Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

OPINTO-OPAS
2022-2023

Nimi:

Ryhmä:

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
Opinto-opas 2022–2023
Toimitus: Sari Vallineva
Taitto: Tommi Tauriainen
Kannen kuva: Iiris Tuomela

YHTEYSTIEDOT
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
Maunonkatu 1
90100 Oulu
www.osyk.fi
www.facebook.com/oulunsuomalaisenyhteiskoulunlukio
@osykinsta
REHTORI
Riitta-Mari Punkki-Heikkinen
044 703 9281
riitta-mari.punkki-heikkinen@ouka.fi
APULAISREHTORI
Timo Koivunen
046 920 9986
timo.koivunen@ouka.fi
KOULUSIHTEERIT
Birgitta Anttila
044 703 9280
birgitta.anttila@ouka.fi

Saija Tuovinen
044 703 9943
saija.tuovinen@ouka.fi

OPINTO-OHJAAJAT
Ari Forstén
044 703 9276

Krista Kautto
044 703 9288
VIRASTOMESTARI
Antti Pihkala
044 703 9856
KIINTEISTÖNHOITAJA
Ilpo Laurila
044 703 2607
RUOKALA
040 146 5019
IT-TUKIHENKILÖ
Kari Keimiöniemi
044 434 1671

Mervi Kela
044 703 9289

SISÄLLYSLUETTELO
Lukiolainen
Työpäivät
Opintokompassi
Koulun historiaa 
Rehtori 
Opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat 
Tutorit
Henkilökunta
Opiskeluhuolto 
Hyvinvointiryhmä 
Terveydenhuolto 
Erityisopetus
Lukiokuraattori ja -psykologi 
Yleisiä opiskeluohjeita 
Järjestyssäännöt 
Kursseille ilmoittautuminen (LOPS2016) 
Opintojaksoille ilmoittautuminen (LOPS2021) 
Arviointi (LOPS2016) 
Arviointi (LOPS2021) 
Poissaolot 
Vilppi ja plagiointi kokeissa ja opiskelutehtävissä 
Itsenäinen suoritus (LOPS2016) 
Itsenäinen suoritus (LOPS2021) 
Päättöviikko 
Uusinta- ja korotuskuulustelut ja kokeisiin ilmoittautuminen 
Lukiodiplomit 
Oulun kaupungin lukioiden välinen yhteistyö 
Osaamisen tunnustaminen 
Ylioppilaskirjoitukset
Moduulit ja opintojaksot 2022–2023 (LOPS2021)
Kurssit 2021–2022 (LOPS2016)
Kurssivastaavuudet LOPS16-LOPS21
Oppikirjat 2021–2022
Opintopistekertymät (LOPS2021) 
Kurssikertymät (LOPS2016) 
Kurssitaulukko (LOPS2016)
Moduulitaulukko (LOPS2021)
Tapahtumat
Poissaololupa-anomus

4

5
7
8
9
9
9
10
11
12
12
12
13
13
14
14
16
16
17
18
19
20
21
21
22
22
22
22
23
23
26
34
39
41
43
43
44
45
46
52

LUKIOLAINEN

Tämän opinto-oppaan tarkoitus on antaa sinulle niitä tietoja, jotka ovat välttämättömiä opiskelujen
suunnittelun ja toteuttamisen kannalta. Lisäksi se sisältää kalenterin, johon on merkitty tärkeimmät
opiskeluun liittyvät päivämäärät. Pidätämme oikeuden muutoksiin, koska kalenteria täydennetään
tarpeen mukaan. Opiskelijan on seurattava säännöllisesti ilmoitustaulujen, koulun kotisivujen ja Wilman kautta tulleita viestejä.
LUKUVUODEN 2022–2023 AIKATAULUJA
1. periodi 10.8.2022 - 2.10.2022
syyslukukausi 10.8.2022 - 21.12.2022

2. periodi 3.10.2022 - 29.11.2022
3. periodi 30.11.2022 - 8.2.2023
4. periodi 9.2.2023 - 11.4.2023

kevätlukukausi 9.1.2023 - 3.6.2023

5. periodi 12.4.2023 - 3.6.2023
TYÖPÄIVÄN AIKATAULU
1. tunti

8.15–9.30

2. tunti

9.40–10.55

ruokailu

10.55–11.55

3. tunti

11.55–13.10

4. tunti

13.20–14.35

5. tunti
14.45–16.00
Tunneille on tultava ajoissa!
RUOKAILUAJAT
Ruokailut periodeissa 1–3

Ruokailut periodeissa 4–5

22-ryhmät

klo 10.55–11.15

22-ryhmät

klo 10.55–11.25

21-ryhmät

klo 11.15–11.35

20G ja 21-ryhmät

klo 11.25–11.55

19G ja 20-ryhmät

klo 11.35–11.55

RYHMÄNOHJAUSTUOKIOT
Ryhmänohjaustuokiot ovat kotiluokissa periodin viimeisenä keskiviikkona ennen päättöviikkoa toisen tunnin alussa klo 9.40–10.20.
PÄÄTTÖVIIKOT
Periodi 1

21.9.2022 – 30.9.2022

Arviointi valmis 18.10.2022

Periodi 2

18.11.2022 – 29.11.2022

Arviointi valmis 13.12.2022

Periodi 3

30.1.2023 – 8.2.2023

Arviointi valmis 21.2.2023

Periodi 4

29.3.2023 – 11.4.2023

Arviointi valmis 25.4.2023

Periodi 5

23.5.2023 – 1.6.2023

Arviointi valmis kesäkuun 2023 alkupuolella

5

UUSINTA- JA KOROTUSKUULUSTELUT
klo 8.00–11.00 (kahden kokeen tekijöillä ja pidentäjillä klo 8.00–12.00)
HUOM! paikalla pitää olla klo 7.45. Katso tarkemmat ohjeet sivulta 22.
Päivämäärä

Ilmoittautuminen

Uusinta- / korotuskuulustelu

to 1.9.2022

to 25.8.2022

Uusintakuulustelu (abit)

to 13.10.2022

to 6.10.2022

Uusintakuulustelu

to 3.11.2022

to 20.10.2022

Uusinta- / korotuskuulustelu

to 12.1.2023

to 15.12.2022

Uusintakuulustelu

to 2.3.2023

to 23.2.2023

Uusintakuulustelu
to 4.5.2023
to 27.4.2023
Kevään viimeisen periodin opintojen uusintakoe on seuraavan syksyn elo-syyskuussa.
VANHEMPAINILLAT
keskiviikko 24.8.2022 klo 18.00

1. vuosikurssin opiskelijoiden vanhemmat

keskiviikko 25.1.2023 klo 18.00

2. vuosikurssin opiskelijoiden vanhemmat

VANHEMPAINKAHVIT pe 13.10. klo 8.30–9.30 koulun ruokalassa
OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA TUNTIKAAVIO
Katso tarkemmat ohjeet sivulta 22 (Oulun kaupungin lukioiden välinen yhteistyö).
Huom! Kastellin lukio ja Oulun aikuislukio käyttävät erilaista tuntikaaviota. Erityistehtävän saaneiden lukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio, Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) erityisohjelmaan kuuluvat opinnot eivät pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille.
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa noudatetaan seuraavanlaista tuntikaaviota:
Kello

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

8.15–9.30

1

5

3

8

4

9.40–10.55

2

6

4

7

5

10.55–11.55

ruokailu

ruokailu

ruokailu

ruokailu

ruokailu

11.55–13.10

3

7

5

1

6

13.20–14.35

4

1

6

2

7

14.45–16.00

8

2

8

3

ys
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TYÖPÄIVÄT
SYYSLUKUKAUSI
vko
ma
ti
ke
to
pe
32
8.8.
1
1
1
33 15.8.
1
1
1
1
1
34 22.8.
1
1
1
1
1
35 29.8.
1
1
1
1
1
36
5.9.
1
1
1
1
1
37 12.9. 1/yo
1
1/yo
1
1/yo
38 19.9. 1/yo 1/yo
1
1/yo 1/yo
39 26.9. 1/yo
1
1/yo
1
1
40 3.10.
2
2
2
2
2
41 10.10.
2
2
2
2
2
42 17.10.
2
2
2
2
2
43 24.10.
SYYSLOMA
44 31.10.
2
2
2
2
2
45 7.11.
2
2
2
2
2
46 14.11.
2
2
2
2
2
47 21.11.
2
2
2
2
2
48 28.11.
2
2
3
3
3
49 5.12.
VP
IP
3
3
3
50 12.12.
3
3
3
3
3
51 19.12
3
3
3
52 26.12.
JOULULOMA

yo

KEVÄTLUKUKAUSI
vko
ma
ti
ke
to
pe
1
2.1.
2
9.1.
3
3
3
3
3
3
16.1.
3
3
3
3
3
4
23.1.
3
3
3
3
3
5
30.1.
3
3
3
3
3
6
6.2.
3
3
4
4
4
7
13.2.
4
4
4
4
4
8
20.2.
4
4
4
4
4
9
27.2.
4
4
4
4
4
10
6.3.
TALVILOMA
11 13.3.
4
4/yo
4
4/yo 4/yo
12 20.3. 4/yo
4
4/yo
4
4/yo
13 27.3. 4/yo
4
4/yo
4
4/yo
14
3.4.
4
4
4
4
PP
15 10.4.
PP
4
5
5
5
16 17.4.
5
5
5
5
5
17 24.4.
5
5
5
5
5
18
1.5.
VP
5
5
5
5
19
8.5.
5
5
5
5
5
20 15.5.
5
5
5
HT
5
21 22.5.
5
5
5
5
5
22 29.5.
5
5
5
5
5

la
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Syyslukukausi 10.8.–21.12.2022
Kevätlukukausi 9.1.–3.6.2023

= lukukauden aloituspäivä
= työpäivä
= lukukauden päättäjäispäivä
= lomapäivä
= päättöviikko
= ylioppilaskoe

Lomat ja vapaapäivät
syysloma 24.10.–28.10.2022 (vko 43)
itsenäisyyspäivä (IP) 6.12.2022
joululoma 22.12.2022–8.1.2023 (vko 10)
talviloma 6.3.–10.3.2023
pääsiäinen (PP) 7.4.–10.4.2023
vappu (VP) 1.5.2025
helatorstai (HT) 18.5.2023
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OPINTOKOMPASSI
Keneltä kysyn? Kenelle
selvitän?
opinto-ohjelman toteutuminen ja opintomenestyksen
seuranta

RO

OPO

X

X

opinto-ohjelman muutokset
lukujärjestykset,
perioditodistukset

AO

rehtori

apulaisrehtori

koulusihteeri

X
X

X

opiskelijoiden Wilmatunnukset

X

huoltajien Wilma-tunnukset

X

kurssien/opintojaksojen
suoritusjärjestys

X

itsenäinen opiskelu

X

uusintakuulusteluun
ilmoittautuminen

X

muiden oppilaitosten kurssit/
opintojaksot

X

X

poissaoloselvitykset

X

X

lupa1–5 päivän poissaoloon

X

X

lupa yli 5 päivän poissaoloon

X

X

yo-tutkinto

X

yo-kirjoitusten ainekohtaiset
kysymykset
yo-tutkinnon hajauttaminen

X

X

X

X

X
X

X

opintotuki, koulumatkatuki

X

jatkokoulutusasiat

X

erilaiset hakemukset, lomakkeet, todistukset jne.

X

X
X

X

matka-asiat, alennusliput

X

opiskelijan oikeusturva-asiat

X

opiskeluvaikeudet

X

X

X

henkilökohtaiset ongelmat

X

X

X

opintojen keskeyttäminen

X

X

RO = ryhmänohjaaja, AO = aineenopettaja
- Lihavoitu rasti kertoo, kenen puoleen ensisijaisesti käännyt.
- Kaikki henkilökuntaan kuuluvat auttavat tarvittaessa.
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X
X
X

X

KOULUN HISTORIAA

Koulu perustettiin vuonna 1902 Oulun Suomalaiseksi Yhteiskouluksi Mauno Rosendalin aloitteesta.
Hänen johtavina ajatuksinaan olivat suomalaisen kulttuurin vaaliminen ja yhteiskouluaate. Yksityinen
koulu eli kuitenkin jatkuvassa rahapulassa, kunnes valtio otti sen haltuunsa ja koulun nimi vaihtui
Oulun yhteislyseoksi vuonna 1920. Yhteislyseona se toimi vuonna 1974 toteutettuun peruskoulu-uudistukseen saakka, jolloin syntyivät Kuusiluodon yläaste ja lukio. Lukuvuoden 2004–2005 alusta
lähtien koulurakennuksessa toimi ainoastaan Kuusiluodon lukio. Vuonna 2005 Kuusiluodon lukioon
yhdistettiin Toppilan lukio. Koulurakennus peruskorjattiin lukuvuonna 2005–2006 ja koulun nimeksi
otettiin Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio.

REHTORI

Koulun johtajana toimii rehtori, joka päättää merkittävistä koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Hän
päättää mm. luvista pitempiaikaisiin poissaoloihin ja toisissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien
vastaavuuksista. Hänelle on myös jätettävä kirjallinen ilmoitus, jos eroaa koulusta tai on lähdössä
vaihto-opiskelijaksi. Rehtorin tavoittaa numerosta 044 703 9281 ja sähköpostitse
etunimi.sukunimi@ouka.fi.

OPINTO-OHJAAJAT JA RYHMÄNOHJAAJAT

Opinto-ohjaajat neuvovat opintoasioihin ja -suunnitelmiin, ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoasioihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajat pitävät opotunteja sekä antavat henkilökohtaista ohjausta ja pienryhmäohjausta.
Varaa aika ensisijaisesti oman ryhmäsi opolta. Ajanvarauslistat löytyvät työhuoneiden edestä, Kristan
ajanvaraus Wilmasta sähköisenä. Kysy etukäteen lupa opettajalta, jos tulet opon luokse oppitunnin
aikana.
opinto-ohjaaja Ari Forstén
puh: 044 703 9276, ari.forsten@eduouka.fi
opinto-ohjaaja Krista Kautto puh: 044 703 9288, krista.kautto@eduouka.fi
opinto-ohjaaja Mervi Kela
puh. 044 703 9289, mervi.kela@eduouka.fi
Huoltajat voivat ottaa yhteyttä opoihin joko puhelimitse, Wilma-viestillä, sähköpostitse tai käymällä
koululla.
Kullakin ryhmällä on oma ryhmänohjaajansa, joka  
• seuraa opintojen etenemistä ja opastaa opiskelijoitaan opinto-ohjelman laatimisessa ja kaikissa
koulunkäyntiin liittyvissä asioissa  
• seuraa poissaoloja ja voi myöntää luvan 1–5 päivän poissaoloihin. Pidemmistä poissaoloista on
neuvoteltava rehtorin kanssa. Ryhmänohjaajalle on ilmoitettava myös kahta päivää pidemmistä
sairauspoissaoloista.
Ryhmänohjaustuokiot ovat pakollisia ja luetaan osaksi opinto-ohjauksen opintoja.
Ryhmänohjaajat (ja opettajat) tavoittaa Wilma-viestillä tai sähköpostilla osoitteesta
etunimi.sukunimi@eduouka.fi.
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RYHMÄNOHJAAJAT JA OPINTO-OHJAAJAT RYHMITTÄIN
ryhmä

kotiluokka

ryhmänohjaaja

opo

22A
22B
22C
22D
22E
22F

0.27
39
24
0.13
32
33

Keski-Filppula Jukka
Laakkonen Maria
Partanen Eveliina
Tauriainen Tommi
Tuomivaara Sirpa
Vallineva Sari

Kela Mervi
Kela Mervi
Kela Mervi
Forstén Ari
Kautto Krista
Kautto Krista

ryhmä

kotiluokka

ryhmänohjaaja

opo

21A
21B
21C
21D
21E
21F

13
25
20
27
34
37

Mällinen Päivi
Hollsten Nina
Koldits Anna-Leena
Vesimäki Timo
Annunen Sari
Kautto Krista

Mervi Kela
Mervi Kela
Ari Forstén
Ari Forstén
Krista Kautto
Krista Kautto

ryhmä

kotiluokka

ryhmänohjaaja

opo

20A
20B
20C
20D
20E
20F
19G

18
38
29
23
36
17
15

Korpierkki Minna
Pylkkö Maarit
Ruohomäki Ilona
Koivunen Timo
Oikarinen Iiro
Väisänen Tarja
Forstén Ari

Mervi Kela
Mervi Kela
Mervi Kela
Mervi Kela
Krista Kautto
Krista Kautto
Forstén Ari

TUTORIT

Tutorit ovat 2. vuoden opiskelijoita, jotka toimivat ensisijaisesti 1. vuoden opiskelijoiden apuna erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa (mm. tutustuttaminen, opintojaksovalinnat, ym.).
TUTORIT RYHMITTÄIN 2021–2022
22A Jukka Keski-Filppula
Oskari Ketola
21B
Anna Kuismin
21C
Matilda Riekki
21E
Ada-Olivia Sorvisto 21E

22B Maria Laakkonen
Ada Klemetti
21C
Neea Tervonen
21F
Emma Tokola
21F
Niko Viitala
21F

22C Eveliina Partanen
Katrina Immonen 21B
Rebekka Nikula
21D
Teresa Saarijärvi
21E
Hilla Skog		
21E

22D Tommi Tauriainen
Petra Aalto
21A
Elisabet Hopia
21A
Reetta Huhta
21B
Lotta Pyyppönen 21E

22E Sirpa Tuomivaara
Kerttu Kokkinen
21C
Aino Leiviskä
21C
Kukka Leskelä
21C
Minh Thu Ngo
21D

22F Sari Vallineva
Alexandra Enkenberg 21A
Aada Ahtola
21A
Taiga Hietala
21A
Eevi Jokiniemi
21C
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HENKILÖKUNTA
OPETTAJAT

Nimi
Ala-Opas Tiina
Alexaki Maria
Annunen Sari
Forstén Ari
Heikkilä Hanna
Helistén-Mikkola Soile
Hollsten Nina
Huuki Jarmo
Hälinen Mervi
Kautto Krista
Kela Mervi
Keski-Filppula Jukka
Kesälahti Pekka
Kiuru Leena
Koivunen Timo
Koldits Anna-Leena
Korpierkki Minna
Laakkonen Maria
Loukkola Timo
Lähteenkorva Silja
Mattila Marjo
Moran Matthew
Mällinen Päivi
Oikarinen Iiro
Partanen Eveliina
Perttunen Vesa
Pilto Tiina
Punkki-Heikkinen Riitta-Mari
Pylkkö Maarit
Ruohomäki Ilona
Tauriainen Tommi
Tuomivaara Sirpa
Vallineva Sari
Vanharanta Joel
Vesimäki Timo
Väisänen Tarja
Väänänen Janna
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduouka.fi
Opettajat tavoittaa myös Wilma-viestillä.

oppiaine
KU
ESP
UE, PS
HI, YH, OPO
RU
LI
EN
FY, MA
EN, VE
PS, OPO
OPO
FI, ET
MA, FY, KE
RU
apul. reht., GE, BI
MU
ÄI
ÄI, KU
LI, TE
ÄI
erityisopetus
ESL
ÄI
HI, YH
EN, ESP
MA, TT
RU, SA
rehtori
MA, FY, KE
DRA, ÄI
MA, TT
HI, YH
MA, KE, FY
EN, ESL, SA
BI, GE
LI,TE
PS
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ryhmä

työpuhelin

21E
19G

044 703 9276
044 703 9932

21B

21F

044 703 9288
044 703 9289

22A

20D
21C
20A
22B

046 920 9986

044 703 9933
044 703 9699
21A
20E
22C

044 703 9281
20B
20C
22D
22E
22F
21D
20F

044 703 9283

MUU HENKILÖKUNTA
Anttila Birgitta
Tuovinen Saija
Pihkala Antti
Keimiöniemi Kari
Laurila Ilpo
Linna Johanna
Kuuluvainen Hanna
Kovala-Viita Minna
Jurvakainen Joni

koulusihteeri
koulusihteeri
virastomestari
IT-tukihenkilö
kiinteistönhoitaja
terveydenhoitaja
lukiokuraattori
lukiopsykologi
ateriapalvelut
puhtauspalvelut
sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

044 703 9280
044 703 9943
044 703 9856
044 434 1671
044 703 2607
044 703 4616
040 610 6344
040 632 6096
040 146 5019
050 394 7253

OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuolto on opiskelijan hyvästä oppimisesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille, opiskeluhuollosta vastaaville viranomaisille ja sitä toteutetaan yhdessä kotien kanssa.
Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata
mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Opiskelijan on tärkeää saada kokea koulu turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saada apua ongelmatilanteissa. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja
oppimisen vahva perusta. OSYKin opiskeluhuoltosuunnitelma löytyy koulun nettisivuilta.

HYVINVOINTIRYHMÄ

Opiskeluhuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa hyvinvointiryhmässä. Hyvinvointiryhmään kuuluvat lukuvuonna 2022–2023 rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, erityisopettaja, lukiokuraattori, lukiopsykologi, seurakunnan nuorisotyöntekijä, opettaja ja
kaksi opiskelijakunnan edustajaa. Ryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin noin kahdeksan kertaa
lukuvuodessa.

TERVEYDENHUOLTO

Lukion terveydenhoitajana toimii Johanna Linna. Terveydenhoitajan vastaanottoajat löytyvät koulun kotisivuilta linkistä Opiskelijan hyvinvointi.
Puhelimitse terveydenhoitajan tavoittaa numerosta 044 703 4616. Opiskelijat ja huoltajat voivat
ottaa yhteyttä myös Wilmalla. Terveydenhoitaja pyrkii vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian
koulujen työaikoina.
Terveydenhoitaja kutsuu ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystapaamiseen. Toisen vuosikurssin
tytöt kutsutaan lääkärintarkastukseen. Pojille lääkärintarkastus tehdään kutsuntojen yhteydessä.
Lukiolaiset voivat hoitaa ehkäisyasioita terveydenhoitajan luona. Oululaisille 16–20-vuotialle ehkäisy
on maksutonta.
Mikäli opiskelijalla on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoita siitä ryhmänohjaajalle ja terveydenhoitajalle.
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Opiskelijat on vakuutettu koulussa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman varalta. Tapaturman sattuessa opettaja tai terveydenhoitaja antaa ensiavun ja tarvittaessa opiskelija lähetetään jatkohoitoon
ensisijaisesti omalle hyvinvointikeskukselle.
Sairausasioissa lääkärin vastaanotolle hakeudutaan ensisijaisesti omalle hyvinvointikeskukselle.
Kiireellisissä päivystysluontoisissa tilanteissa voi asioida myös Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen
akuuttivastaanotossa Kajaanintie 46 A, 0. krs. Ulkopaikkakuntalaisten kiireettömät asiat hoidetaan
oman kotikunnan terveyspalveluissa.
Hammashuollon palvelut ovat oululaisille oman asuinalueen hammashoitolassa ja ulkopaikkakuntalaisille omassa kotikunnassa.

ERITYISOPETUS

Erityisopettajana toimii Marjo Mattila puh. 044 703 9699.
Erityisopettajan kanssa selvitellään oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitellaan opiskelun tukitoimia. Erityisopettaja ohjaa opiskelijaa opiskelustrategioiden löytämisessä ja vahvistamisessa sekä
auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa, mutta ei anna tukiopetusta
oppiaineiden sisältöihin liittyvissä asioissa.
Lukion alkaessa jokaiselle ryhmälle järjestetään lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitus
(DigiLukiseula). Mikäli opiskelijalla on haasteita opinnoissaan, hänelle voidaan laatia pedagogisen
tuen suunnitelma lukio-opintojen tueksi. Erityisopettaja voi arvioida opiskelijan lukivaikeutta ja tarvittaessa kirjoittaa lausunnon lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudesta ylioppilastutkintolautakunnalle.

LUKIOKURAATTORI JA -PSYKOLOGI

Lukiokuraattorina toimii Hanna Kuuluvainen puh. 040 610 6344 ja
lukiopsykologina Minna Kovala-Viita puh. 040 632 6096.
Lukiokuraattoriin ja -psykologiin voit olla yhteydessä soittamalla, lähettämällä tekstiviestin tai Wilman kautta. Mainitsethan yhteydenotossa nimesi ja lukiosi.
Lukiokuraattorilta ja -psykologilta saat tukea mm. opiskeluun, mielen hyvinvointiin, jaksamiseen tai
arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Voit tulla juttusille, jos kaipaat tukea esim. opiskelutaitoihin, koulumotivaatioon tai oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin liittyen. Ole yhteydessä myös, jos haluat jutella
kaveri- tai perhesuhteista, miettiä itsenäistymiseen ja tulevaisuuteen liittyviä asioita tai saada ohjausta asumis- ja raha-asioissa. Meihin voi olla yhteydessä oli huolesi sitten iso tai pieni. Pohditaan
yhdessä, miten voimme sinua auttaa! Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Lukiokuraattori ja -psykologi työskentelevät yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan, opiskelijoiden, perheiden ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä tärkeä tavoitteemme on edistää
kokonaisvaltaisesti sellaista koulun toimintakulttuuria, joka tukee kaikkien opiskelijoiden oppimista,
terveyttä ja osallisuutta. Hyvinvointityössä keskeistä on myös yhteisöllisen ja positiivisen ilmapiirin
edistäminen sekä syrjinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisy.
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YLEISIÄ OPISKELUOHJEITA

Lukio-opiskelu vaatii laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa. Niinpä läksyjä ja kokeisiin luettavaa on
paljon. Tämän lisäksi kursseilla edetään nopeasti. Läksyjen säännöllinen tekeminen ja poissaolojen
välttäminen ovat ehdoton edellytys lukio-opinnoissa menestymiseen.
•
•
•
•
•
•
•

Tee oppitunnilla muistiinpanoja.
Osallistu keskusteluihin, väittelyihin ja kerää lisätietoja.
Opiskele koko kurssin/opintojakson ajan, älä jätä kaikkea päättöviikolle.
Suunnittele aikatauluja kotitehtävien teolle ja kokeisiin luvulle.
Muista jättää aikaa myös harrastuksille.
Kysy rohkeasti neuvoa aineen opettajalta, opinto-ohjaajilta, ryhmänohjaajalta tai rehtorilta.
Osallistu perhelomiin vain koulun loma-aikoina.

Lukiolaisen opintotuesta löydät tietoa netissä osoitteessa: www.kela.fi (–> Opiskelijat).
Huom. Opintotuki peritään takaisin jälkikäteen, ellei opiskelu ole ollut päätoimista eli opiskelija ei
ole osallistunut lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin (LOPS2016) tai 20 opintopisteen laajuisiin
opintoihin (LOPS2021) tai kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Näiden järjestyssääntöjen tavoitteena on työrauhan ja viihtyvyyden sekä turvallisuuden takaaminen
kaikille kouluyhteisön jäsenille.
1.
2.
3.
4.

Käyttäydy ystävällisesti ja kohteliaasti. Muista hyvät tavat!
Saavu oppitunneille, kokeisiin ja koulun tilaisuuksiin ajoissa.
Jätä kouluun tullessasi päällysvaatteet niille varattuun kaappiin tai naulakkoon.
Seuraa tiedotusta etenkin Wilmasta, kotisivuilta ja opinto-oppaasta sekä osallistu ryhmänohjaukseen.
5. Ruokaile omalla vuorollasi sekä muista hyvät tavat ja siisteys.
6. Huolehdi omalta osaltasi koulun ja sen ympäristön siisteydestä. Pysäköi pyörät, mopot ja autot
niille varatuille paikoille. Koulun pihan autopaikat on varattu henkilökunnalle.
7. Päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty koulussa sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
Tupakkatuotteet on kielletty koulun alueella.
Opiskelija, joka häiritsee opetusta, käyttäytyy epäasiallisesti tai muuten rikkoo lukion järjestystä,
taikka menettelee vilpillisesti, syyllistyy rikkomukseen. Tällöin koulun on ryhdyttävä lukiolain 42 § ja
lukioasetuksen 12 § mukaisiin ojentamistoimiin, joita ovat kirjallinen varoitus tai opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi.
Nämä säännöt ovat voimassa soveltuvin osin kaikissa koulun tilaisuuksissa esim. matkoilla. Ristiriitatilanteessa koulun opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva aikuinen ohjaa käyttäytymään hyväksyttävällä tavalla.
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OHJEITA VALINTOJEN TUEKSI (LOPS2016)

Lukion kurssit jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Pakollisia kursseja on jokaisen suoritettava matematiikan tasosta riippuen vähintään joko 47 tai 51, syventäviä vähintään 10 ja
soveltavia valinnan mukaan tarpeellinen määrä. Lukion käytyään täytyy opiskelijalla olla suoritettuna
vähintään 75 kurssia - ylärajaa ei ole määritelty. Syventävät kurssit liittyvät välittömästi oppiaineen
pakollisiin opintoihin. Ylioppilaskokeet perustuvat kyseisen oppiaineen pakollisiin ja valtakunnallisiin
syventäviin kursseihin. Koulukohtaiset soveltavat kurssit ovat usein monen aineen yhteistyökursseja.
Ne voivat olla myös yhteistyökursseja muiden oppilaitosten kanssa.
Lukiotutkinnon voi suorittaa 2–4 vuodessa. Opintojaan voi nopeuttaa opiskelemalla tiiviimmässä
tahdissa esim. suorittamalla osan kursseista e-lukiossa. Opintojaan voi hidastaa pätevästä syystä
(esim. terveydelliset syyt). Laajat kurssivalinnat tai osallistuminen koulun projekteihin eivät ole riittävä syy opintojen pidentämiselle. Poiketessasi tavanomaisesta kolmen vuoden lukio-opiskelusta
neuvottele hyvissä ajoin opinto-ohjaajan kanssa opinto-ohjelmasi onnistumisen varmistamiseksi.
Opiskelija voi ottaa yhteen periodiin vain yhden projektin/ekskursion: DRA05 ja DRA06 Teatteriesityksen valmistaminen, RUB15 Tukholma-kurssi, YET, Cern, jne.
Opinto-ohjelmaa valitessaan opiskelijan tulisi tuntea omat rajansa, ettei opiskelu käy liian rankaksi
eikä toisaalta myöskään liian kevyeksi. Ainevalintoihin vaikuttaa aikaisempi opintomenestys, mielenkiinto oppiainetta kohtaan ja jatko-opintosuunnitelmat. Tasapaino opiskelun, harrastusten ja hyvien
ihmissuhteiden välillä luo pohjan jaksamiselle.

OHJEITA VALINTOJEN TUEKSI (LOPS2021)

Lukio on yleissivistävä koulu. Yleissivistys koostuu eri oppiaineiden sisällöistä. Sisältöjä tukevat kaikille
oppiaineille yhteiset laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat oppiaineiden yhteiset
tavoitteet. Osa-alueet ovat
1) hyvinvointiosaaminen
3) monitieteinen ja luova osaaminen
5) eettisyys ja ympäristöosaaminen

2) vuorovaikutusosaaminen
4) yhteiskunnallinen osaaminen
6) globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Lukio-opinnot jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin. Pakollisten opintojen laajuus on matematiikan tasosta riippuen vähintään 94 op tai 102 op ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen
laajuus vähintään 20 op. Näiden lisäksi opintoihin voi sisältyä muita valinnaisia opintoja ja lukiodiplomeita. Lukion käytyään täytyy opiskelijalla olla suoritettuna vähintään 150 opintopistettä - ylärajaa ei ole määritelty. Valtakunnalliset valinnaiset opinnot liittyvät välittömästi oppiaineen pakollisiin
opintoihin. Ylioppilaskokeet perustuvat kyseisen oppiaineen pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin. Paikalliset valinnaiset opinnot toteutetaan usein monen oppiaineen yhteistyönä. Ne
voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.
Lukiotutkinto suoritetaan 2–4 vuodessa. Tutkinnon voi suorittaa nopeammin opiskelemalla tiiviimmässä tahdissa tai hitaammin pätevästä syystä (esim. terveydelliset syyt). Laajat opinnot tai osallistuminen koulun projekteihin eivät ole riittävä syy opinto-ohjelman pidentämiselle. Halutessaan poiketa tavanomaisesta kolmen vuoden opinto-ohjelmasta, opiskelijan on neuvoteltava hyvissä ajoin
opinto-ohjaajan kanssa opinto-ohjelman onnistumisen varmistamiseksi.
Opiskelija voi ottaa yhteen periodiin vain yhden projektin/ekskursion: DRA05 ja DRA06 Teatteriesityksen valmistaminen, RUB15 Tukholma-kurssi, YET, Cern, jne.
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Opinto-ohjelmaa valitessaan opiskelijan tulisi tuntea omat rajansa, ettei opiskelu käy liian kuormittavaksi eikä toisaalta myöskään liian kevyeksi. Ainevalintoihin vaikuttaa aikaisempi opintomenestys,
mielenkiinto oppiainetta kohtaan ja jatko-opintosuunnitelmat. Tasapaino opiskelun, harrastusten ja
hyvien ihmissuhteiden välillä luo pohjan jaksamiselle.

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN (LOPS2016)

Ilmoittautuminen lukuvuoden aikana pidettäville kursseille tehdään itsenäisesti Wilman välityksellä. Koska koulumme kurssitarjotin on myös muiden Oulun lukioiden opiskelijoiden käytettävissä,
kannattaa omat kurssivalinnat tehdä ajoissa ja pitää ajan tasalla koko lukuvuoden. Vastuu kursseille
ilmoittautumisesta on opiskelijalla itsellään.
Huom! Kuhunkin opetusryhmään mahtuu yleensä oppiaineesta riippuen 20–35 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Uuden kurssin voi ottaa ja kurssille ilmoittautumisen voi perua viimeistään kolmea (3) päivää aikaisemmin ennen uuden periodin alkamista. Tähän mennessä opiskelijan on myös poistettava Wilmasta sellaiset kurssit, joille ei aiokaan osallistua.
Matematiikan ja ylimääräisten kielten kurssimuutoksista on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa, ja muutokset vahvistaa aina rehtori. Kurssimuutokset tehdään opinto-ohjaajalta saatavalta tai
koulun kotisivuilta tulostettavalta (opinto-ohjelman tarkistaminen) lomakkeelle.
Kurssin keskeyttämisestä on keskusteltava ko. opettajan kanssa. Kurssin keskeyttämisestä on ilmoitettava kurssin opettajalle myös Wilman välityksellä.

OPINTOJAKSOILLE ILMOITTAUTUMINEN (LOPS2021)

Ilmoittautuminen lukuvuoden aikana pidettäville opintojaksoille tehdään itsenäisesti Wilman välityksellä. Koska koulumme opintotarjotin on myös muiden Oulun lukioiden opiskelijoiden käytettävissä, kannattaa omat opintojaksovalinnat tehdä ajoissa ja pitää ajan tasalla koko lukuvuoden.
Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään 1.–3. periodien lukujärjestykset valmiiksi. Uusien opiskelijoiden kanssa harjoitellaan opo-tunneilla opintojaksovalintojen tekemistä. Myöhemmin vastuu
opintojaksoille ilmoittautumisesta on opiskelijalla itsellään.
Huom! Kuhunkin opetusryhmään mahtuu yleensä oppiaineesta riippuen 20–35 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudelle opintojaksolle voi ilmoittautua ja ilmoittautumisen voi perua
viimeistään kolmea (3) päivää ennen uuden periodin alkamista. Tähän mennessä opiskelijan on
myös poistettava Wilmasta sellaiset opintojaksot, joille ei aiokaan osallistua.
Matematiikan ja ylimääräisten kielten opintojen muutoksista on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan
kanssa, ja muutokset vahvistaa aina rehtori. Muutokset tehdään opinto-ohjaajalta saatavalle tai koulun kotisivuilta tulostetulle (opinto-ohjelman tarkistaminen) lomakkeelle.
Opintojakson keskeyttämisestä on keskusteltava kyseisen opettajan kanssa. Opintojakson keskeyttämisestä on ilmoitettava opintojakson opettajalle myös Wilman välityksellä.
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ARVIOINTI (LOPS2016)

Opiskelijan oppimista arvioidaan koko kurssin ajan. Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen
edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan itse- ja
vertaisarviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi esimerkiksi portfoliota, opiskelijan ja opettajan välisiä keskusteluja ja kyselylomakkeita. Kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta.
Kurssi voidaan arvostella lukioasetuksessa määritellyin numeroin 4–10, suoritusmerkinnällä (suoritettu/hylätty) tai sanallisella arvioinnilla. Kirjallinen tai sanallinen arviointi voivat myös täydentää
tai täsmentää numeroarvostelua. Valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti kurssin suoritusmerkintänä
käytetään kirjainta S ja hylättyä kurssia merkitään kirjaimella H.
Opiskelijalla voi opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelluista pakollisista ja opetussuunnitelman
perusteissa määritellyistä valtakunnallisista syventävistä kursseista olla hylättyjä kurssiarvosanoja
seuraavasti:
opiskeltuja kursseja
1–2 kurssia
3–5 kurssia
6–8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

hylättyjä kursseja saa olla enintään
0
1
2
3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit
voivat vaikuttaa vain korottavasti oppiaineen oppimäärän lopulliseen arviointiin.
Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa erillisessä kuulustelussa, jonka avulla
verrataan opiskelijan kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kurssien arvosanoista määräytyvään oppiaineen arvosanaan.
Hyväksytyn kurssin (5–10 tai S) voi uusia osallistumalla uudelleen kurssin opetukseen, jolloin parempi arvosana jää voimaan. Korotuskuulustelupäivänä opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa suoritettua kurssia (kerran/kurssi). Asiasta on keskusteltava etukäteen ko. aineenopettajan kanssa.
Hylätyn kurssin (4 tai H) voi uusia joko osallistumalla uudelleen kurssin opetukseen tai osallistumalla ko. kurssin kokeeseen uusintakuulustelupäivänä. Hylättyä kurssia saa yrittää uusia pelkällä kokeella
vain kerran.
Kun opiskelijalta puuttuu hyväksytystä syystä jokin osasuoritus, kurssi arvostellaan merkinnällä T.
Kurssin täydentäminen on suoritettava viimeistään kurssin päättymistä seuraavan periodin loppuun
mennessä ja viidennen periodin osalta seuraavan lukuvuoden ensimmäisen periodin loppuun mennessä. Tämän jälkeen kurssi katsotaan keskeytetyksi (K), mikä tarkoittaa, että kurssi on käytävä kokonaan uudelleen.
Jos puuttuvien suoritusten tekeminen ei ole mahdollista seuraavan periodin aikana, opiskelijan tulee
viipymättä sopia opettajan kanssa aikataulu, jonka puitteissa hän suorittaa puuttuvat tehtävät ja/tai
opettajan määräämät lisätehtävät.
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Jos opiskelija ei vastaa kurssikokeeseen, hän saa siitä arvosanan 4. Kurssin arvosana voi kuitenkin olla
muu kuin 4.
Huoltaja saa lukioasetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä
Wilman kautta. Koska todistukset ovat julkisia asiakirjoja, ne voidaan lähettää myös yli 18-vuotiaiden
vanhemmille.

ARVIOINTI (LOPS2021)

Opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä arvioidaan koko opintojakson ajan
opintojakson tavoitteiden ja opintojaksoon sisältyvien laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden pohjalta.
Opintosuorituksesta annetaan arvosana opintojakson päätyttyä. Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppiaineen moduulista, annetaan siitä yksi arvosana. Jos kyse on usean oppiaineen
yhteisestä opintojaksosta, arvosanat annetaan oppiaineittain sitä mukaa, kun opinnot valmistuvat.
Opintojaksot arvioidaan toisistaan riippumatta.
Arvioinnin perusteet käydään läpi opintojakson alussa. Arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin ja
suullisiin kokeisiin, opintojen edistymisen havainnointiin ja opiskelijan työskentelyn ja tuotosten arviointiin. Osana arviointia voidaan hyödyntää myös mm. opiskelijan itse- ja vertaisarviointia, opiskelijan ja opettajan välisiä keskusteluja, kyselylomakkeita ja portfolioita.
Opintojakso voidaan arvostella lukioasetuksessa määritellyin numeroin 4–10, suoritusmerkinnällä
(S = suoritettu/ H = hylätty) tai sanallisella arvioinnilla. Kirjallinen tai sanallinen arviointi voivat myös
täydentää tai täsmentää numeroarvostelua.
Opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja (4 ja H)
saa pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa olla enintään seuraavasti:
opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia
valinnaisia opintoja
2–5 op
6–11 op
12–17 op
18 op tai enemmän

hylättyjä opintoja saa olla enintään
0 op
2 op
4 op
6 op

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan suorittamista opinnoista. Jälkikäteen ei voi poistaa
opiskelijan suorittamia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia
opintoja. Muista valinnaisista opinnoista ja temaattisista opinnoista oppiaineen oppimäärään luetaan vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan suorittamien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna keskiarvona.
Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa erillisessä kuulustelussa, jonka avulla
verrataan opiskelijan kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa opintojaksojen arvosanoista määräytyvään
oppiaineen arvosanaan.
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Hyväksytyn opintojakson voi uusia osallistumalla uudelleen opetukseen. Opiskelijalla on myös oikeus yrittää korottaa suoritettua opintojaksoa korotuskuulustelupäivänä opintojakson päättymistä
seuraavan lukukauden loppuun mennessä (kerran/opintojakso). Asiasta on keskusteltava etukäteen
ko. aineenopettajan kanssa. Mikäli opiskelija ei saa korotettua opintojakson arvosanaa, jää aiempi
arvosana voimaan.
Hylätyn opintojakson (4 tai H) voi uusia joko osallistumalla uudelleen opetukseen tai osallistumalla
ko. opintojakson kokeeseen uusintakuulustelupäivänä tai muutoin sovittavana suorituksena (kerran/
opintojakso). Hylätyn arvosanan korottaminen on suoritettava viimeistään opintojakson päättymistä
seuraavan periodin loppuun mennessä.
Kun opiskelijalta puuttuu hyväksytystä syystä jokin osasuoritus, opintojakso arvostellaan merkinnällä
T (= täydennettävä). Opintojakson täydentäminen on suoritettava viimeistään opintojakson päättymistä seuraavan periodin loppuun mennessä ja viidennen periodin osalta seuraavan lukuvuoden
ensimmäisen periodin loppuun mennessä. Tämän jälkeen opintojakso katsotaan keskeytetyksi (K),
mikä tarkoittaa, että opintojakso on käytävä kokonaan uudelleen.
Jos puuttuvien suoritusten tekeminen ei ole mahdollista seuraavan periodin aikana, opiskelijan tulee
viipymättä sopia opettajan kanssa aikataulu, jonka puitteissa hän suorittaa puuttuvat tehtävät ja/tai
opettajan määräämät lisätehtävät.
Jos opiskelija ei vastaa loppukokeeseen, hän saa siitä arvosanan 4. Opintojakson arvosana voi kuitenkin olla muu kuin 4.
Huoltaja saa lukioasetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä
Wilman kautta. Koska todistukset ovat julkisia asiakirjoja, ne voidaan lähettää myös yli 18-vuotiaiden
vanhemmille.

POISSAOLOT

Lukiolain mukaan lukiolaisen tulee osallistua opetukseen. Oppitunneille ja päättöviikkoon tulee siis
osallistua, ellei ole sopinut opettajan kanssa kurssin/opintojakson itsenäisestä suorittamisesta.  
Oppitunneilta ja päättöviikolta voi olla pois vain, jos siihen on hyväksyttävä syy. Tällaisia syitä ovat
esimerkiksi sairastuminen tai lääkärissä käyminen. Sen sijaan esimerkiksi autokoulu, kampaamossa
käyminen tai ansiotyö eivät ole hyväksyttäviä syitä poissaoloon. Hyväksyttävä syy poissaoloon on
myös osallistuminen koulun tapahtumiin, kuten konserttiin, näytelmään tai edustustehtäviin. Tällöin
opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan koulun muuna toimintana.  
Tiedossa oleviin poissaoloihin tulee pyytää lupa etukäteen. Alaikäiselle opiskelijalle luvan pyytää
huoltaja ja täysi-ikäinen voi pyytää luvan itsekin. Lupa yksittäiseen poissaoloon pyydetään kyseisen
tunnin opettajalta.  Yli viiden päivän poissaoloon anotaan lupaa rehtorilta, sitä lyhyempiin poissaoloihin luvan voi myöntää ryhmänohjaaja.
Lyhyellä varoitusajalla tulevat poissaolot voi selvittää etukäteen Wilmaan kohdassa
”Tuntimerkinnät” –> ”Ilmoita poissaolosta” tai jälkikäteen selvittämällä opettajan merkitsemä poissaolo. Kaikki poissaolot tulee selvittää.  
Alle 18-vuotiaan huoltajat voivat Wilma-tunnuksillaan tarkistaa ja selvittää lapsensa poissaolot. Selvityksen voi myös esittää kirjallisena kunkin kurssin opettajalle tai omalle ryhmänohjaajalle.
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18 vuotta täyttänyt voi antaa huoltajilleen luvan käyttää Wilma-tunnuksiaan, jolloin he voivat tarkistaa ja selvittää poissaoloja koko lukion ajan. Vaihtoehtoisesti täysi-ikäinen selvittää poissaolot itse kyseiselle opettajalle. Tarvittaessa tulee todistaa esimerkiksi lääkärintodistuksella, että poissaololle on
ollut hyväksyttävä syy.
  
Opettaja voi vaatia näytön itsenäisestä opiskelusta jokaisen poissaolokerran jälkeen. Lisätehtävät annetaan aina viikon poissaolon jälkeen.
  
Jos opettaja katsoo, että opiskelija ei ole toistuvien poissaolojen vuoksi saavuttanut kurssiin/opintojakson sisältyviä tietoja ja taitoja, hän voi todeta kurssin/opintojakson keskeytetyksi, mikä näkyy
todistuksessa K-merkintänä. Tällainen kurssi/opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.
Opiskelijan tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa poissaolosta etukäteen. Lisäksi opiskelijan velvollisuus on
• ilmoittaa opettajalle, jos aikoo keskeyttää kurssin/opintojakson
• viimeistään 3 päivää ennen periodin alkua poistaa Wilmasta ilmoittautumiset kursseille/opintojaksoille, joihin ei aio osallistua
• selvittää, mitä oppitunnilla on tehty, mitä on annettu kotitehtäväksi ja opiskella itsenäisesti poissaolotuntien asiat
• toimia kaikin tavoin aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti omien poissaolojensa selvittämisessä ja
korvaamisessa.
Opiskelijan edun mukaista on osallistua esim. perhelomiin vain koulun loma-aikoina. Opiskelijan
edellytetään jokaisessa periodissa osallistuvan vähintään 3 kurssin tai 6 op:n laajuisten opintojen
lähiopetukseen. Poikkeamista on aina erikseen sovittava rehtorin kanssa.

VILPPI JA PLAGIOINTI KOKEISSA JA OPISKELUTEHTÄVISSÄ

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion eettiset periaatteet edellyttävät rehellisyyttä kokeissa ja kaikissa opiskelutehtävissä.
Epärehellisyyttä eli vilppiä on esimerkiksi lunttaaminen kokeissa ja plagioiminen eli tekstien kopioiminen esimerkiksi verkosta omaan työhön ilman lähteen mainitsemista. Plagiointia on myös se, kun
kopioidaan lauseen osia useista eri lähteistä ja yhdistetään ne kokonaisuudeksi eikä lähdettä mainita.
Vilpin ja plagioinnin seuraamukset ovat
• vilpillisin keinoin tehdyn työn hylkääminen
• rehtorin puhuttelu ja
• yhteydenotto huoltajiin (alle 18-vuotiaan osalta).
Törkeään vilppiin syyllistynyttä opiskelijaa voidaan lukiolain mukaan rangaista antamalla kirjallinen
varoitus tai erottamalla määräajaksi koulusta.
Kaikkein suurimman vahingon vilppiin syyllistynyt tekee itselleen, vaikka ei jäisikään kiinni.
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ITSENÄINEN SUORITUS (LOPS2016)

Lukuvuoden aikana itsenäisesti kurssin suorittavat ohjataan ensisijaisesti e-lukioon. Opettaja voi
oman harkintansa mukaan hyväksyä kesän aikana itsenäisen suorittamisen tekijät. Tällöin itsenäisestä suorittamisesta on sovittava etukäteen kurssin opettajan kanssa. Hän antaa tehtävät ja suoritusohjeet. Kyseisen kurssin kokeeseen on osallistuttava yhtä aikaa muiden kurssiin osallistuvien kanssa.
Annettujen tehtävien tulee olla valmiina ennen päättöviikon alkua. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti
vain sellaisen periodin aikana, jolloin ko. kurssia tarjotaan normaaliopetuksessa. Perustellusta syystä
opiskelija voi saada luvan itsenäiseen suorittamiseen muulla ajalla ja kokeen tekemiseen tällöin uusintakoepäivänä.
Hylättyä (4 tai H) tai keskeytynyttä (K) kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kursseja itsenäisesti vain kotilukiossaan. Lukioiden yhteisesti järjestämillä kursseilla
itsenäinen suorittaminen hoidetaan järjestäjälukiossa.
Itsenäisen suorittamisen tavoitteena on nopeuttaa opintoja eikä siis ole tarkoitus vapautua normaalista tunneilla olemisesta. Tästä johtuen opiskelijan edellytetään jokaisessa jaksossa osallistuvan
vähintään kolmen kurssin normaaliopetukseen. Lopullisen luvan antaa rehtori. Lupaa tenttimiseen
anotaan erillisellä lomakkeella, jonka saa kansliasta. Tenttimislupaa on pyydettävä viimeistään edeltävän periodin päättöviikon alkuun mennessä (1. jaksossa tentittäessä viimeistään 1. oppitunnilla).
Tenttimistä varten tarvittavat lomakkeet (2 kpl) löytyvät kansliasta sekä koulun kotisivuilta Lomakkeista (Anomus kurssin opiskeluun itsenäisesti sekä Ohjeet opiskelijalle kurssin itsenäiseen suorittamiseen).
Hylätty tentitty kurssi on mahdollista uusia vain osallistumalla kurssin opetukseen.

ITSENÄINEN SUORITUS (LOPS2021)

Opintojakson itsenäisestä suorittamisesta on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.
Hän antaa tehtävät ja suoritusohjeet. Samalla sovitaan opintojakson kokeeseen osallistumisesta.
Lopullisen luvan itsenäiselle suorittamiselle antaa rehtori. Lupaa anotaan erillisellä lomakkeella, jonka
saa kansliasta tai koulun kotisivuilta (Anomus opintojakson opiskeluun itsenäisesti sekä Ohjeet opiskelijalle opintojakson itsenäiseen suorittamiseen). Lupa itsenäiseen suorittamiseen on pyydettävä
viimeistään edeltävän periodin päättöviikon alkuun mennessä (1. periodissa tentittäessä viimeistään
1. oppitunnilla). Opettaja voi oman harkintansa mukaan hyväksyä kesän aikana itsenäisen suorittamisen tekijät.
Hylättyä (4) tai keskeytynyttä (K) opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Hylätty itsenäisesti suoritettu opintojakso on mahdollista uusia vain osallistumalla opintojakson opetukseen. Opiskelijalla on
mahdollisuus suorittaa opintojaksoja itsenäisesti vain kotilukiossaan. Lukioiden yhteisesti järjestämillä opintojaksoilla itsenäinen suorittaminen hoidetaan järjestäjälukiossa.
Itsenäisen suorittamisen tavoitteena on nopeuttaa opintoja eikä siis ole tarkoitus vapautua normaalista tunneilla olemisesta. Tästä syystä opiskelijan edellytetään jokaisessa periodissa osallistuvan vähintään 6 op:n laajuisten opintojen lähiopetukseen.
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PÄÄTTÖVIIKKO

Kunkin periodin lopuksi on 7,5 päivän päättöviikko, jossa koodien 1–7 kurssille/opintojaksoille on varattu kokonainen päättöpäivä ja koodin 8 kurssille/opintojaksolle puoli päivää. Päättöviikolla voidaan
toteuttaa muun muassa teemapäiviä, kokeita, vierailuja tai projektien loppukoonteja. Päättöpäivän
tarkemmasta aikataulusta ja ruokailusta sovitaan kyseisen päivän opettajan kanssa. Poissaolo päättöviikolla on ilmoitettava kyseisen päivän opettajalle ennen päättöpäivän alkamista.
Päättöviikon aikataulu:
klo
koodi

aloitus
12–15
8

1. päivä
9–14
1

2. päivä
9–14
2

3. päivä
9–14
3

4. päivä
9–14
4

5. päivä
9–14
5

6. päivä
9–14
6

7. päivä
9–14
7

Opettaja ilmoittaa miten ja milloin kokeet ja muut suoritukset palautetaan. Periodin arvosanat näkyvät Wilman perioditodistuksessa arvioinnin valmistuttua. (Ks. ”Arviointi valmis” sivulta 5).

UUSINTA- JA KOROTUSKUULUSTELUT JA KOKEISIIN ILMOITTAUTUMINEN

Katso uusinta- ja korotuskuulustelujen ajankohdat ja ilmoittautumisajat sivulta 6. Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava Wilman tentit-sivulta. Valitse tenttilistalta edellisen periodin kurssi/opintojakso, jonka kokeeseen haluat ilmoittautua, ja klikkaa ilmoittaudu.
Uusintakuulusteluun voi ilmoittautua vain, jos kurssin/opintojakson koe on jäänyt hyväksytystä syystä päättöviikolla suorittamatta tai siitä on hylätty arvosana ja jos päättöviikon poissaolo on selvitetty
ja syy on pätevä.
Jos sairauden vuoksi ei voi osallistua uusinta- tai korotuskuulusteluun, siitä on ilmoitettava ko. aineenopettajalle ennen kokeen alkamista. Muussa tapauksessa uusinta-/korotusmahdollisuus katsotaan käytetyksi.
Huom.! Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista vain edellisessä periodissa olleiden kurssien/
opintojaksojen kokeisiin. Jos suoritat uusintakuulustelussa aikaisemmissa periodeissa olleen
kurssin/opintojakson kokeen, ilmoittautuminen tapahtuu kansliasta saatavalla lomakkeella kyseisen kurssin/opintojakson opettajalle. Myös korotuskuulusteluihin ilmoittaudutaan lomakkeella.
Jos teet kaksi koetta samana päivänä, ilmoittaudu kumpaankin kokeeseen erillisellä lomakkeella ja
merkitse niihin myös toisen kokeen tiedot.

LUKIODIPLOMIT

Valtakunnallisen lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa, musiikissa, teatteritaiteessa, liikunnassa ja
tanssissa. Nämä ovat vapaaehtoisia ja niistä saa erillisen todistuksen. Asiasta kannattaa keskustella jo
hyvissä ajoin kyseisen aineen opettajan kanssa. Lukiodiplomeista löytyy lisätietoa osoitteesta
http://www.edu.fi/lukiodiplomit ja koulun kotisivuilla olevan linkin kautta.

OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Rotokollassa annetaan ohjeet ja pelisäännöt Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimeen kuuluvien lukioiden keskinäisen vapaaehtoisen yhteistyön organisoimiseen ja suunnitteluun. OSYKin
opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa Oulun kaupungin lukiossa. Nämä suoritetut opinnot hyväksytään osaksi opiskelijan oppimäärää. Toisessa lukiossa suoritettavista opinnoista on aina sovittava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa.
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VAIHTOPERIODI
Opiskelijalla on mahdollisuus opinto-ohjaajan kanssa keskusteltuaan siirtyä opiskelemaan toiseen
Oulun kaupungin lukioon kokonaisen periodin ajaksi. Tällöin hän valitsee kaikki periodin aikana
suoritettavat opinnot vaihtoperiodin lukiosta. Opiskelijalla voi lukioaikana olla korkeintaan kolme
toisessa lukioissa suoritettua vaihtoperiodia. Muihin kuin Oulun kaupungin lukioihin ei voi mennä
vaihtoperiodille.
Oulun kaupungin lukioiden opintotarjottimet ovat näkyvissä kaikille Wilmassa. Ilmoittautuminen
kursseille/opintojaksoille tapahtuu viimeistään kolme (3) työpäivää ennen kyseisen periodin alkua
Wilmassa. Tämän jälkeen kurssille/opintojaksolle voi päästä mukaan vain kurssin/opintojakson opettajan luvalla. Kurssille/opintojaksolle osallistuminen on mahdollista vain siinä tapauksessa, että
kyseisellä kurssilla/opintojaksolla on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla kursseille/opintojaksoille ilmoittautumisessa.
Lukuvuonna 2022–2023 e-Lukiossa opiskellaan vanhan opetussuunnitelman mukaisia lukio-opintoja verkossa. Siellä voi suorittaa myös yksittäisiä kursseja. Siellä suoritetut kurssit luetaan normaalisti mukaan lukiokursseihin. E-lukiossa opiskelu vaatii itsenäistä opiskeluotetta. Opiskelija voi itse
ilmoittautua e-lukion kursseille Wilmassa. E-lukion kurssitarjotin löytyy Wilmasta samasta paikasta
kuin päivälukioiden tarjottimet. Huomioi, että e-lukio noudattaa aikuislukion opetussuunnitelmaa ja
esim. osa historian kursseista on numeroitu eri tavalla kuin OSYKissa. Lisätietoa Wilman tiedotteesta
ja http://www.elukio.fi/.

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Opiskelija voi sisällyttää lukion oppimäärään myös muissa oppilaitoksissa kuin Oulun kaupungin lukioissa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista. Tällöin hänen on haettava osaamisen
tunnustamista rehtorilta ja tarvittaessa asianomaisen oppiaineen opettajalta.
Oulun lukiolaiset voivat halutessaan sisällyttää vapaasti valittaviin lukio-opintoihinsa korkeakouluopintoja. Korkeakouluopintoihin tutustuminen jo lukioaikana auttaa jatko-opintojen suunnittelussa ja
niihin hakeutumisessa. Kaikille avoimia korkeakouluopintoja tarjoavat avoimet yliopistot ja avoimet
ammattikorkeakoulut. Osa niistä järjestää erityisesti lukiolaisille suunnattuja opintoja. Voit lukiolaisena valita opintoja sekä avoimesta tarjonnasta että lukiolaisille suunnatusta tarjonnasta. Monet opinnoista suoritetaan verkossa, joten voit valita opintoja myös muista kuin oululaisista korkeakouluista.

YLIOPPILASKIRJOITUKSET

YLIOPPILASTUTKINNON RAKENNE
Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa aloittavien tutkintoon kuuluu viisi pakollista koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta
vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä yksi pitkän oppimäärän koe. Näiden viiden kokeen lisäksi kokelas
voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien
kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea
suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto
ja ortodoksinen uskonto. Kokelas voi halutessaan valita toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta äidinkieleltään ruotsin- tai suomenkielisille kokelaille tarkoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen
kyseisessä kielessä. Kokelas voi myös halutessaan suorittaa vieraan kielen kokeen sijasta äidinkielen
ja kirjallisuuden kokeen saamen kielessä.
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Ennen kevättä 2022 tutkintonsa aloittavien tutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan
koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman
ylimääräisen kokeen. Ylioppilastutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa.
Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa niiden kurssien/
opintojen oppimäärien mukaan, joista lukiolain nojalla säädetään lukiokoulutuksen tuntijaon mukaisina pakollisina kursseina/opintoina ja valtakunnallisina syventävinä/valtakunnallisina valinnaisina
opintoina.
Matematiikassa ja toisessa kotimaisessa kielessä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vieraissa kielissä voidaan järjestää kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa
aineissa osallistuu. Vähintään yhden tutkinnon pakollisista kokeista tulee olla vaativampi koe tai
toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettu äidinkielen koe.
Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet. Jos
kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, hän voi saada ylioppilastutkintotodistuksen, jos
hänen kompensaatiopisteensä riittävät. Tällöin hylätty arvosana merkitään ylioppilastutkintotodistukseen.
Opiskelija saa osallistua kirjoituksiin, kun hän on suorittanut kyseisen aineen pakolliset kurssit/opinnot. Kannattaa kuitenkin huomioida, että koetehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien/valinnaisten kurssien/opintojen mukaan. Luvan kirjoituksiin osallistumiseen antaa rehtori.
Opiskelija voi suorittaa ylioppilaskokeen lisäksi valtakunnallisen suullisen kielitaidon kokeen kaikissa
A-kielissä ja ruotsin kielessä. Tällöin hänen tulee osallistua myös suullisen kielitaidon kurssille/opintojaksolle tai osoittaa sitä korvaavat opinnot. Suullisen kielitaidon kokeet järjestetään kurssin/opintojakson päättyessä.
Abiturientti voi osallistua suomen kielessä ja kirjallisuudessa valtakunnallisen puheviestintätaitojen
päättökokeeseen. Nämä ovat vapaaehtoisia ja niistä saa erillisen todistuksen. Asiasta kannattaa keskustella jo hyvissä ajoin kyseisen aineen opettajan kanssa.
TUTKINNON SUORITTAMINEN
Yo-tutkinnon saa hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan, eli toisin sanoen kaikkien pakollisten aineiden kirjoituksiin tulee osallistua tänä aikana.
Lue tarkemmat ohjeet: www.ylioppilastutkinto.fi.
KOKEIDEN UUSIMINEN
Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana. Syksystä 2019 alkaen yhden tai kaksi tutkintokertaa käyttänyt kokelas, joka on osallistunut neljään pakolliseen kokeeseen ja
saanut hylätyn yhdessä niistä, voi halutessaan lisätä tutkintoonsa uusia aineita. Ylioppilastutkinnon
suorittamisen jälkeen hylätyn kokeen voi uusia ilman rajoitusta.
Hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta.
Ylioppilastutkintoa saa myöhemmin myös täydentää. Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen voi osallistua myös muihin ainereaalikokeisiin, joista saa sitten erillisen todistuksen.
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ARVOSTELU
Kokeet arvostellaan seuraavilla arvosanoilla ja pisteillä:
laudatur (7),
eximia cum laude approbatur (6)
magna cum laude approbatur (5)
cum alude approbatur (4)
lubenter approbatur (3)
approbatur (2)
improbatur (0)
Yo-tutkintotodistukseen merkitään vain hyväksytyt kokeet, ellei kokelas anna yo-tutkintolautakunnalle lupaa hylätyn kokeen suorituksen merkitsemiseen. (Koskee ns. kompensaatiotapauksia.)
Jos kokelas uusii kokeen ennen todistuksen antamista, todistukseen merkitään kokelaan saamista
arvosanoista parempi.
Huom! Vaikka kaikki pakolliset yo-kokeet olisivat menneet läpi, ei opiskelija saa yo-tutkintotodistusta,
jos pakollisia opintoja puuttuu tai minimiopintomäärä (75 kurssia/150 opintopistettä) ei ole täynnä.
Jos opintomäärä jää tällä tavalla vajaaksi, on opiskelijan ilmoitettava asia hyvissä ajoin kansliaan
(heti yo-kokeiden tulosten tultua), jotta asia ehditään ilmoittaa YTL:lle ennen kuin valmistuneiden
lista julkaistaan netissä.
Anottaessa kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman, vaikean elämäntilanteen tai vieraskielisyyden huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa tarvittavat hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä palvelussa ja rehtori lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.
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MODUULIT JA OPINTOJAKSOT 2022–2023 (LOPS2021)
22- ja 21-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPSin mukaan.
Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia opintoja.
Katso KURSSIVASTAAVUUDET LOPS16-LOPS21 (s. 39–40).

Huom! Kaikki opintojaksot eivät välttämättä toteudu joka vuosi.
Moduulien ja opintojaksojen sisällöt löytyvät koulun kotisivuilta
osyk.fi –> Opiskelijalle –> Opintosuunnitelma 2021 –> Opintojaksot
OPPIAINERAJAT YLITTÄVÄT OPINNOT
Opintojakson koodi

Opintojakson nimi

Moduulit

OU1

Opiskeluhyvinvointi

OP1, PS1, TE1

OU2

Ympäristö ja ilmastonmuutos

GE1, HI1, KU1

OU08

Kriittinen kansalainen

FI1, YH1

OU13

Funktiot, yhtälöt ja digitaidot

MAA2, TT1

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäinen suorittaminen
ei ole suositeltavaa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanalla, paitsi ÄI12, ÄI13, ÄI15 ja
ÄI17 suoritusmerkinnöin.
Opintojakso: Moduulit ÄI01, ÄI02 ja
ÄI03 muodostavat opintojakson OSYK10
Kielitietoisuus, kirjoittaminen ja vuorovaikutus.
Moduulit ÄI06 ja ÄI07 muodostavat
opintojakson OSYK20 Kirjoittaminen ja
vuorovaikutus 2.
PAKOLLISET OPINNOT
ÄI01 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)
ÄI02 Kieli ja kielitietoisuus (1 op)
ÄI03 Vuorovaikutus (1 op)
ÄI04 Kirjallisuus 1 (2 op)
ÄI05 Tekstien tulkinta (2 op)
ÄI06 Kirjoittaminen (1 op)
ÄI07 Vuorovaikutus (1 op)
ÄI08 Kirjallisuus 2 (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
ÄI12 Kirjallisuusdiplomi (2 op)
ÄI13 Luova kirjoittaminen (2 op)
ÄI15 Lukiolaisen kielenhuoltoa (2 op)
ÄI17 Toimitustyö: Pyramentti (2 op)

TOINEN KOTIMAINEN KIELI
RUOTSI B1- KIELI (RUB)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanalla, paitsi RUB115
suoritusmerkinnällä.
Opintojakso: Moduulit RUB11 ja RUB12
muodostavat opintojakson OSYK11
Opiskelutaidot, kieli-identiteetti ja
vuorovaikutus.
PAKOLLISET OPINNOT
RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin
rakentaminen (1 op)
RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3 op)
RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)
RUB14 Ympäristömme (2 op)
RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
RUB115Tukholma-kurssi
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VIERAAT KIELET
ENGLANTI A-KIELI (ENA) JA
ENGLANTI TOISENA KIELENÄ (ESL)

Espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielten
opetus tapahtuu yhteistyössä Oulun Lyseon
lukion kanssa. Osa opinnoista järjestetään
lyseolla ja osa OSYKissa. Ilmoittaudu lyseossa
Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
järjestettäville opintojaksoille Lyseon
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta tarjottimeen.
on sovittava opettajan kanssa.
ESPANJA, RANSKA, SAKSA
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanalla.
A-KIELI (EAA, RAA, SAA)
Korvaavuus: ENA pakolliset moduulit 1-3
Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
voidaan korvata vastaavilla täysin kohdekielisillä, numerojärjestyksessä.
sisältöpainotteisilla ESL moduuleilla 1-3, joihin
Itsenäinen suoritus: Itsenäinen suorittaminen
integroidaan muuta lukiossa tarjottavaa
ei ole suositeltavaa.
opetusta sekä ajankohtaisia ja paikallisia
Arviointi: Opinnot arvioidaan
aihepiirejä. ESL-moduulit painottavat
numeroarvosanalla.
monipuolista kielen suullista ja kirjallista käyttöä. Opintojaksot: Moduulit EAA01 ja EAA02
HUOM! Opiskelija ei saa valita saman
muodostavat opintojakson OU14 Minä espanjan
numeroista moduulia sekä ENA- että ESLkielen käyttäjänä.
moduulina, esim. ENA01 ja ESL01, koska ne
Moduulit RAA01 ja RAA02 muodostavat
korvaavat toisensa ja niistä ei saa molemmista opintojakson OU15 Minä ranskan kielen
suoritusta. Opiskelija voi valita eri numeroisia käyttäjänä.
moduuleja, esim. ESL03 ja ENA04.
Moduulit SAA01 ja SAA02 muodostavat
Opintojaksot: Moduulit ENA01 ja ENA02
opintojakson OU16 Minä saksan kielen
muodostavat opintojakson OSYK12 Englanti,
käyttäjänä.
opiskelutaidot ja globaali kieli. Moduulit ESL1 ja
ESL2 muodostavat opintojakson OU18 English
PAKOLLISET OPINNOT
as a second language: global English.
(A-KIELEN SUORITTAJILLE)
EAA01 / RAA01 / SAA01
PAKOLLISET OPINNOT (ja niitä korvaavat
Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin
moduulit)
rakentaminen (1 op)
ENA01 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin
rakentaminen (1 op)
EAA02 / RAA02 / SAA02
ENA02 Englanti globaalina kielenä (3 op)
Kieli globaalissa maailmassa ja
ENA03 Englannin kieli ja kulttuuri luovan
vuorovaikutusosaaminen (3 op)
ilmaisun välineenä (2 op)
ENA04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä EAA03 / RAA03 / SAA03
(2 op)
Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)
ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)
ENA06 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja
EAA04 / RAA04 / SAA04
työelämässä (2 op)
Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)
ESL01 Learning techniques and language
identity (1 op)
ESL02 Global English (3 op)
ESL03 English language and culture in creative
expression (2 op)
ESL04 Persuasive skills (2 op)
ESL05 Academic reading and writing (2 op)
ESL06 English medium education and English
for working life (2 op)

EAA05 / RAA05 / SAA05
Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)
EAA06 / RAA06 / SAA06
Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)
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B3-KIELI (EAB, RAB, SAB, VEB)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanalla.
Tiedoksi: Yläkoulussa B-kieltä opiskelleet
jatkavat kielen opintojaan viimeistään
moduulista 3 (Kieli arkielämän tilanteissa)
lähtien. Tervetuloa mukaan jo aiemmin, jos on
tarvetta kerrata. Päättötodistukseen arvosanan
B2-kielestä saa pyydettäessä kansliasta.
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
EAB31 / RAB31 / SAB31 /VEB31
Tutustuminen kieleen (2 op)
EAB32 / RAB32 / SAB32 /VEB32
Kieli vuorovaikutuksessa (2 op)
EAB33 / RAB33 / SAB33 /VEB33
Kieli arkielämän tilanteissa (2 op)
EAB34 / RAB34 / SAB34 / VEB34
Arjen tavat ja traditiot (2 op)
EAB35 / RAB35 / SAB35 / VEB35
Hyvinvointi ja terveys, eri elämänvaiheet (2 op)
EAB36 / RAB36 / SAB36 / VEB36
Kulttuuri (2 op)
EAB37 / RAB37 / SAB37 / VEB37
Jatko-opinnot ja työelämä (2 op)

MATEMAATTISET AINEET

Oppimäärän vaihtaminen pitkästä lyhyeen:
Hyväksytysti suoritetut pitkän matematiikan
moduulit korvaavat lyhyen moduuleja
seuraavasti:
MAA02 -> MAB02
MAA03 -> MAB03
MAA06 -> MAB08
MAA08 -> MAB05
MAA09 -> MAB07
Siirryttäessä pitkästä matematiikasta lyhyeen
pitkän matematiikan opintojen arvosanat
siirtyvät sellaisinaan korvattavien lyhyen
matematiikan opintojen arvosanoiksi, myös

neloset. Muut pitkän matematiikan opinnot,
joista on saatu hylätty arvosana (4), poistetaan.
Opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa
pitkästä matematiikasta saatua arvosanaa ko.
lyhyen matematiikan opinnon kokeeseen
osallistumalla.

MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ
(MAA)

Suoritusjärjestys:
1. vuonna suoritetaan moduulit:
MAY01, MAA02, MAA03 ja MAA04
2. vuonna suoritetaan moduulit:
MAA05, MAA06, MAA07, MAA09 ja MAA11
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin, paitsi MAA14
suoritusmerkinnällä.
Opintojakso: Moduuli MAA02 sisältyy
opintojaksoon OU13 Funktiot, yhtälöt ja
digitaidot. Moduulit MAA06 ja MAA09
muodostavat opintojakson OSYK21 Derivaatta
ja talousmatematiikka.
PAKOLLISET OPINNOT
MAY01 Luvut ja yhtälöt (2 op)
MAA02 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op)
MAA03 Geometria (2 op)
MAA04 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op)
MAA05 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)
MAA06 Derivaatta (3 op)
MAA07 Integraalilaskenta (2 op)
MAA09 Talousmatematiikka (1 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
MAA14 Laskupaja (2 op)
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MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
(MAB)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin, paitsi MAB14
suoritusmerkinnällä.
Opintojakso: Moduulit MAB06 ja MAB07
muodostavat opintojakson OSYK22
Talousmatematiikkaa.
PAKOLLISET OPINNOT
MAY01 Luvut ja yhtälöt (2 op)
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op)
MAB03 Geometria (2 op)
MAB04 Matemaattisia malleja (2 op)
MAB05 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
MAB06 Talousmatematiikan alkeet (1 op)
MAB07 Talousmatematiikka (1 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
MAB14 Laskupaja (2 op)

BIOLOGIA (BI)

Suoritusjärjestys: BI04 on suoritettava ennen
BI06. Valinnaisia opintoja voi suorittaa ennen
opintojaksoa BI02-BI03.
Itsenäinen suoritus: BI01, BI04 ja BI06
eivät sovellu suoritettavaksi itsenäisesti.
Itsenäinen suoritus on mahdollista vain
poikkeustapauksissa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin, paitsi BI09
suoritusmerkinnällä.
Opintojakso: Moduulit BI02 ja BI03
muodostavat opintojakson OSYK13 Ekologia ja
ympäristö.
PAKOLLISET OPINNOT
BI01 Elämä ja evoluutio (2 op)
BI02 Ekologian perusteet (1 op)
BI03 Ihmisen vaikutukset
ekosysteemeihin (1 op)

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
BI04 Solu ja perinnöllisyys (2 op)
BI05 Ihmisen biologia (2 op)
BI06 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
BI09 Geenit, terveys ja sairaus (2 op)

MAANTIEDE (GE)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin.
Opintojakso: Moduuli GE1 sisältyy
opintojaksoon OU2 Ympäristö ja
ilmastonmuutos.
PAKOLLISET OPINNOT
GE01 Maailma muutoksessa (2 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
GE02 Sininen planeetta (2 op)
GE03 Yhteinen maailma (2 op)
GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja
vaikuta (2 op)

FYSIIKKA (FY)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin.
Opintojakso: Moduulit FY01 ja FY02
muodostavat opintojakson OSYK14 Johdatus
fysiikkaan.
PAKOLLISET OPINNOT
FY01 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)
FY02 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
FY03 Energia ja lämpö (2 op)
FY04 Voima ja liike (2 op)
FY05 Jaksollinen liike ja aallot (2 op)
FY06 Sähkö (2 op)
FY07 Sähkömagnetismi ja valo (2 op)
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KEMIA (KE)

PSYKOLOGIA (PS)

PAKOLLISET OPINNOT
KE01 Kemia ja minä (1 op)
KE02 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op)

PAKOLLISET OPINNOT
PS01 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin.
Opintojakso: Moduulit KE01 ja KE02
muodostavat opintojakson OSYK15 Johdatus
kemiaan.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
KE03 Molekyylit ja mallit (2 op)
KE04 Kemiallinen reaktio (2 op)
KE05 Kemiallinen energia ja
kiertotalous (2 op)
KE06 Kemiallinen tasapaino (2 op)

FILOSOFIA (FI)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin, paitsi FI07
suoritusmerkinnällä.
Opintojakso: Moduuli FI01 sisältyy
opintojaksoon OU08 Kriittinen kansalainen.
PAKOLLISET OPINNOT
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)
FI02 Etiikka (2 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
FI03 Yhteiskuntafilosofia (2 op)
FI04 Totuus (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
FI07 Filosofia-diplomi (2 op)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin, paitsi PS06 ja PS07
suoritusmerkinnöin.
Opintojakso: Moduuli PS01 sisältyy
opintojaksoon OU1 Opiskeluhyvinvointi.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
PS02 Kehittyvä ihminen (2 op)
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op)
PS04 Tunteet ja mielenterveys (2 op)
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen
ihminen (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
PS06 Vuorovaikutus ja sosiaaliset
suhteet (2 op)
PS07 Itsetuntemus ja hyvinvointi (2 op)

HISTORIA (HI)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa. HI01 ei sovellu
itsenäisesti suoritettavaksi.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin.
Opintojakso: Moduuli HI01 sisältyy
opintojaksoon OU2 Ympäristö ja
ilmastonmuutos.
PAKOLLISET OPINNOT
HI01 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)
HI02 Kansainväliset suhteet (2 op)
HI03 Itsenäisen Suomen historia (2 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
HI04 Eurooppalainen ihminen (2 op)
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YHTEISKUNTAOPPI (YH)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa. YH01 ei sovellu
itsenäisesti suoritettavaksi.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin, paitsi YH08
suoritusmerkinnällä.
Opintojakso: Moduuli YH01 sisältyy
opintojaksoon OU08 Kriittinen kansalainen
PAKOLLISET OPINNOT
YH01 Suomalainen yhteiskunta (2 op)
YH02 Taloustieto (2 op)
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva
maailma (2 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
YH04 Lakitieto (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
YH08 Yrittäjyyskurssi (2 op)

USKONTO (UE)

Suoritusjärjestys: UE01 suoritetaan
ensimmäisenä. Muut opinnot voi suorittaa
missä tahansa järjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin.
Tiedoksi: Uskonnon pakollisia opintoja voi valita
vain uskonnon opiskelija.
PAKOLLISET OPINNOT
UE01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)
UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia
liikkeitä (2 op)
UE04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta
Suomessa (2 op)
UE05 Uskonto taiteissa ja
populaarikulttuurissa (2 op)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin.
Tiedoksi: Elämänkatsomustiedon pakollisia
opintoja voi valita vain elämänkatsomustiedon
opiskelija.
PAKOLLISET OPINNOT
ET01 Minä ja hyvä elämä (2 op)
ET02 Minä ja yhteiskunta (2 op)

TERVEYSTIETO (TE)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: TE02-moduulin voi
suorittaa itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin.
Opintojakso: Moduuli TE1 sisältyy
opintojaksoon OU1 Opiskeluhyvinvointi.
PAKOLLISET OPINNOT
TE01 Terveys voimavarana (2 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
TE02 Terveys ja ympäristö (2 op)

TAITO- JA TAIDEAINEET
LIIKUNTA (LI)

Suoritusjärjestys: LI01 suoritetaan
ensimmäisenä vuonna.
Itsenäinen suoritus: Ei voi suorittaa itsenäisesti.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin, paitsi LI07, LI09, LI10, LI11,
LI12 ja LI15 suoritusmerkinnöin.
PAKOLLISET OPINNOT
LI01 Oppiva liikkuja (2 op)
LI02 Aktiivinen elämä (2 op)
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VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
LI03 Uudet mahdollisuudet (2 op)
LI04 Yhdessä liikkuen (2 op)
LI05 Virkistystä liikunnasta (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
LI07 Luonnossa liikkuen (2 op)
LI09 Tanssiopinnot I: Tanssin lajit ja niiden
taustat (2 op)
LI10 Tanssiopinnot II: Minä ja tanssi (2 op)
LI11 Tanssiopinnot III: Tanssin
koreografia (2 op)
LI12 Uudet lajit (2 op)
LI15 Liikkuva ja terve koulu
(vain abeille) (2 op)

MUSIIKKI (MU)

Suoritusjärjestys: Opinnot voi suorittaa missä
tahansa järjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Ei voi suorittaa itsenäisesti.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin, paitsi MU06, MU07 ja MU09
suoritusmerkinnöin.
PAKOLLISET OPINNOT
MU01 Intro – kaikki soimaan (2 op)
MU02 Syke – soiva ilmaisu (2 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
MU03 Genre – globaali uteliaisuus (2 op)
MU04 Demo – luovasti yhdessä (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
MU06 Kuoro/lauluyhtye/laulu I (2 op)
MU07 Kuro/lauluyhtye/laulu II (2 op)
MU09 Soitto-, bändi- tai
yhteistyöskentely (2 op)

KUVATAIDE (KU)

Suoritusjärjestys: Opinnot voi suorittaa missä
tahansa järjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Pakollisia opintoja ei voi
suorittaa itsenäisesti.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
numeroarvosanoin, paitsi KU05, KU06, KU08,
KU10, KU15 ja KU16 suoritusmerkinnöin.
Opintojakso: Moduuli KU01 sisältyy
opintojaksoon OU2 Ympäristö ja
ilmastonmuutos

PAKOLLISET OPINNOT
KU01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op)
KU02 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op)
VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT
KU03 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op)
KU04 Taiteen monet maailmat (2 op)
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
KU05 Piirustus ja maalaus I (2 op)
KU06 Valokuvaus (2 op)
KU08 Piirustus ja maalaus II (2 op)
KU10 Keramiikka (2 op)
KU15 Kuvanveisto (2 op)
KU16 Taidegrafiikka (2 op)

DRAAMA JA TEATTERI (DRA)

Suoritusjärjestys: Opinnot suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Ei voi suorittaa itsenäisesti.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
suoritusmerkinnöin.
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
DRA01 Draaman perusteet (2 op)
DRA02 Fyysisen ilmaisun perusteet (2 op)
DRA03 Tekstistä tulkintaan (2 op)
DRA04 Tarinasta teatteriksi (2 op)
DRA05 Teatteriesityksen valmistaminen I (2 op)
DRA06 Teatteriesityksen valmistaminen II (2 op)
DRA07 Draaman projektikurssi (2 op)
DRA08 Soveltava draama (2 op)

OPINTO-OHJAUS (OP)

Suoritusjärjestys: OP01 suoritetaan
hajautettuna 1. lukuvuoden aikana 1. periodissa
2/3 moduulia ja 5. periodissa 1/3 moduulia.
OP02 suoritaan hajautettuna 2. lukuvuoden
aikana 1 op ja 3. lukuvuoden aikana 1 op.
Arviointi vasta, kun koko opintojakso on valmis.
Itsenäinen suoritus: Ei voi suorittaa itsenäisesti.
Arviointi: Opinnot arvioidaan
suoritusmerkinnöin.
Opintojakso: Moduuli OP01 sisältyy
opintojaksoon OU1 Opiskeluhyvinvointi
PAKOLLISET OPINNOT
OP01 Minä opiskelijana (2 op)
OP02 Jatko-opinnot, työelämä ja
tulevaisuus (2 op)
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TIETOTEKNIIKKA (TT)

Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava opettajan kanssa
Arviointi: Opinnot arvioidaan
suoritusmerkinnöin.
Opintojakso: Moduuli TT01 sisältyy
opintojaksoon OU13 Funktiot, yhtälöt ja
digitaidot.
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
TT01 Digitaidot luonnontieteissä I (1 op)

TEMAATTISET OPINNOT
TO1-3

TO4-9

Kansainvälisyysopinnot
Esim. YET, Unesco ja kansainvälinen
yhteistyö
Osallisuusopinnot
Esim. opiskelijakuntaopinnot,
OSYK-passi, Ilmasto lukio -hanke,
tuutorikurssi, nuorisovaltuusto

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN
JÄSENYYS

Suoritusjärjestys: Opiskelijakuntaopinnot kestävät syksyn yleiskokouksesta seuraavan syksyn
yleiskokoukseen.
Itsenäinen suoritus: Ei voi suorittaa itsenäisesti.
Arviointi: Opinnot arvioidaan suoritusmerkinnöin.
Opiskelijakunnan hallituksen keskeisiä tehtäviä
ovat yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden parantaminen koulussa, sekä koko opiskelijakunnan
eli kaikkien opiskelijoidemme etujen ajaminen.
Opiskelijakuntakurssien tavoite on yhteisökasvatuksellinen.
PAIKALLISET VALINNAISET OPINNOT
TO4
Osallisuusopinnot 1, opiskelijakuntaopinto 1. vuoden opiskelijoille (2 op)
TO5
Osallisuusopinnot 2, opiskelijakunta
opinto 2. vuoden opiskelijoille (2 op)

TO10-16 Yrittäjyysopinnot
TO17
Monitieteinen ajattelu:
Käyttäytymisgenetiikka (2 op)
TO20
Taiteiden ja tieteiden väliset opinnot:
Monitieteinen ympäristötaide (2 op)
TO22
Taiteiden ja tieteiden väliset opinnot:
Luovuuden lähdettä etsimässä (2 op)
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KURSSIT 2021–2022 (LOPS2016)

Ryhmät 19 ja 20 suorittavat opintonsa vanhan OPSin mukaan.
Huom! Kaikki kurssit eivät välttämättä toteudu joka vuosi. Kurssien sisällöt löytyvät koulun kotisivuilta: osyk.fi –> Opiskelijalle –> Opetussuunnitelma 2016 –> Kurssit.

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäinen suorittaminen
ei ole suositeltavaa.
Arviointi: Kurssit arvioidaan arvosanalla, paitsi
wÄI14 ja wÄI16 suoritusmerkinnöillä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wÄI08
Kirjoittamistaitojen syventäminen
wÄI09
Lukutaitojen syventäminen
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wÄI10
Kielenhuolto
wÄI13
Asiakirjoittaminen
wÄI14
Toimitustyö/Pyramentti
wÄI16
Kirjallisuusdiplomi

TOINEN KOTIMAINEN KIELI
RUOTSI B1- KIELI (RUB)

Suoritusjärjestys: Kurssit suositellaan
suoritettavaksi numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäinen suorittaminen
ei ole suositeltavaa.
Arviointi: Kurssit arvioidaan arvosanalla, paitsi
wRUB8 suoritusmerkinnällä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wRUB6 Viesti ja vaikuta puhuen
wRUB7 Kestävä elämäntapa
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wRUB8 Abikurssi

VIERAAT KIELET
ENGLANTI A-KIELI (ENA) JA
ENGLANTI TOISENA KIELENÄ (ESL)

Suoritusjärjestys: Kurssit suositellaan
suoritettavaksi numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: ENA-kurssit voi suorittaa
itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta on
sovittava kurssin opettajan kanssa.

Arviointi: Kurssit arvioidaan arvosanalla, paitsi
wENA09 suoritusmerkinnällä.
ESL-kurssien korvaavuus: ENA pakolliset
kurssit 1–6 voidaan korvata vastaavilla, täysin
kohdekielisillä, sisältöpainotteisilla ESL 1-6
kursseilla, joihin integroidaan muuta lukiossa
tarjottavaa opetusta sekä ajankohtaisia ja
paikallisia aihepiirejä. ESL-kurssit painottavat
monipuolista kielen suullista ja kirjallista käyttöä.
HUOM! Opiskelija ei saa valita saman
numeroista kurssia sekä ENA- että ESLkurssina, esim. wENA01 ja wESL01, koska ne
korvaavat toisensa ja niistä ei saa molemmista
kurssimerkintää. Opiskelija voi valita eri
numeroisia kursseja, esim. wESL01 ja wENA02.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wENA07 Kestävä elämäntapa
wENA08 Viesti ja vaikuta puhuen
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wENA09 Abikurssi
wENA24 (yet) Communication and interaction
Espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielten
opetus tapahtuu yhteistyössä Oulun Lyseon
lukion kanssa. Osa kursseista järjestetään
Lyseolla ja osa OSYKissa. Ilmoittaudu Lyseossa
järjestettäville kursseille Lyseon tarjottimeen.

ESPANJA A-KIELI (EAA)

Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäinen suorittaminen
ei ole suositeltavaa.
Arviointi: Kurssit arvioidaan arvosanalla.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wEAA07 Kestävä elämäntapa
wEAA08 Viesti ja vaikuta puhuen
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RANSKA A-KIELI (RAA)

MATEMAATTISET AINEET

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wSAA07 Kestävä elämäntapa
wSAA08 Viesti ja vaikuta puhuen

MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ
(MAA)

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wEAB38 / wRAB38 / wSAB38 / wVEB38
Yhteinen maapallomme

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wMAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan
jatkokurssi

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wEAB39 / wRAB39 / wSAB39 / wVEB39
Abikurssi   

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wMAA14 Abikurssi
wMAA20 Laskupaja

Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava kurssin opettajan kanssa.
Arviointi: Kurssit arvioidaan arvosanalla.

Oppimäärän vaihtaminen pitkästä lyhyeen:
Hyväksytysti suoritetut pitkän matematiikan
kurssit korvaavat lyhyen kursseja seuraavasti:
wMAA02 ->wMAB02
wMAA03-> wMAB03
wMAA06-> wMAB07
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wMAA08-> wMAB04
wRAA07 Kestävä elämäntapa
wMAA10-> wMAB05
wRAA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Siirryttäessä pitkästä matematiikasta lyhyeen
pitkän matematiikan kurssien arvosanat siirtyvät
sellaisinaan korvattavien lyhyen matematiikan
SAKSA A-KIELI (SAA)
kurssien arvosanoiksi, myös neloset. Muut
Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan
pitkän matematiikan kurssit, joista on saatu
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta hylätty arvosana (4), poistetaan. Opiskelijalla on
oikeus yrittää korottaa pitkästä matematiikasta
on sovittava kurssin opettajan kanssa.
saatua arvosanaa ko. lyhyen kurssin kokeeseen
Arviointi: Kurssit arvioidaan arvosanalla, paitsi
osallistumalla.
wSAA10 suoritusmerkinnällä.

Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan
numerojärjestyksessä.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
3. vuonna suoritetaan kurssit
wSAA10 Sprachdiplom II-kielitutkinto
wMAA09 – wMAA10 ja wMAA13 – wMAA14.
Kurssin wMAA13 suorittamiseksi tarvitaan
ESPANJA, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ
pohjatiedoiksi kurssien wMAA06 – wMAA09
tiedot.
B3-KIELI (EAB, RAB, SAB, VEB)
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan
on sovittava kurssin opettajan kanssa.
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta Arviointi: Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin,
paitsi wMAA14, wMAA20 arvioidaan
on sovittava kurssin opettajan kanssa.
suoritusmerkinnöillä.
Arviointi: Kurssit arvioidaan arvosanalla,
paitsi wEAB39, wRAB39, wSAB39 ja wVEB39
PAKOLLISET KURSSIT
suoritusmerkinnöillä.
wMAA09 Integraalilaskenta
Tiedoksi: Päättötodistukseen arvosanan B2wMAA10 Todennäköisyys ja tilastot
kielestä saa pyydettäessä kansliasta.
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MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
(MAB)

Suoritusjärjestys: Kurssin wMAB07 voi suorittaa
kurssin wMAB04 jälkeen.
Kurssin wMAB08 suorittamiseksi tarvitaan
pohjatiedoiksi kurssin wMAB05 tiedot.
Tiedoksi: Jos kirjoitat lyhyen matematiikan
syksyllä, käy edellisenä keväänä kurssi wMAB07
ja syksyllä 1. jaksossa kurssit wMAB08 ja
wMAB09. Jos kirjoitat lyhyen matematiikan
keväällä, käy syksyllä 1. jaksossa kurssi wMAB08,
2. jaksossa kurssi wMAB07 ja 3. jaksossa kurssi
wMAB09.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava kurssin opettajan kanssa.
Arviointi: Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin,
paitsi wMAB09 ja wMAB12 suoritusmerkinnöillä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wMAB07 Matemaattinen analyysi
wMAB08 Tilastot ja todennäköisyys II
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wMAB09 Abikurssi
wMAB12 Laskupaja

BIOLOGIA (BI)

Suoritusjärjestys: wBI03-kurssi vaaditaan
pohjasuorituksena wBI05-kurssille.
Itsenäinen suoritus: wBI05 ja wBI06 eivät
sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.
Arviointi: wBI05 arvioidaan numeroarvosanalla
ja wBI06 suoritusmerkinnällä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wBI05
Biologian sovellukset
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wBI06
Abikurssi

MAANTIEDE (GE)

Itsenäinen suoritus: wGE05 ei voi suorittaa
itsenäisesti.
Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wGE05 Abikurssi

FYSIIKKA (FY)

Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava kurssin opettajan kanssa.
Arviointi: Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin,
paitsi wFY08 suoritusmerkinnällä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wFY07 Aine ja säteily
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wFY08 Fysiikan abikurssi

KEMIA (KE)

Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan
numerojärjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava kurssin opettajan kanssa.
Arviointi: Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin,
paitsi wKE06 suoritusmerkinnällä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wKE05 Reaktiot ja tasapaino
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wKE06 Abikurssi

HISTORIA (HI)

Suoritusjärjestys: wHI02 suositellaan käytäväksi
ennen kursseja wHI06, wHI08 ja wHI09.
wHI05 suositellaan käytäväksi ennen wHI03kurssia. wHI16 suoritetaan kurssin wHI03-kurssin
jälkeen.
wHI04 sopii käytäväksi missä tahansa vaiheessa,
mieluusti kuitenkin ennen wHI06-kurssia.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava kurssin opettajan kanssa. wHI07,
wHI08 ja wHI09 ei voi suorittaa itsenäisesti.
Arviointi: Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin,
paitsi wHI07 suoritusmerkinnällä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wHI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi
wHI06 Maailman kulttuurit kohtaavat
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wHI07 Abikurssi
wHI08 Kansainvälisten suhteiden jatkokurssi
wHI09 Konfliktien historia
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YHTEISKUNTAOPPI (YH)

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wPS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Suoritusjärjestys: Kurssit voi suorittaa missä
tahansa järjestyksessä.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
Itsenäinen suoritus: Kursseja ei voi suorittaa
wPS06 Abikurssi
itsenäisesti.
Arviointi: wYH04 arvioidaan numeroarvosanalla
ja wYH05 suoritusmerkinnällä.
TERVEYSTIETO (TE)
Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
numerojärjestyksessä.
wYH04 Kansalaisen lakitieto
Itsenäinen suoritus: Kursseja ei voi suorittaa
itsenäisesti.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
Arviointi: wTE03 arvioidaan numeroarvosanalla
wYH05 Abikurssi
ja wTE04 suoritusmerkinnällä.

USKONTO (UE)

Uskonnon pakollisia kursseja (1-2) voi valita vain
uskonnon opiskelija, mutta syventäviä kursseja
voi vapaasti valita myös elämänkatsomustiedon
opiskelija.
Suoritusjärjestys: Kurssit voi suorittaa missä
tahansa järjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava kurssin opettajan kanssa.
Arviointi: wUE06 numeroarvosanalla ja wUE07
numeroarvosanalla tai suoritusmerkinnällä.
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wUE06 Uskonnot ja media
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wUE07 Abikurssi

FILOSOFIA (FI)

Itsenäinen suoritus: Kurssia ei voi suorittaa
itsenäisesti.
Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wTE03 Terveyttä tutkimassa
KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
wTE04 Abikurssi

KUVATAIDE (KU)

Suoritusjärjestys: Kurssit voi suorittaa missä
tahansa järjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä suorittamisesta
on sovittava kurssin opettajan kanssa.
Arviointi: Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin,
paitsi wKU5 ja wKU12 suoritusmerkinnöillä.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wKU05 Penkkarikuvat
wKU12 Taideprojekti/YET
VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI
wLD02 Kuvataiteen lukiodiplomi  

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wFI05
Abikurssi

PSYKOLOGIA (PS)

Itsenäinen suoritus: Itsenäisestä
suorittamisesta on sovittava kurssin opettajan
kanssa. wPS06-kurssia ei voi suorittaa
itsenäisesti.
Arviointi: wPS05 arvioidaan numeroarvosanalla
ja wPS06 numeroarvosanalla tai
suoritusmerkinnällä.
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MUSIIKKI (MU)

Suoritusjärjestys: Kurssit voi suorittaa missä
tahansa järjestyksessä.
Itsenäinen suoritus: Kursseja ei voi suorittaa
itsenäisesti.
Arviointi: Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin,
paitsi wMu05, wMU06 ja wMU07
suoritusmerkinnöin.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wMU05 Penkkarimusiikki
wMU06 Kuoro/ lauluyhtye /laulu I
wMU07 Kuoro/ lauluyhtye / laulu II
VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI
wLD06 Musiikin lukiodiplomi  

LIIKUNTA (LI)

Itsenäinen suoritus: Kursseja ei voi suorittaa
itsenäisesti.
Arviointi: Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin,
paitsi wLI15 suoritusmerkinnällä.
KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wLI15
Liikkuva ja terve koulu -kurssi 		
(suunnattu abeille)
VALTAKUNNALLISET SOVELTAVAT KURSSIT
wLD04 Liikunnan lukiodiplomi
wLD07 Tanssin lukiodiplomi

DRAAMA JA TEATTERI (DRA)

Itsenäinen suoritus: Kurssia ei voi suorittaa
itsenäisesti.
Arviointi: Kurssi arvioidaan arvosanalla.
VALTAKUNNALLISET SOVELTAVAT KURSSIT
wLD08 Teatterin lukiodiplomi

OPINTO-OHJAUS (OP)

Suoritusjärjestys: Abit suorittavat kurssin
wOP02 hajautettuna. Kurssin suorittamisesta
on jäljellä ½ kurssia, ja tämä suoritetaan 3.
lukuvuoden aikana 2. periodissa.
Itsenäinen suoritus: Kurssia ei voi suorittaa
itsenäisesti.
Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PAKOLLISET KURSSIT
wOP02 Jatko-opinnot ja työelämä

TEEMAOPINNOT (TO)
VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
wTO03 Osaaminen arjessa
Ajokortista voi saada kurssin wTO03, kun
täyttää ajokortin hyväksilukeminen kurssiksi –
lomakkeen ja vie sen kansliaan. Liitteeksi pitää
laittaa kopio ajokortin molemmista puolista ja
näyttää ajokortti koulusihteerille.
HUOM! Autokoulun takia ei saa olla pois
oppitunneilta, paitsi kirjallisen kokeen ja
inssiajon aikana.

OSALLISUUSKURSSIT

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN JÄSENYYS
Suoritusjärjestys: Opiskelijakuntakurssit
kestävät syksyn yleiskokouksesta seuraavan
syksyn yleiskokoukseen.
Itsenäinen suoritus: Kursseja ei voi suorittaa
itsenäisesti.
Arviointi: Kurssit arvioidaan
suoritusmerkinnöillä.
Opiskelijakunnan hallituksen keskeisiä
tehtäviä ovat yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden
parantaminen koulussa, sekä koko
opiskelijakunnan eli kaikkien opiskelijoidemme
etujen ajaminen. Opiskelijakuntakurssien tavoite
on yhteisökasvatuksellinen.
KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT
OS1
Osallisuuskurssi 1, 			
opiskelijakuntakurssi 1. vuoden
opiskelijoille
OS2
Osallisuuskurssi 2, 			
opiskelijakuntakurssi 2. vuoden
opiskelijoille
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KURSSIVASTAAVUUDET LOPS16-LOPS21
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
wÄI1		
ÄI1 (2 op)
wÄI2		
ÄI2 (1 op) ja ÄI3 (1 op)
		
tai ÄI6 (1 op)
wÄI3		
ÄI4 (2 op)
wÄI4		
ÄI5 (2 op)
wÄI5		
ÄI8 (2 op)
wÄI6 		
ÄI6 (1 op) ja ÄI7 (1 op)
wÄI7 		
ÄI9 (2 op)
wÄI8		
ÄI10 (2 op)
wÄI9		
ÄI11 (2 op)
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS
wS21
		
S21 (2 op)
wS22 		
S22 (1 op) ja S23 (1 op)
wS23		
S24 (2 op)
wS24 		
S25 (2 op)
wS25		
S28 (2 op)
wS26
S26 (1op) ja S27 (1 op)
wS27 		
S29 (2 op) / ÄI9 (2 op)
wS28
S210 (2 op)
wS29
S211 (2 op)

B1-RUOTSI
wRUB11
wRUB12
wRUB13 		
wRUB14
wRUB15
wRUB16
wRUB17

RUB11 (1 op)
RUB12 (3 op)
RUB13 (2 op)
RUB14 (2 op)
RUB15 (2 op)
RUB16 (2 op)
RUB17 (2 op)

B3-KIELI
wVKB31 		
wVKB32 		
wVKB33		
wVKB34 		
wVKB35 		
wVKB36		
wVKB37		
wVKB38 		

VKB31 (2 op)
VKB32 (2 op)
VKB33 (2 op)
VKB34 (2 op)
VKB35 (2 op)
VKB36 (2 op)
VKB37 (2 op)
VKB38 (2 op)

A-ENGLANTI
wENA1 (wESL1)
wENA2 (wESL2)
wENA3 (wESL3)
wENA4 (wESL4)
wENA5 (wESL5)
wENA6 (wESL6)
wENA7 		
wENA8 		

ENA1 (ESL1) (1 op)
ENA2 (ESL2) (3 op)
ENA3 (ESL3) (2 op)
ENA4 (ESL4) (2 op)
ENA5 (ESL5) (2 op)
ENA6 (ESL6) (2 op)
ENA7 (2 op)
ENA8 (2 op)

PITKÄ MATEMATIIKKA
wMAY1		
MAY1 (2 op)
wMAA2		
MAA2 (3 op)  
wMAA3		
MAA3 (2 op)
wMAA4		
MAA4 (3 op)
wMAA5 		
MAA4 (3 op)
wMAA6		
MAA6 (3 op)
wMAA7		
MAA5 (2 op)
wMAA8		
MAA6 (3 op)
wMAA9		
MAA7 (2 op)
wMAA10		
MAA8 (2 op)
wMAA11 		
MAA11 (2 op)
wMAA13 		
MAA12 (2 op)

A-KIELI
wVKA1		
wVKA2		
wVKA3 		
wVKA4 		
wVKA5 		
wVKA6 		
wVKA7 		
wVKA8		

VKA1 (1 op)
VKA2 (3 op)
VKA3 (2 op)
VKA4 (2 op)
VKA5 (2 op)
VKA6 (2 op)
VKA7 (2 op)
VKA8 (2 op)

LYHYT MATEMATIIKKA
wMAY1		
MAY1 (2 op)
wMAB2		
MAB2 (2 op)
wMAB3 		
MAB3 (2 op)
wMAB4		
MAB4 (2 op)
wMAB5		
MAB5 (2 op)
wMAB6		
MAB6 (1 op) ja MAB7 (1 op)
wMAB7 		
MAB8 (2 op)
wMAB8
MAB9 (2 op)
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BIOLOGIA
wBI1 		
wBI2 		
wBI3		
wBI4		
wBI5		

BI1 (2 op)
BI2 (1 op) ja BI3 (1 op)
BI4 (2 op)
BI5 (2 op)
BI6 (2 op)

MAANTIEDE
wGE1		
wGE2
wGE3		
wGE4 		

GE1 (2 op)
GE2 (2 op)
GE3 (2 op)
GE4 (2 op)

FYSIIKKA
wFY1		
wFY2		
wFY3		
wFY4		
wFY5		
wFY6		
wFY7 		

FY1 (1 op) ja FY2 (1 op)
FY3 (2 op)
FY6 (2 op)
FY4 (2 op)
FY5 (2 op)
FY7 (2 op)
FY8 (2 op)

KEMIA
wKE1		
wKE2		
wKE3		
wKE4		
wKE5		

KE1 (1 op) ja KE2 (1 op)
KE3 (2 op)
KE4 (2 op)
KE5 (2 op)
KE6 (2 op)

FILOSOFIA
wFI1		
wFI2		
wFI3		
wFI4		

FI1 (2 op)
FI2 (2 op)
FI3 (2 op)
FI4 (2 op)

PSYKOLOGIA
wPS1		
wPS2
wPS		
wPS4		
wPS5		

PS1 (2 op)
PS2 (2 op)
PS3 (2 op)
PS4 (2 op)
PS5 (2 op)

HISTORIA
wHI01		
wHI02		
wHI03		
wHI04		
wHI05 		
wHI06 		

HI1 (2 op)
HI2 (2 op)
HI3 (2 op)
HI4 (2 op)
HI5 (2 op)
HI6 (2 op)

YHTEISKUNTAOPPI
wYH01		
YH1 (2 op)
wYH02		
YH2 (2 op)
wYH03		
YH3 (2 op)
wYH04		
YH4 (2 op)
USKONTO (EVANKELISLUTERILAINEN)
wUE1		
UE1 (2 op)
wUE2		
UE2 (2 op)
wUE3		
UE3 (2 op)
wUE4 		
UE4 (2 op)
wUE5		
UE5 (2 op)
wUE6		
UE6 (2 op)
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
wET1		
ET4 (2 op)
wET2		
ET1 (2 op)
wET3 		
ET2 (2 op)
wET4
ET3 (2 op)
wET5		
ET4 (2 op)
wET6
ET6 (2 op)
TERVEYSTIETO
wTE1		
wTE2		
wTE3		

TE1 (2 op)
TE2 (2 op)
TE3 (2 op)

LIIKUNTA
wLI1		
wLI2		
wLI3		
wLI4 		
wLI5		

LI1 (2 op)
LI2 (2 op)
LI3 (2 op)
LI4 (2 op)
LI5 (2 op)

MUSIIKKI
wMU1		
wMU2		
wMU3 		
wMU4 		

MU1 (2 op)
MU2 (2 op)
MU3 (2 op)
MU4 (2 op)

KUVATAIDE
wKU1		
wKU2		
wKU3		
wKU4 		

KU1 (2 op)
KU2 (2 op)
KU3 (2 op)
KU4 (2 op)

OPINTO-OHJAUS
wOP1		
OP1 (2 op)
wOP2		
OP2 (2 op)
40

OPPIKIRJAT 2021–2022
Uuden opetussuunnitelman (LOPS21) mukaisten opintojaksojen oppikirjatiedot löytyvät
koulun kotisivuilta.
Vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaisten kurssien oppikirjat lukuvuonna 2021–2022:
Ryhmät 19 ja 20 suorittavat opintonsa vanhan OPSin mukaan.
• Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan.
• Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja ei ole tehty valmiiksi!
• Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.
SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)
wÄI08-wÄI09
alyapp.finlit.fi-sovellus
B1-RUOTSI (RUB)
wRUB6		
wRUB7		
wRUB8		

Fokus 6 (Otava)
Fokus 7
Fokus 7

B3-ESPANJA (EAB3)
wEAB38		
Mi mundo 7-8 (Sanoma Pro)
wEAB39		
Ei oppikirjaa
B3-VENÄJÄ (VEB3)
wVEB38 		
Ponjatno 2 (Otava)
wVEB39		
Ponjatno 3

A-ENGLANTI (ENA)
wENA07 		
Insights 7 (Otava)
wENA08		
Insights 8
wENA09		
ENABI Ready, Set, Go!
		
(Studeo)
wENA24 (yet)
Ei oppikirjaa

PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA)
wMAA09 		
Juuri 9 (Otava)
wMAA10		
Juuri 10
wMAA13		
Juuri 13
wMAA14 		
Sovitaan kurssin alussa.
wMAA20		
Ei erillistä oppikirjaa

A-ESPANJA (EAA)
wEAA07		
Nos Vemos 8 (Otava)
wEAA08		
Ei oppikirjaa

LYHYT MATEMATIIKKA (MAB)
wMAB07		
Huippu 7 (Otava)
wMAB08		
Huippu 8
wMAB09		
Sovitaan kurssin alussa.
wMAB12		
Ei erillistä oppikirjaa

A-RANSKA (RAA)
wRAA07 		
wRAA08 		
A-SAKSA (SAA)
wSAA07		
wSAA08		
wSAA10 		

Dans la poche! (Otava)
Dans la poche!

BIOLOGIA (BI)
wBI05		
wBI06		

Sovitaan kurssin alussa.
Sovitaan kurssin alussa.
MAANTIEDE (GE)
Opettajan jakama materiaali wGE05		

BIOS 5 (Sanoma Pro)
Ei oppikirjaa.
Ei oppikirjaa

B3-RANSKA (RAB3)
wRAB38 		
Escalier 4 (Sanoma Pro)
wRAB39 		
Dans la poche! (Otava)

FYSIIKKA (FY)
wFY07		
wFY08		

Fysiikka 7 (Sanoma Pro)
Sovitaan kurssin alussa.

B3-SAKSA (SAB3)
wSAB38(=SAB26) Magazin.de 8 (Otava)
wSAB39		
Magazin.de Abi (vain
		
digikirja)

KEMIA (KE)
wKE05		
wKE06		

Mooli 5 (Otava)
Sovitaan kurssin alussa.
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HISTORIA (HI)
wHI05		
wHI06		
wHI07		
wHI08		

Forum V (Otava)
Forum VI
Sovitaan kurssin alussa.
Ei oppikirjaa

YHTEISKUNTAOPPI (YH)
wYH04		
Jokaisen oikeustieto
		
(Sanoma Pro)
wYH05		
Abi yhteiskuntaoppi
		
(Otava)
USKONTO (UE) (EVANKELISLUTERILAINEN)
wUE06     		
Uskonnot mediassa
		
(Studeo)
wUE07		
Ei oppikirjaa
FILOSOFIA (FI)
wFI05		

Ei oppikirjaa

PSYKOLOGIA (PS)
wPS05		
Oivallus 5 (Otava)
wPS06		
Ei oppikirjaa
TERVEYSTIETO (TE)
wTE03		
Terve 3 Terveyttä tutkimassa
		
(SanomaPro)
wTE04		
Sovitaan kurssin alussa.
OPINTO-OHJAUS (OP)
wOP02		
Lukiosuunta. Kurssit 1-2.
		
(Sanoma Pro)
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OPINTOPISTEKERTYMÄT (LOPS2021)

Opintopistekertymät periodeittain eripituisten opinto-ohjelmien mukaan.
3 vuoden ohjelma

1. periodi

2. periodi

3. periodi

4. periodi

5. periodi

1. opiskeluvuosi

10–12

22–26

34–40

48–52

62–66

2. opiskeluvuosi

74–78

86–90

98–102

112–114

124–126

3. opiskeluvuosi

130–132

138–142

150–

3,5 vuoden ohjelma

1. periodi

2. periodi

3. periodi

4. periodi

5. periodi

1. opiskeluvuosi

10–12

18–22

28–34

38–44

48–54

2. opiskeluvuosi

58–64

68–74

78–84

88–94

98–106

3. opiskeluvuosi

108–116

118–126

128–136

4. opiskeluvuosi

150–

4 vuoden ohjelma

1. periodi

2. periodi

3. periodi

4. periodi

5. periodi

1. opiskeluvuosi

8–10

16–20

24–32

32–36

40–44

2. opiskeluvuosi

48–52

56–60

64–68

72–76

3. opiskeluvuosi

90–94

100–104

110–114

4. opiskeluvuosi

130–132

138–142

150–

140-146

80–84
122-126

KURSSIKERTYMÄT (LOPS2016)

Opintopistekertymät periodeittain eripituisten opinto-ohjelmien mukaan.
3 vuoden ohjelma

1. periodi

2. periodi

3. periodi

4. periodi

5. periodi

1. opiskeluvuosi

5–6

11–13

17–20

24–26

31–33

2. opiskeluvuosi

37–39

43–45

49–51

56–57

62–63

3. opiskeluvuosi

65–66

69–71

75–

3,5 vuoden ohjelma

1. periodi

2. periodi

3. periodi

4. periodi

5. periodi

1. opiskeluvuosi

5–6

9–11

14–17

19–22

24–27

2. opiskeluvuosi

29–32

34–37

39–42

44–47

49–53

3. opiskeluvuosi

54–58

59–63

64–68

4. opiskeluvuosi

75–

4 vuoden ohjelma

1. periodi

2. periodi

3. periodi

4. periodi

5. periodi

70-73

1. opiskeluvuosi

4–5

8–10

12–16

16–18

20–22

2. opiskeluvuosi

24–26

28–30

32–34

36–38

40–42

3. opiskeluvuosi

45–47

50–52

55–57

4. opiskeluvuosi

65–66

69-71

75–

43

61-63

KURSSITAULUKKO (LOPS2016)
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MODUULITAULUKKO (LOPS2021)
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TAPAHTUMAT

Muutokset ovat mahdollisia. Tapahtumakalenteria päivitetään jaksoittain. Ole paikalla ryhmänohjaustuokioissa ja seuraa Wilman viestejä.
Syyslukukausi
Ti 9.8.

Viikko 32

Ma 8.8.

Ke 10.8.

To 11.8.

Pe 12.8.

Koulu alkaa:
klo 9.00 1. vsk
klo 10.00 3. ja 4. vsk
klo 10.30 2. vsk

Ma 15.8.

Ti 16.8.

Su 14.8.

Ke 17.8.

To 18.8.
1. vsk opiskelijat:
RO-tuokio
klo 8.30–9.30

Viikko 33

La 13.8.

Pe 19.8.
Maunon päivän
päivänavaus

La 20.8.
Su 21.8.

Ryhmäytymispäivä
klo 9.45–13.00

Viikko 34

Ma 22.8.

Ti 23.8.

Yo-info syksyn kirjoituksiin osallistuville

Ti 30.8.

Viikko 36

Ti 6.9.

Koulukuvaus

La 27.8.
Su 28.8.

Ilmoittautuminen
uusinta-/korotuskuulusteluun
päättyy

Ke 31.8.

To 1.9.

Pe 2.9.

Uusinta-/korotuskuulustelu
klo 8.00–12.00

Ke 7.9.

To 8.9.

La 3.9.
Su 4.9.

Pe 9.9.

La 10.9.

Ympäristötaiteen leiri 6.9.–8.9.
Koulukuvaus

Su 11.9.

Ma 12.9.
Viikko 37

Pe 26.8.

Vaelluskurssi 23.8.–26.8.

Opiskelijakunnan
vuosikokous

Ma 5.9.

Ti 13.9.

YO: äidinkieli
(lukutaito)

Ma 19.9.
Viikko 38

To 25.8.

Vanhempainilta
klo 18.00–20.00
(1. vsk opiskelijoiden
vanhemmat)

Viikko 35

Ma 29.8.

Ke 24.8.

YO: ruotsi

Ke 14.9.

To 15.9.

Yo: reaali (UE, ET, YH,
KE, GE, TT)

Ti 20.9.
YO: matematiikka

Ke 21.9.

RO-tuokio
klo 9.40–10.20

To 22.9.

Päättöviikko
(koodi 8)
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Pe 16.9.
YO: vieras kieli (pitkä
oppimäärä)

Pe 23.9.

YO: reaali (PS, FI, HI,
FY, BI)

YO: äidinkieli
(kirjoitustaito)

Päättöviikko
(koodi 1)

Päättöviikko
(koodi 2)

La 17.9.
Su 18.9.

La 24.9.
Su 25.9.

Viikko 39

Ma 26.9.
YO: vieras kieli (lyhyt
oppimäärä)

To 29.9.
Päättöviikko
(koodi 6)

Ti 4.10.

Ke 5.10.

To 6.10.

2. periodi alkaa

Ma 10.10.

Pe 30.9.
Päättöviikko
(koodi 7)

Ti 11.10.

Viikko 41

Ti 18.10.

Viikko 42

1. periodin arviointi
valmis

Ti 25.10.

Viikko 43

Ma 24.10.

Pe 7.10.

Ilmoittautuminen
abi-uusintaan
päättyy

Ke 12.10.

To 13.10.

Juhlavuoden
tapahtuma: Tieto ja
tulevaisuus -seminaari yhteistyössä
senioreiden kanssa
klo 14.00–16.00

Ma 17.10.

Ke 19.10.
Tieto- ja tulevaisuusseminaari

To 27.10.

Viikko 44

Ti 1.11.

Ti 8.11.

La 8.10.

La 15.10.

Pe 21.10.
Syksyllä 2022 ylioppilaiksi valmistuvilla
kaikki kurssit oltava
valmiina, S-merkinnöiksi muutettavat
kurssit kansliaan

Pe 28.10.

La 22.10.
Su 23.10.

La 29.10.
Su 30.10.

Ke 2.11.

To 3.11.

Oulun korkeakoulupäivät Ouluhallilla

Ma 7.11.

Su 2.10.

Su 16.10.

Vanhempainkahvit
1. vsk:n opiskelijoiden vanhemmille
klo 8.30–9.30

Ilmoittautuminen
uusintakuulusteluun päättyy

Ke 26.10.

Pe 14.10.

Abi-uusinta
klo 8.00–12.00

To 20.10.

La 1.10.

Su 9.10.

Syysloma

Ma 31.10.

Viikko 45

Ke 28.9.
Päättöviikko
(koodi 5)

Päättöviikko
(koodi 3)

Ma 3.10.
Viikko 40

Ti 27.9.
Päättöviikko
(koodi 4)

Ke 9.11.

Juhlavuoden
tapahtuma: Tanssija
Teemu Tuohimaa
tanssittaa koko koulua klo 12.30–13.30

Pe 4.11.

Uusintakuulustelu
klo 8.00–12.00

La 5.11.
Su 6.11.

To 10.11.

Pe 11.11.

La 12.11.

Juhlavuoden tapahtuma: Juhlagaala
päivällä opiskelijoille
klo 13.00 ja muulle
yleisölle klo 19.00,
Pohjankartanon sali

Juhlavuoden tapahtuma: Päiväjuhla ja
iltagaala

Juhlavuoden tapahtuma: Avoimet
ovet klo 12.00,
aloitus juhlasalissa.
Eri ikäluokilla mahdollisuus kokoontua
koululla luokkakokousten merkeissä.

Su 13.11.
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Ti 15.11.

Viikko 46

Ma 14.11.

Viikko 47

Ma 21.11.
Päättöviikko
(koodi 1)

Viikko 48

Päättöviikko
(koodi 6)

Ma 5.12.
Viikko 49

To 17.11.

Ti 22.11.
Päättöviikko
(koodi 2)

Pe 18.11.

Draaman lukiodiplomien esitykset

Ke 23.11.

Päättöviikko
(koodi 8)

To 24.11.

Päättöviikko
(koodi 3)

Pe 25.11.

Päättöviikko
(koodi 4)

Päättöviikko
(koodi 5)

Viimeinen ilmoittautuminen kevään
2022 ylioppilaskirjoituksiin

Ma 28.11.

Vapaapäivä

Viikko 50

Ma 12.12.

Ti 29.11.
Päättöviikko
(koodi 7)

Ti 6.12.

Ke 30.11.

To 1.12.

Pe 2.12.

3. periodi alkaa

Valmistuvien
yo-harjoitukset
klo 16.00

Ke 7.12.

To 8.12.

Pe 9.12.

Itsenäisyyspäivä

Ti 13.12.

Ke 14.12.

To 15.12.

Viikko 51

Pe 16.12.

Ilmoittautuminen
uusinta-/korotuskuulusteluun
päättyy

Ke 21.12.

To 22.12.

Pe 23.12.

Viikko 52

Ke 28.12.

To 29.12.

Pe 30.12.

Ti 3.1.

La 3.12.
Itsenäisyys- ja
ylioppilasjuhla

Su 4.12.

La 10.12.

La 17.12.

La 24.12.

La 31.12.
Su 1.1.

Joululoma

Ma 2.1.

Su 27.11.

Su 25.12.

Joululoma

Ti 27.12.

La 26.11.

Su 18.12.

Lukukauden
päätöspäivä

Ma 26.12.

Su 20.11.

Su 11.12.

2. periodin arviointi
valmis

Ti 20.12.

La 19.11.

Unesco-teemapäivä: Ihmisoikeuksien
päivä

Lucian päivän
päivänavaus

Ma 19.12.

Viikko 1

Ke 16.11.
RO-tuokio klo
9.40–10.20

Ke 4.1.

To 5.1.

Pe 6.1.

La 7.1.
Su 8.1.

Joululoma
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Kevätlukukausi
Viikko 2

Ma 9.1.

Ke 11.1.

To 12.1.

Kevätlukukausi
alkaa

Ma 16.1.
Viikko 3

Ti 10.1.

Pe 13.1.

Uusinta-/korotuskuulustelu
klo 8.00-12.00

Ti 17.1.

Ke 18.1.

To 19.1.

La 14.1.
Su 15.1.

Pe 20.1.

La 21.1.

OSYK-päivä

Su 22.1.

Ma 23.1.

Ti 24.1.

Yo-info kevään ylioppilaskirjoituksiin
osallistuville

Ke 25.1.

To 26.1.

Pe 27.1.

RO-tuokio
klo 9.40–10.20

Su 29.1.

Abeille yhteinen
hakuinfo

Viikko 4

La 28.1.

Tanssin lukiodiplominäytös
Vanhempainilta
klo 18.00–20.00
(2. vsk opiskelijoiden vanhemmat)

Viikko 5
Viikko 6

Ma 30.1.
Päättöviikko
(koodi 8)

Päättöviikko
(koodi 5)

Ma 6.2.

Ti 31.21
Päättöviikko
(koodi 1)

Ti 7.2.
Päättöviikko
(koodi 6)

Ke 1.2.

To 2.2.

Päättöviikko
(koodi 2)

Päättöviikko
(koodi 3)

Ke 8.2.

To 9.2.

Päättöviikko
(koodi 7)

4. periodi alkaa

Pe 3.2.
Päättöviikko
(koodi 4)

Pe 10.2.

To 16.2.

Pe 17.2.

Viikko 7

Ke 15.2.

La 18.2.
Su 19.2.

Ma 20.2.
Viikko 8

La 11.2.
Su 12.2.

Penkkarit

Ti 14.2.

Su 5.2.

Vanhojen päivä

Penkkareiden
valmistelu koululla
klo 14.30–

Ma 13.2.

La 4.2.

Ti 21.2.

Ke 22.2.

To 23.2.

3. periodin arviointi
valmis

Ilmoittautuminen
uusintakuulusteluun

49

Pe 24.2.

La 25.2.
Su 26.2.

Ma 27.2.

Ti 28.2.

Ke 1.3.

To 2.3.

Viikko 9
Viikko 10

Ti 7.3.

Viikko 11
Viikko 12

Pe 10.3.

Ti 14.3.

Ti 21.3.

YO: vieras kieli (pitkä
oppimäärä)

Ma 27.3.

Ke 15.3.

To 16.3.
YO: vieras kieli (lyhyt
oppimäärä)

Ke 22.3.

To 23.3.

YO: matematiikka

Ti 28.3.

YO: ruotsi

Ke 29.3.

RO-tuokio
klo 9.40–10.20

To 30.3.

YO: reaali (UE, ET,
YH, KE, GE, TT)

Päättöviikko
(koodi 1)

Pe 17.3.
YO: äidinkieli
(kirjoitustaito)

Pe 24.3.
YO: reaali (PS, FI, HI,
FY, BI)

Pe 31.3.
Päättöviikko
(koodi 2)

Päättöviikko
(koodi 8)

Ma 3.4.
Päättöviikko
(koodi 3)

Ma 10.4.

Ti 4.4.
Päättöviikko
(koodi 4)

Ti 11.4.
Päättöviikko
(koodi 7)

Ke 5.4.

To 6.4.

Päättöviikko
(koodi 5)

Ke 12.4.

To 13.4.

5. periodi alkaa

Ke 19.4.

To 20.4.

La 25.3.
Su 26.3.

La 1.4.
Su 2.4.

Pääsiäisloma

Su 9.4.

Pe 14.4.

La 15.4.

Pe 21.4.
Urapolkuja-tapahtuma
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Su 19.3.

La 8.4.

Nanny Lilius
päivänavaus

Viikko 16

Ti 18.4.

La 18.3.

Pe 7.4.

Päättöviikko
(koodi 6)

Pääsiäisloma

Ma 17.4.

La 11.3.
Su 12.3.

YO: äidinkieli
(lukutaito)

Ma 20.3.

Viikko 13

To 9.3.

Talviloma

Ma 13.3.

Viikko 14

Ke 8.3.

La 4.3.
Su 5.3.

Abien ilmoitettava
S-merkinnöiksi
muutettavat kurssit
kansliaan

Ma 6.3.

Viikko 15

Pe 3.3.

Uusintakuulustelu
klo 8.00–12.00

Su 16.4.

La 22.4.
Su 23.4.

Viikko 17

Ma 24.4.

Ma 1.5.
Viikko 18

Ti 25.4.

Ke 26.4.

To 27.4.

4. periodin arviointi
valmis
		
Valmistuvilla täytyy
olla kurssit valmiina

Ti 2.5.

Pe 28.4.

Ilmoittautuminen
uusintakuulusteluun päättyy

Ke 3.5.

To 4.5.

Su 30.4.

Pe 5.5.

Uusintakuulustelu
klo 8.00-12.00

Ke 10.5.

To 11.5.

Pe 12.5.

Viikko 19

Ti 9.5.

La 6.5.
Su 7.5.

Vappu

Ma 8.5.

La 29.4.

La 13.5.
Su 14.5.

Musikaali

Ma 15.5.

Ti 16.5.

To 18.5.

Pe 19.5.

Viikko 20
Viikko 21

Ti 23.5.
Päättöviikko
(koodi 8)

Ma 29.5.
Päättöviikko
(koodi 4)

Ti 30.5.
Päättöviikko
(koodi 5)

La 20.5.
Su 21.5.

Helatorstai

Ma 22.5.

Viikko 22

Ke 17.5.
RO-tuokio
klo 9.40-10.20

Ke 24.5.

To 25.5.

Päättöviikko
(koodi 1)

Päättöviikko
(koodi 2)

Ke 31.5.

To 1.6.

Päättöviikko
(koodi 6)

Päättöviikko
(koodi 7)

Unesco-teemapäivä: Kulttuurisen
monimuotoisuuden
päivä

Pe 26.5.
Päättöviikko
(koodi 3)

Pe 2.6.
Opiskelijakunnan
yleiskokous
		
Opiskelijakunnan
teemapäivä

La 27.5.
Su 28.5.

La 3.6.
Lukuvuoden päätös
Päätöstilaisuus 1. ja
2. vsk:n opiskelijat
Ylioppilasjuhla

Tulevien ylioppilaiden harjoitukset
klo 17.00

51

POISSAOLOLUPA-ANOMUS
Ryhmänohjaajalle (1-5 päivää) / rehtorille (yli 5 päivää)
Huom! Suosittelemme opiskelijoidemme osallistumista perhematkoihin vain koulun loma-aikoina.
Opiskelijan on itsenäisesti opiskeltava luvallistenkin lomien aikana käsitellyt asiat.
Opiskelija

					
nimi

anoo lupaa olla pois koulusta seuraavina päivinä

ryhmä
– 		

Syy poissaoloon on:

Paikka ja päiväys:
Allekirjoitukset:
opiskelija

Kurssi/
Opintojakso

Opettaja

huoltaja

Poissaolotunnit
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Opettajan ohjeet

.

MUISTIINPANOJA

53

