
KURSSITARJOTIN LUKUVUODELLE 2016 -2017 (tulevat kolmoset)

Muistettavia asioita kurssivalintojen tekoon:

- Olet tehnyt esivalinnat lukuvuodelle 2016 - 2017. Käytä esivalintatietoja tai 
päivitettyä HOPSia hyödyksesi, kun valitset kursseja kurssitarjottimelta.

- Opintosuunnittelulomakkeesta voit tarkistaa vielä mitkä kurssit piti opiskella 
minäkin lukuvuonna sekä pakollisten että syventävien määrän. Eri lukuvuosina 
tarjotaan soveltavia kursseja eri määrä.

o Lomake löytyy koulun nettisivuilta (Kohdassa Opiskelijalle -> 
Opintosuunnitelmalomake) https://tiirismaanlukio.fi/web/wp-
content/uploads/sites/2/2016/01/OPINTOSUUNNITTELULOMAKE-2016.pdf

- Kurssisisältöjä voit lukea koulun nettisivuilta https://tiirismaanlukio.fi/web/kurssit/ 

- MUISTA:
o valita kaikki pakolliset kurssit (musalinjalainen voi jättää pakollisista 

kursseista max. 8)
o 2/3 pitää olla hyväksytysti suoritettuina.
o Päättötodistukseen vaaditaan min. 75 kurssia, joista valtakunnallisia 

syventäviä kursseja pitää olla vähintään 10. 
o Musalinjalaisilla pitää olla MUMU1-MUMU4 kurssit opiskeltuina, lisäksi 

musiikkilinjan kursseja on oltava yhteensä vähintään 12.

- Valitse OP1 kurssin oppitunnit 3. jaksosta.
- Valitse AT1 ½ kurssi joko 1. tai 2. jaksosta (puolet jaksosta)
- Suomi toisena kielenä kurssit (S2) valitaan Kannaksen lukion kurssitarjottimelta.

o 1. jakson 6. koodi v_S23 K
o 4. jakson 5. koodi v_S24 K
o 2. jakson 6. koodi v_S25 K
o 3. jakson 5. koodi v_S26 K

- UO ja UI kurssit valitaan Kannaksen lukion ja Lahden lyseon kurssitarjottimilta.
o 2. jakson 8. koodi v_UO3.1 K
o 2. jakson 8. koodi v_UI3.1 L

ENGLANTI: 

- Englannin abikurssit ENA7, ENA10 ja ENA13: 
- ENA7 on viime aikoina ollut perustana ylioppilaskirjoituksille, sekä kirjallisessa että kuuntelukokeessa. 
- ENA10 keskittyy kielioppiin ja ENA13 ajankohtaisiin teksteihin, kuunteluharjoituksiin ja kirjoittamiseen. 

Yleensä kaikki abit ottavat ENA10-kurssin ja kaikki, jotka vain kursseille mahtuvat ENA13

- Englannin suullinen kurssi suositellaan otettavaksi kakkosen keväällä tai abivuonna. Kurssi kehittää 
puhetaitoja, ääntämistä ja erityisesti sanaston hallintaa.  

https://tiirismaanlukio.fi/web/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/OPINTOSUUNNITTELULOMAKE-2016.pdf
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KUVATAIDE 
- Tulevana lukuvuonna on todennäköisesti viimeinen mahdollisuus suorittaa vanhan opsin mukainen KU5 

(nykytaide) kurssi, joka poistuu uudesta opsista. 
- Soveltavien kurssien kurssinumeroinnit muuttuvat kokonaan, mutta monien kurssien sisällöt ovat vastaavia 

entisten (eri numeroisten) työpajojen kanssa. Tulevana lukuvuonna on tarjolla kolme soveltavaa työpajaa, 
joiden numeroinnit KU7 (elokuva), KU8 (valokuva) ja KU10 (kokeileva taide) ovat vanhan opsin mukaisia. 
Näille kursseille ovat erittäin tervetulleita myös 1. vsk:n opiskelijat, mutta heille suoritus merkitään vastaavan 
uuden opsin kurssin numerolla. Näitä työpajoja tarjotaan seuraavan kerran vasta kahden vuoden kuluttua, eli 
kannattaa valita ensi lukuvuodelle, jos haluaa näitä opiskella. Vuoden kuluttua on tarjolla jotkut muut 
soveltavista työpajoista. Soveltavat työpajat arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

- Uutena on myös Syventävä työpaja (uusi KU13), joka tarkoittaa sitä, että opiskelija voi valita uudestaan minkä
tahansa yhden työpajan, jonka on jo suorittanut aikaisemmin, mutta haluaa oppia aiheesta lisää, syventää 
osaamistaan ja saa siitä toisen kurssimerkinnän.  

- Jos haluaa suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin, on sitä ENNEN oltava suoritettuna vähintään 4 muuta 
kuvataiteen kurssia. Diplomikurssi (vanha KU6) on tarjolla Kannaksen lukiossa 2. jaksossa koodilla 8. 
Diplomitehtävät löytyvät opetushallituksen sivuilta netistä. Niihin kannattaa tutustua jo nyt keväällä, jos aikoo 
syksyllä mennä tekemään diplomin. 
 

- TEKSTIILITYÖ 
- Tekstiilityön kurssien numerointi ja suurelta osin myös sisällöt muuttuvat uuden opsin myötä. Suurin piirtein 

sama sisältö on jatkossakin ns. vanhojenpäiväpuku-, musikaalipuvustus- ja penkkarivaatekursseilla sekä 
käsityön lukiodiplomilla. Muilla tekstiilityön uusilla kursseilla ei ole suoraa yhtäläisyyttä vanhaan opsiin. 
Kaikille uuden opsin mukaisille kursseille ovat myös aiemmin aloittaneet opiskelijat erittäin tervetulleita. 
Korvaavuus vanhaan opsiin saadaan kyllä aikaan jollain keinolla. Lukiodiplomia lukuunottamatta kaikki uuden 
opsin tekstiilityön kurssit ovat soveltavia kursseja ja ne arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

- Uuden opsin kursseista tarjotaan ensi lukuvuonna TS02 ja TS03, seuraavana vuonna TS04 ja TS05, eli nämä 
neljä ovat tarjolla vain joka toinen vuosi vuorovuosin. Vanhan opsin kursseista tarjotaan TS3, TS4 ja TS9, joista 
TS4 viimeistä kertaa. Myös TS7 (diplomikurssi) on mahdollista suorittaa ensi syksynä. 

- Opetus järjestetään AKK:n tiloissa, Wellamon ompelukoneita lainaten silloin kun niitä tarvitaan. Opiskelijoille 
järjestetään lisäksi itsenäisen työskentelyn tila, jossa sijaitsevat lukion omat ompelukoneet ja jossa voi 
työskennellä omien aikataulujensa mukaan kurssiaikojen ulkopuolellakin. 
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