen.

OPPIMATERIAALI

 Pääte s. 216–242

Moduuli 3
S29

KULTTUURINEN MONINAISUUS –
MONINAINEN KULTTUURI

S210

AJANKOHTAISET ILMIÖT SUOMESSA JA
MAAILMALLA

S215

JATKOSUUNNITELMIA

OPPIMATERIAALI

 Opettajan oma materiaali

S29 Kulttuurinen moninaisuus –
moninainen kulttuuri PAKOLLINEN

S27 Mielipiteen ilmaiseminen ja
perusteleminen PAKOLLINEN

SISÄLLÖT

SISÄLLÖT

 Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja argu

mentointia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 Tutustutaan erilaisiin mielipideteksteihin ja

opitaan niiden avulla argumentointiin liittyviä
fraaseja ja ilmauksia, tuttavallisuuden ja muo
dollisuuden ilmaisemista, modaalisuutta ja
mielipiteen vahvistamisen ja pehmentämisen
keinoja sekä argumentointia.
 Kirjoitetaan mielipideteksti ja pidetään lyhyt
mielipidepuhe-esitys.
 Harjoitellaan prosessikirjoittamista.

 Kurssilla tutustutaan lisää kirjallisuuteen,

teatteriin, kuvataiteeseen ja/tai muihin
taidemuotoihin.
 Tarkastellaan yhtä taideteosta monipuolisesti
ja kirjoitetaan arvostelu siitä.
 Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden
ymmärrystä vertailemalla opiskelijoiden kult
tuurisia kokemuksia.
 Kurssilla vieraillaan vähintään yhdessä
kulttuurikohteessa.
OPPIMATERIAALI

 opettajan oma materiaali
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S210 Ajankohtaiset ilmiöt Suomessa ja
maailmalla

Englanti

ENA

KUN OPISKELET ENGLANTIA
SISÄLLÖT

 Kurssilla keskustellaan ja kirjoitetaan ajan






kohtaisista ilmiöistä kulttuurissa ja yhteis
kunnassa. Ilmiöitä tarkastellaan Suomen,
Euroopan ja globaalista näkökulmasta.
Hyödynnetään eri medioita ja muita lähteitä.
Syvennetään tekstin tuottamisen taitoja.
Harjoitellaan pidemmän tekstin kirjoitta
mista.
Harjoitellaan prosessikirjoittamista.










OPPIMATERIAALI

ole aktiivinen tunneilla
keskity oppitunnilla opiskeluun
tee muistiinpanoja
harjoittele kotona ja tee kotitehtävät
huolellisesti
kokeile erilaisia tapoja oppia ja käyttää kieltä
yritä löytää juuri sinulle sopivat tavat oppia
kieltä
pyydä opettajalta apua, jos joku asia tuntuu
vaikealta
voit opiskella vaikeita asioita yhdessä toisten
opiskelijoiden kanssa

 Opettajan oma materiaali

S215

Jatkosuunnitelmia

Alkuvaiheen kurssit
DIGITAIDOT

SISÄLLÖT

 Google Classroomin käyttö tehokkaana

 Harjoitellaan opiskelu- tai työpaikan hakemi

seen liittyvää viestintää.
 Harjoitellaan työnhakulomakkeen täyttämis
tä verkossa, työnhakuvideon tekemistä ja
työhaastattelua.
OPPIMATERIAALI

kielenoppimisen välineenä
 erilaisten oppimispelien käyttö kielitaidon

kehittymisen tukena
TYÖTAVAT

Toiminnallisen kielenoppimisen ja oppimaan
oppimiseen kannustavia opiskelumenetelmiä

 Opettajan oma materiaali
AENA1

Moduulivapaa kurssi
S216

Kirjallisuuden lukijaksi

Kurssi toteutetaan etä- tai monimuotokurssina.
Kurssin kesto on vähintään kaksi lukukautta.
Kurssin voi aloittaa kaikissa moduuleissa.

Lähtökohtia englannin opiskelulle

VALINNAINEN

SISÄLLÖT

englannin kielen äänteet
englannin kielen aakkoset
tervehdykset
maita, kaupunkeja, kansalaisuuksia, kieliä
numerot ja viikonpäivät

SISÄLLÖT







 Kurssin alussa hankitaan kirjastokortti.
 Kurssilla luetaan vähintään 10 kaunokirjal

RAKENTEET

lista teosta, joista osa on omavalintaisia.
 Jokaisesta teoksesta tehdään oppimistehtä
vä kuten lukupäiväkirja, esittely tai arvostelu.
 Opettaja voi antaa kirjasta myös sanasto- ja
rakennetehtäviä.

 to be -verbi
 persoonapronominit







possessiivipronominit
s-genetiivi
demonstratiivipronominit this, that, it
yes/no -kysymys
verbejä
kysymyssanoja
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OPPIMATERIAALI

AENA4

Koulu ja opiskelu

VALINNAINEN

 Dive into English 1
SISÄLLÖT

Perusviestintää arkipäivän
sosiaalisissa tilanteissa VALINNAINEN

 opiskelu ja koulutus

AENA2

SISÄLLÖT

perhe, perheenjäsenet, sukulaiset
ihmisten ja paikkojen kuvailua
värit, adjektiiveja
vaatesanoja
kehon- ja kasvonosia
kysymysten tuottaminen ja niihin vastaa
minen
 arjen kohtaamistilanteita perheen, suvun ja
ystävien kesken, sekä vapaa-aikana.







RAKENTEET







yksikkö ja monikko
a/an/the/have-verbi
yleispreesensin myönteinen lause
lisää kysymyssanoja

OPPIMATERIAALI

RAKENTEET

 yleispreesensin kielto- ja kysymyslauseet
 persoonapronominien objektimuodot
 ajanilmauksia ja epämääräisiä ajan

adverbejä
 prepositioita
 I like + -ing rakenne
OPPIMATERIAALI

 Dive into English 1

Päättövaiheen kurssit
ENA1 Kehittyvä kielitaito: Työelämässä
toimiminen ja muita muodollisia tilanteita
PAKOLLINEN

SISÄLLÖT

 työelämän tilanteet
 sosiaaliset tilanteet

 Dive into English 1
RAKENTEET
AENA3

Vuorovaikutus asiointitilanteissa

VALINNAINEN

SISÄLLÖT

 arkipäivän asioimistilanteita
 kulkuvälineet
 ajanilmaisut: vuodenajat, kuukaudet,

vuorokaudenajat, kellonajat
 ruokasanastoa








be going to
there is, there are
artikkelit
sanajärjestys
kestopreesens
imperfekti

OPPIMATERIAALI

 English for You, too! Book 1: Unit 4
 English for You, too! Book 2: Unit 5
 opettajan oma materiaali

RAKENTEET

 Olla verbin kielteinen muoto
 would like
 can-apuverbi
 of-prepositio (määrän ilmauksissa)
OPPIMATERIAALI

DIGITAIDOT

 Google Classroomin käyttö tehokkaana

kielenoppimisen välineenä
 erilaisten oppimispelien käyttö sanaston

laajentamisen tukena, esimerkiksi Kahoot,
Quizizz tai Socrative

 Dive into English 1
TYÖTAVAT

Toiminnallisen kielenoppimisen ja oppimaan
oppimiseen kannustavia opiskelumenetelmiä
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ENA2 Kehittyvä kielitaito: Palvelu- ja viranomaistilanteet ja osallistuva kansalainen
PAKOLLINEN

DIGITAIDOT

 Google Classroomin käyttö tehokkaana

kielenoppimisen välineenä
 erilaisten oppimispelien käyttö sanaston

 palvelu ja viranomaistilanteet
 erilaisissa yhteisöissä toimiminen

laajentamisen tukena, esimerkiksi Kahoot,
Quizizz tai Socrative
 Googlen asiakirjojen käyttäminen

RAKENTEET

TYÖTAVAT

SISÄLLÖT








paikan prepositioita
epäsäännöllisten verbien imperfekti
will-futuuri
adverbit
perfekti
itsenäiset possessiivipronominit

Toiminnallisen kielenoppimisen ja oppimaan
oppimiseen kannustavia opiskelumenetelmiä

ENA4

ilmiöt

Kehittyvä kielitaito: Ajankohtaiset
PAKOLLINEN

OPPIMATERIAALI

SISÄLLÖT

 English for You, too! Book 2: Unit 7
 English for You, too! Book 3: Unit 3, Unit 4
 opettajan oma materiaali

 ajankohtaiset asiat
 yhteiskunnalliset tapahtumat
RAKENTEET

DIGITAIDOT

 Google Classroomin käyttö tehokkaana

kielenoppimisen välineenä
 erilaisten oppimispelien käyttö sanaston

laajentamisen tukena, esimerkiksi Kahoot,
Quizizz tai Socrative

 some, any
 adjektiivien vertailu
 tulevaisuuden ilmaiseminen

(kestopreesens, yleispreesens)
 perfektin ja imperfektin ero
OPPIMATERIAALI

TYÖTAVAT

 opettajan oma materiaali

Toiminnallisen kielenoppimisen ja oppimaan
oppimiseen kannustavia opiskelumenetelmiä

DIGITAIDOT

 Google Classroomin käyttö tehokkaana

Kehittyvä kielitaito: Kertomuksia
minusta ja ympäristöstäni PAKOLLINEN

kielenoppimisen välineenä

ENA3

 erilaisten oppimispelien käyttö sanaston

SISÄLLÖT

laajentamisen tukena, esimerkiksi Kahoot,
Quizizz tai Socrative
 Googlen asiakirjojen käyttäminen

 asuminen ja lähiympäristö
 oma tausta
 arkielämän tilanteet

TYÖTAVAT

Toiminnallisen kielenoppimisen ja oppimaan
oppimiseen kannustavia opiskelumenetelmiä

RAKENTEET

 suuria lukusanoja

Kulttuurikohtaamisia

 kurssien ena1 ja ena2 kertausta

ENA5

OPPIMATERIAALI

SISÄLLÖT

 English for You, too! Book 1: Unit 1, Unit 2
 English for You, too! Book 2: Unit 3, Unit 4
 opettajan oma materiaali

 kulttuuri
 vapaa-aika ja harrastukset

PAKOLLINEN
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Liikkuvuus ja kansainvälisyys

RAKENTEET

ENA7

 konditionaali
 pluskvamperfekti
 relatiivipronominit

PAKOLLINEN

SISÄLLÖT

OPPIMATERIAALI

 liikkuvuus ja kansainvälisyys
 kulttuurienvälinen viestintä

 English for You, too! Book 4: Unit 7, Unit 8
 Opettajan oma materiaali

RAKENTEET

DIGITAIDOT

 Google Classroomin käyttö tehokkaana

 epäsuorat kysymykset
 adverbien vertailu
 passiivin preesens

kielenoppimisen välineenä
 erilaisten oppimispelien käyttö sanaston

OPPIMATERIAALI

laajentamisen tukena, esimerkiksi Kahoot,
Quizizz tai Socrative
 Googlen asiakirjojen käyttäminen

 English for You, too! Book 1:Unit 1
 English for You, too! Book 3 Unit 5, Unit 6
 opettajan oma materiaali

TYÖTAVAT

DIGITAIDOT

Toiminnallisen kielenoppimisen ja oppimaan
oppimiseen kannustavia opiskelumenetelmiä

 Google Classroomin käyttö tehokkaana

kielenoppimisen välineenä
 erilaisten oppimispelien käyttö sanaston

ENA6

Globaalienglanti

PAKOLLINEN

laajentamisen tukena, esimerkiksi Kahoot,
Quizizz tai Socrative
 Googlen asiakirjojen käyttäminen

SISÄLLÖT

 englannin kielen asema yleismaailmallisena

TYÖTAVAT

kielenä
 englanninkielisten maiden kulttuuri

Toiminnallisen kielenoppimisen ja oppimaan
oppimiseen kannustavia opiskelumenetelmiä

RAKENTEET

 konjunktiot
 indefiniittipronominit
 adverbin paikka

ENA8 Avaimet elinikäiseen kielten
opiskeluun PAKOLLINEN

SISÄLLÖT
OPPIMATERIAALI

 English for You, too! Book 3: Unit 1, Unit 7,

 tulevaisuuden tiedot ja taidot
 vuorovaikutustaitojen arvioiminen

Unit 8
 opettajan oma materiaali

RAKENTEET

 kurssien ena4–ena7 rakenteiden kertausta
DIGITAIDOT

 Google Classroomin käyttö tehokkaana

OPPIMATERIAALI

kielenoppimisen välineenä
 erilaisten oppimispelien käyttö sanaston
laajentamisen tukena, esimerkiksi Kahoot,
Quizizz tai Socrative
 Googlen asiakirjojen käyttäminen

 English for You, too! Books 1–4

TYÖTAVAT

 erilaisten oppimispelien käyttö sanaston

 opettajan oma materiaali
DIGITAIDOT

 Google Classroomin käyttö tehokkaana

kielenoppimisen välineenä
Toiminnallisen kielenoppimisen ja oppimaan
oppimiseen kannustavia opiskelumenetelmiä

laajentamisen tukena, esimerkiksi Kahoot,
Quizizz tai Socrative
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 Googlen asiakirjojen käyttäminen

Ruotsi

TYÖTAVAT

 Suhtaudu myönteisesti uuden kielen

Toiminnallisen kielenoppimisen ja oppimaan
oppimiseen kannustavia opiskelumenetelmiä

ENA11

Kertaus- ja tukikurssi

RU

opiskeluun ja ole aktiivinen tunnilla
 Muista keskittyä tunnilla opiskeluun
 Mieti, mitkä ovat juuri sinulle sopivat tavat

opiskella kieltä
 Pyydä apua aina, kun jokin asia on sinulle

epäselvä tai tuntuu vaikealta

VALINNAINEN VERKKOKURSSI

 Muista harjoitella tunnilla opittuja asioita

kotona ja tee kotitehtävät huolellisesti

SISÄLLÖT

Kurssilla voi kerrata kaikkien perusopetuksen
kurssien sanastoa, rakenteita ja viestintätilan
teita omien yksilöllisten tarpeidensa mukaan.
Kurssi kehittää valmiuksia hyödyntää moni
puolisia tapoja oppia englantia. Kurssia suosi
tellaan avuksi opiskeluun missä tahansa pe
rusopintojen vaiheessa, ja sen avulla voi myös
yrittää korottaa peruskoulun päättöarvosanaa.
Lukio-opintoja suunnittelevat tai jo lukiossa
opiskelevat voivat kurssilla vankentaa perus
asioiden osaamistaan.
OPPIMATERIAALI

Kaikki materiaali ja tehtävät ovat verkossa.
DIGITAIDOT

Kurssi suoritetaan verkkokurssina, joten digi
taidot saavat runsaasti käytännön harjoitusta,
ja niitä opitaan käyttämään entistä itsenäisem
min ja monipuolisemmin.
TYÖTAVAT

Verkon tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia
käytetään aktiivisesti hyväksi. Kurssilla painot
tuu oma-aloitteinen ja itsenäinen opiskelu, jota
opettaja tukee.

 Tee tunnilla muistiinpanoja ja säilytä hyvin

annetut materiaalit
OPPIMATERIAALI

 Hej 7–8, oppikirja sekä harjoituskirja

RUB1 Kielitaidon alkeet: Lähtökohtia
ruotsin opiskelulle PAKOLLINEN

Tutustutaan ruotsin opiskeluun. Painotetaan
ruotsinkielisen puheen havainnointia ja ääntä
mistä. Opetellaan kielenopiskelutaitoja. Tut
kitaan miten ruotsin kieli näkyy arkipäivässä
sekä harjoitellaan itseä koskevien tietojen ker
tomista ja vaihtamista. vahvistetaan kielen
opiskelutaitoja.
AIHEPIIRIT










tervehdykset
itsensä esittely
persoonapronominit
lukusanat
kellonajat
artikkelit en ja ett
verbin preesens
har ja är -verbit

ARVIOINTI

Kurssisuorituksen saaminen edellyttää sitä,
että kurssin pakolliset oppimistehtävät on
tehty ja koe suoritettu.

RUB2 Kielitaidon alkeet: Perusviestintää
arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa
PAKOLLINEN

Harjoitellaan toimintaa tavanomaisimmissa
sosiaalisissa kohtaamistilanteissa. Painotetaan
edelleen puhumista ja ääntämistä. Opetellaan
kielenopiskelutaitoja ja joidenkin kielitaidon
alkuvaiheessa tarvittavien viestintästrategioi
den käyttöä.
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AIHEPIIRIT












asuminen
perhe ja suku
ystävät
värejä
kysymyssanoja
harrastukset
prepositiot i, på, från ja till
viikonpäivät
apuverbit
omistuksen ilmaiseminen

RUB3 Kielitaidon alkeet: Vuorovaikutus
asiointitilanteissa VALINNAINEN

Harjoitellaan arkipäivän asiointitilanteita ruot
siksi, esimerkiksi kaupassa käynti, matka- ja
pääsylippujen osto, jne. Kiinnitetään huomiota
tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön ja ruotsin
kielen alueelliseen painottumiseen Suomessa.

RUB5 Kielitaidon alkeet: Palvelu- ja
viranomaistilanteet VALINNAINEN

Harjoitellaan toimimista vaativammissa palve
lutilanteissa, kuten terveydenhoito, työnhaku,
koulutus, asiointi virastoissa jne.
AIHEPIIRIT








asiointitilanteet
persoonapronominien objektimuoto
säänilmaukset
ruumiinosat ja yleisimmät sairaudet
matkustussanastoa
tienneuvominen

Matematiikka

MA

KUN OPISKELET MATEMATIIKKAA

 harjoittele koulussa ja kotona – vain

harjoittelemalla opit laskemaan
 laske ja puhu matikkapuhetta yhdessä

AIHEPIIRIT









asiointitilanteet
kuukaudet,
en- ja ett- sanojen monikko
adjektiivin taivutus
kouluaineet
säänilmaisu
ruokailusanoja

kaverin kanssa
 pyydä apua, jos et ymmärrä jotakin
 tutki, kokeile, yritä ja innostu – älä pelkää

virheitä

MA1

Luvut ja laskutoimitukset I

PAKOLLINEN

RUB4 Kielitaidon alkeet: Selviytyminen
muodollisemmista tilanteista VALINNAINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. lukujoukot,
vastaluku ja itseisarvo, kokonaislukujen
peruslaskutoimitukset, lukujen jaollisuus ja
alkutekijöihin jakaminen.
Kurssilla käytetään Luku 7 -kirjaa.

Opetellaan käyttämään ruotsia työelämään
liittyvissä yhteyksissä sekä erilaisissa muodol
lista kielenkäyttöä ja kulttuurista osaamista
edellyttävissä tilanteissa. Tutustutaan myös
kohteliaisiin tapoihin viestiä vaativammissa
sosiaalisissa tilanteissa kuten ihmisen elin
kaareen liittyvissä juhlissa ja tilaisuuksissa.

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. murtolukujen
ja desimaalilukujen peruslaskutoimitukset,
uvun pyöristäminen sekä potenssi ja neliöjuuri.
Kurssilla käytetään Luku 7 -kirjaa.

MA2

Luvut ja laskutoimitukset II

PAKOLLINEN

AIHEPIIRIT

Lausekkeet

 juhlat ja muodolliset tilaisuudet

MA3

 preesensin kertaus
 imperfekti
 rakenteiden kertausta

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. muuttujalau
sekkeet sekä niiden sieventäminen ja arvon
laskeminen, potenssilausekkeiden sieventämi
nen sekä polynomien laskutoimitukset.
Kurssilla käytetään Luku 7 ja Luku 8 -kirjoja.

PAKOLLINEN
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MA4

Yhtälöt

PAKOLLINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. ensimmäisen
asteen yhtälöt, vaillinaiset toisen asteen yhtälöt,
yhtälöparien ratkaiseminen algebrallisesti, epä
yhtälöt sekä suoraan ja kääntäen verrannollisuus.
Kurssilla käytetään Luku 7, Luku 8 ja Luku 9
-kirjoja.

MA5

Geometria

KE1 Kemia omassa elämässä ja elin
ympäristössä PAKOLLINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. kodin kemi
kaalit, paloturvallisuus, olomuodon muutokset,
pitoisuus ja happamuus. Kemian peruskäsit
teistä sisältöihin kuuluvat alkuaine, atomi, yh
diste, molekyyli sekä ioni. Tutkimuksen taidois
sa pääpaino on havainnoinnissa.
Kurssilla käytetään Titaani kemia -kirjaa.

PAKOLLINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. suorien, kul
mien, monikulmioiden ja ympyröiden ominai
suudet, yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus, yksik
kömuunnokset, monikulmioiden piiri ja pinta,
ympyrän kehän pituus ja pinta-ala sekä ympy
rään liittyvät kulmat.
Kurssilla käytetään Luku 7 ja Luku 8 -kirjoja.

KE2

KE3
MA6

Prosentit

PAKOLLINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. prosentti
laskenta sekä todennäköisyyslaskenta.
Kurssilla käytetään Luku 8 ja Luku 9 -kirjoja.

MA7

Funktiot ja tilastot

PAKOLLINEN

VALINNAINEN

Aineiden kemiaa

VALINNAINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat aineiden luokittelu,
liukoisuus, jaksollinen järjestelmä, metallien
kemia sekä tuotteen elinkaari.

KE4

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. funktiot niiden
kuvaajien tutkiminen ja piirtäminen, suoran
yhtälö, yhtälöparin ratkaiseminen piirtämällä
sekä tilastot.
Kurssilla käytetään Luku 8 ja Luku 9 -kirjoja.

Kemia yhteiskunnassa

Kurssin sisältöihin kuuluvat hiilen kemia, yhdis
teet ja kiertokulku sekä kemialliset reaktiot ja
reaktionopeus.

Kemian työkurssi

VALINNAINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat kemian eri ilmiöihin
liittyvät tutkimukset.

Fysiikka

FY

KUN OPISKELET FYSIIKKAA

 ole aktiivinen tunnilla – tekemällä oppii
MA8

Geometria ja trigonometria

PAKOLLINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. Pythagoraan
lause, trigonometria ja avaruusgeometria.
Kurssilla käytetään Luku 8 ja Luku 9 -kirjoja.

Kemia

KE

KUN OPISKELET KEMIAA

 ole aktiivinen tunnilla – tekemällä oppii

parhaiten
 opiskele kemian käsitteet suomeksi
 näe kemian ilmiöitä omassa arkielämässäsi
 ihmettele, epäile ja kiinnostu siitä, miten

maailma toimii
 tee kotitehtävät

parhaiten
 opiskele fysiikan käsitteet suomeksi
 näe fysiikan ilmiöitä omassa arkielämässäsi
 ihmettele, epäile ja kiinnostu siitä, miten

maailma toimii
 tee kotitehtävät
 fysiikan valinnaiset kurssit fy2, fy3 ja fy4 on

hyvä suorittaa vasta pakollisen fy1 kurssin
jälkeen
 fysiikan kursseilla fy2 ja fy3 tarvitaan
yhtälönratkaisutaitoja, joten matematiikan
kurssi ma4 olisi hyvä olla suoritettu
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FY1 Fysiikka omassa elämässä ja
elinympäristössä PAKOLLINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat mm. ääneen,
valoon, säteilyyn, sähköturvallisuuteen sekä
lämpöön liittyvät ilmiöt terveyden ja turvalli
suuden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan
energian käsitteeseen ja energian säilymisen
periaatteeseen. Tutkimuksen taidoissa pää
paino on havainnoinnissa. Kurssilla käytetään
Titaani fysiikka -kirjaa.

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT KESKEISET
S ISÄLTÖALUEET:








elämän rajat ja mahdollisuudet
eliökunta ja sen monimuotoisuus
erilaiset ekosysteemit ja elinympäristöt
eliöiden rakenteet
perinnöllisyyden ja evoluution perusteet
kestävä kehitys

BI3
FY2

Fysiikka maailmankuvan rakentajana

Kurssin sisältöihin kuuluvat maailmankaikkeu
den rakenteisiin ja mittasuhteisiin, liikeilmiöi
hin, erilaisiin vuorovaikutuksiin sekä mekaani
seen työhön ja tehoon.

Fysiikka yhteiskunnassa

VALINNAINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat sähköön liittyvät
ilmiöt sekä sähköntuotanto.

FY4

VALINNAINEN

KIRJA

 Luonnonkirja 7–9 Ihminen

VALINNAINEN

FY3

Ihminen

Fysiikan työkurssi

VALINNAINEN

Kurssin sisältöihin kuuluvat fysiikan eri ilmiöi
hin liittyvät tutkimukset.

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT KESKEISET
S ISÄLTÖALUEET







ihmisen anatomia ja fysiologia
ympäristön ja perimän vaikutus yksilöön
ihmislajin ominaisuudet
ihmisen evoluutio
ihmisen elämänkaari

Maantieto

GE

KUN OPISKELET MAANTIETOA

 mieti, miten opit tunnilla parhaiten:

kirjoittamalla vai kuuntelemalla

Biologia

 kertaa kotona oppikirjasta uudet asiat

ennen kuin alat tehdä kotitehtäviä

BI

 tee AINA kotitehtävät itse ja niin hyvin

kuin pystyt

KUN OPISKELET BIOLOGIAA

 mieti, miten opit tunnilla parhaiten:

kirjoittamalla vai kuuntelemalla

 pyydä apua, jos et ymmärrä jotakin
 jos tuntuu vaikealta, mieti, mitä kaikkea

 kertaa kotona oppikirjasta uudet asiat





 nnen kuin alat tehdä kotitehtäviä
e
tee AINA kotitehtävät itse ja niin hyvin
kuin pystyt
pyydä apua, jos et ymmärrä jotakin
jos tuntuu vaikealta, mieti, mitä kaikkea
olet jo oppinut, ja ole siitä iloinen
aina kannattaa yrittää

olet jo oppinut, ja ole siitä iloinen
 aina kannattaa yrittää

GE1 Muuttuva maapallo ja kestävä
tulevaisuus PAKOLLINEN

Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia.
TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT KESKEISET
S ISÄLTÖALUEET

BI1

Mitä elämä on?

PAKOLLINEN

KIRJA

 Biologia 7–9 Elämä ja evoluutio

(opetushallitus)







Suomen maisema-alueet
maailman kulttuuri- ja luonnonmaisemat
luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö
ympäristömuutokset
vastuullinen kansalaisuus
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alueelliset kehityskysymykset
globalisaatio ja sen vaikutukset
geomedian käyttö ja karttatuntemus
kartanlukutaito

HI1

Suomen historian käännekohdat

PAKOLLINEN

KIRJA

 Suomen historia selkosuomeksi

Terveystieto

TE

HI2

ANTIIKISTA UUDEN AJAN MURROKSEEN

HI3

TEOLLISUUSYHTEISKUNNAN SYNNYSTÄ

VALINNAINEN

KUN OPISKELET TERVEYSTIETOA

 mieti, miten opit tunnilla parhaiten:






kirjoittamalla vai kuuntelemalla
kertaa kotona oppikirjasta uudet asiat
ennen kuin alat tehdä kotitehtäviä
tee AINA kotitehtävät itse ja niin hyvin
kuin pystyt
pyydä apua, jos et ymmärrä jotakin
jos tuntuu vaikealta, mieti, mitä kaikkea
olet jo oppinut, ja ole siitä iloinen
aina kannattaa yrittää

NYKYAIKAAN VALINNAINEN
HI4

HISTORIAN PROJEKTIKURSSI VALINNAINEN

Yhteiskuntaoppi

YH

KIRJA

 Forum 9 Yhteiskuntaoppi
KUN OPISKELET YHTEISKUNTAOPPIA

 seuraa myös yhteiskunnan ajankohtaisia
TE1

Terve elämä

asioita
PAKOLLINEN

 keskustele ja ole aktiivinen
 opettele tärkeät käsitteet ulkoa

KIRJA

 Syke 7 Terveystieto

YH1

YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ SEKÄ
J ULKISET PALVELUT PAKOLLINEN

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT KESKEISET

YH2

TYÖELÄMÄN TUNTEMUS JA OMA TALOUS

YH3

YHTEISKUNTAOPIN PROJEKTIKURSSI

S ISÄLTÖALUEET

 terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy
 elämänkulku, ihmis- ja perhesuhteet,

s eksuaaliterveys, ihmisen kasvu ja kehitys
 mielenterveys ja hyvinvointi
 turvallisuustaidot, ensiapu, itsehoito, tuen
ja avun hakeminen
 ajankohtaiset terveysilmiöt, tiedon luotet
tavuus

VALINNAINEN
VALINNAINEN

Elämänkatsomustieto
ET1

ET

Katsomukset ja ihmisoikeudet

SISÄLLÖT

Historia

 maailmankuva, elämänkatsomus ja

HI

KUN OPISKELET HISTORIAA:

identiteetti
 ihmisoikeudet
 erilaisia maailmankatsomuksia

 yritä ymmärtää lukemasi, kaikkea ei tarvitse





muistaa ulkoa
lue vähän kerrallaan, lukemista on paljon
mieti mitä tapahtui ja miksi: etsi selityksiä
mieti eri vaihtoehtoja: mikä on totta ja mikä ei
harjoittele pitkien vastausten kirjoittamista

KIRJA

 Uniikki 7–9 soveltuvin osin
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Opinto-ohjaus

OT

KUN OPISKELET OPINTO-OHJAUSTA

 ota vastuu omasta opiskelusta
 mieti, onko sinulla aikaa opiskella ja onko

sinulla voimia opiskella
 tutki erilaisia mahdollisuuksia jatko-opintoihin
 kokeile työelämän tutustumista
 voit opiskella vaikeita asioita yhdessä

toisten opiskelijoiden kanssa

Alkuvaiheen kurssit
AOT1

URA- JA ELÄMÄNSUUNNITTELUTAIDOT

AOT2

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN PAKOLLINEN

PAKOLLINEN

AOT3

AMMATILLISIIN OPINTOIHIN
T UTUSTUM INEN VALINNAINEN

Päättövaiheen kurssit
OT1

JATKO-OPINNOT JA AMMATINVALINTA

OT2

TYÖELÄMÄOSAAMINEN PAKOLLINEN

OT3

LUKIO-OPINTOIHIN TUTUSTUMINEN

OT4

AMMATILLISIIN OPINTOIHIN

PAKOLLINEN

VALINNAINEN

TUTUSTUMINEN VALINNAINEN

Kuvataide

KU

Tavoitteet ja sisällöt räätälöidään opiskelijoiden
taitotason ja tarpeiden mukaan.

K UVA T I I NA WA L K EN D OR F F
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28

Peruskoulun kurssitarjotin

I jakso 29.8.–13.10.2022
1. MA+KE
16.20–17.00

2. MA+KE
17.10–18.30

3. MA+KE
18.50–20.10

RUB2

5. TI+TO
17.10–18.30

6. TI+TO
18.50–20.10

ENA5

S25 + YH2

MA

AS212

AYL1

AENA1

AMA1

YH1

MA

S212

S23

S21

S211

RO/OPO

MA

AT1

MA

RUB4

S27MO

GE1

ENA6

AMA1

AS211

AS214

AS215

AS210

AMA1

AS211

AS214

RO

AS21

AS22

AS23

AS29

AS24

Antti

AS27

Virpi

Heidi

Sami

RO/OPO

Mirka

Pia+Sami

Markus
Virpi

Katja

4. TI+TO
16.20–17.00

Natalia

Virpi

Sami+Mirka

AS27

Virpi

Pia

Mirka

Antti

Natalia

Otto

Otto

Heidi

Markus+Sami

Heidi

Heidi

Sami

Virpi

Katja

Katja

Sami

Markus

Otto

Mirka

Natalia+Antti

Heidi
Virpi

Katja

LUKITUKI

Eija

ENATUKI

ENATUKI

Natalia
AMAT1

Markus

Natalia
AS223

Anu

ATP01

Anu

AMAT1

Markus

Anu

Anu
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II jakso 24.10.–8.12.
1. MA+KE
16.20–17.00

2. MA+KE
17.10–18.30

3. MA+KE
18.50–20.10

MA

5. TI+TO
17.10–18.30

6. TI+TO
18.50–20.10

RUB3

ENA6

S27

AMA2

AS28

AENA2

AS26

ENA3

ET1

MA

S25+YH2

ENA1

S214

S22(KE)

ENA1

TE1+S22

MA

MA

ENA7

RUB5

MA

S28+YH2

Sami+Otto

HI1 VERKKOKURSSI Sofia

AS216

AMA2

AS217

AENA1

AS215

AMA2

AS216

AS24

AS25

AS26

AS2T1

S2T6

AS215

Markus

Sami

Martina

Antti

Pia+Markus

Mirka

Natalia+Antti

Heidi
Virp

Katja

4. TI+TO
16.20–17.00

Antti

Natalia

Virpi

Antti

Sami

Mirka

Natalia

Sami

Antti

Pia+Markus

Pia

Heidi

Sami

Heidi

Sami+Otto

Markus+Sami

Natalia+Antti

Virpi

Katja

O-PAJA

Heidi+Mirka

Mirka

Katja

Katja

O-PAJA

Mirka

Mirka

LUKITUKI

Virpi

ENATUKI

ENATUKI

Natalia
AOT2

Natalia
AS222

Anu

S2T4

Anu

AOT2

Anu

Anu
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III jakso 12.12.–9.2.
1. MA+KE
16.20–17.00

2. MA+KE
17.10–18.30

3. MA+KE
18.50–20.10

4. TI+TO
16.20–17.00

5. TI+TO
17.10–18.30

6. TI+TO
18.50–20.10

ENA7

RUB4

S28(TI)

GE1

MA

AS29

AENA3

AMA3

AS211

ENA4

S2T6

Natalia

Heidi

Antti

Natalia

MA

Heidi

S23MO

ET1

MA

S29

ENA8

KE1

AMA3

Otto

Sami

Virpi

Antti

Sami

Virpi

Otto

S212

Markus+ Sami

Mirka/Ulla

OT2 + S215

MA

AS218

AS219

AENA2

AS217

AS218

AMA3

AOT1

AS27

AS29

AAT1

ATP02

S2T1

Martina+Antti

Markus
S2TUKI

Heidi

Markus

BI1MO

Sami

Mirka/Ulla

Mirka/Ulla

Virpi

Katja

Pia

S29

Otto

Heidi

Heidi

Virpi

Pia+Markus

Natalia+Antti

Sami

Katja

MATUKI

Otto+Yolanda

Katja

Katja

MATUKI

Sami

Sami

LUKITUKI

Virpi

ENATUKI

ENATUKI

Natalia

Natalia
S2T3

Anu

S2T2

Anu

Anu
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IV jakso 13.2.–5.4.
1. MA+KE
16.20–17.00

2. MA+KE
17.10–18.30

3. MA+KE
18.50–20.10

4. TI+TO
16.20–17.00

5. TI+TO
17.10–18.30

S28

RUB5

MA

ENA8MO

S215+OT2

AOT2

AS210

AS213

AOT2

AENA4

AMA4

MA

ENA5

S24

S2T4

S2T4

ENA2

S24

S2T4

BI1

MA

AOT2

AMA4

AS220

AOT2

AYL2

AENA3

AOT2

AS219

AMA4

AOT2

AYL2

AS210

AS28

S213

S211

Ulla

Yolanda

Antti

Heidi

Markus

Ulla

Heidi
Virpi

Natalia

Sami
Virpi

Katja

Pia

Virpi

Natalia

Yolanda

Antti

Ulla

Heidi
Sami

Ulla+Yolanda

Antti

Otto

Ulla

Heidi
Virpi

Katja

6. TI+TO
18.50–20.10

Heidi

Heidi

Markus

Otto

Pia+Sami

Natalia+Antti

Virpi

AYL1

AS223

OT4

S215

Katja

Katja

LUKITUKI

Eija

MAT1

Markus

Anu

Anu

MAT1

Markus

Anu

Anu
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V jakso 11.4.–31.5.
1. MA+KE
16.20–17.00

2. MA+KE
17.10–18.30

3. MA+KE
18.50–20.10

TE1

S29

FY1

AMA5

AS214

AS215

ENA1

ENA6

MA

S27

S213

S27

RUB1

ENA3

YH1+S25

ENA4

AS221 MO TI+TO AMA5

Heidi

Sami

AYK2

AS221

AENA4

AYL4

AYK2

AS220

AMA5

AYK2

AS212

AS222

Heidi

Markus

Natalia

ENA3

Natalia

Virpi

Ulla

Virpi

Katja

4. TI+TO
16.20–17.00

Ulla

Heidi

Pia

Heidi
Sami

Otto

Natalia

Heidi

Sami+Ulla

Natalia+Antti

Antti

Otto

Natalia

Heidi
AYL4

Virpi

Katja

O-PAJA

6. TI+TO
18.50–20.10

Pia

Virpi

Antti

5. TI+TO
17.10–18.30

Virpi

AYK1

AS213

S21

S2T5

Katja

Katja

O-PAJA

Ulla

Ulla

LUKITUKI

Eija

ENATUKI

ENATUKI

Antti

APO1

Antti
S212

Anu

S214

Anu

APO1

Anu

Anu
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