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Millainen lukio Ylivieskassa on? 

  
Ylivieskan lukio pyrkii olemaan opiskelijan lukio.  

 

Meillä toimitaan niin, että sinun olisi hyvä tulla kouluun ja 

opiskella lukiossa.  Lähes aina tämä onnistuu, mutta ei aina. 

Silloin kysytään: Miten yhdessä saamme asiat toimimaan ja 

opiskelun sujumaan paremmin?  

 

Tämä on lukion laadun kohottamista. Laatu ei ole vain pär-

jäämistä lukiovertailuissa, vaan ennen muuta se on yksittäi-

sen opiskelijan menestymistä parhaalla mahdollisella taval-

la. Tavoite on olla hyvä koulu, jonne on mukava tulla. 

 

Tärkeää on myös löytää oikea ja sopiva opiskelupaikka lu-

kion jälkeen. Meiltä ovat kaikki polut auki tulevaan opiske-

lupaikkaan. 

 

Ylivieskan lukiolle yhdessä tekeminen on tärkeä asia. 

 

Koulumme toimintakulttuuri perustuu opiskelijoiden 

tiimeihin, joissa opettaja on ohjaavassa roolissa tukena ja 

apuna. Tiimejä on noin 15 ja niihin kuuluvat kaikki al-

kavat ja jatkavat opiskelijat. Tiimien puheenjohtajis-

ta/jäsenistä koostuu opiskelijakunnan hallitus. Näin lu-

kioaikana opitaan toimimaan tiimeissä ja osana isoa or-

ganisaatioita. Se on tärkeää elämää ja työtä varten. 

. 

 

 

 

 

MIKSI JUURI LUKIOON? 
 
Lukiosta saat erinomaiset tiedot ja taidot jatkokoulutuksessa me-
nestymiseen ja sinne hakeutumiseen. Lukio antaa mallin siitä, mi-
ten opiskellaan. Lukiossa saat opetusta, jonka avulla saat par-
haan mahdollisen yo-todistuksen, jolla haet korkeakouluihin.  
 
Yhdeksännen luokan lopussa sinulla ehkä ei ole aavistustakaan 
siitä, mikä sinusta ”isona tulee”. Lukiossa on aikaa miettiä tä-
tä. Lukiokoulutukseen tuleminen antaa lisää aikaa, välineitä ja 
ohjausta miettiä tulevaisuuden koulutusvalintoja. Lukion ja yli-
oppilastutkinnon suorittamisen jälkeen kaikki mahdolliset jatko-
koulutustiet (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ovat sinulle 
avoinna ulkomaita myöten. 
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--- OPISKELIJOIDEN TUKI JA OHJAUS --- 
 
  

Opiskelijat jaetaan lukioon tullessaan ohjausryhmiin ja jokaisella ryhmällä on oma ryh-

mänohjaaja. Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijoita seuraa lähiohjaajana ryhmänsä opiske-

lijoiden vointia ja opintojen etenemistä ja pitää yhteyttä huoltajiin. Aloittavien opiskelijoiden tu-

kena ovat myös tutorit, jotka ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita. 

 

Alkavia perehdytetään lukioon perusteellisesti ja myös lämpimästi lukio tutuksi –kurssilla, 

joka alkaa ensimmäisessä jaksossa. Tämän LuTu-kurssin käyt omassa ohjausryhmässäsi. Kurssin 

aikana käydään perusteellisesti läpi lukion toimintatavat ja käytänteet sekä tietokoneohjelmat. 

Kurssi päättyy lutu -leiriin leirikeskus Törmälässä. Meillä on käytössä ensimmäisen jakson ke-

vennys alkaville eli syksyn ensimmäisessä jaksossa on neljä lukuainetta tavallisen viiden sijaan. 

 

Ylivieskan lukiolla on oma päätoiminen opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaajan puoleen voivat 

kääntyä kaikki lukiolaiset missä tahansa asiassa. Opinto-ohjaajan johdolla tehdään opinto suun-

nitelma lukioon ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja jatko-opinto sekä urasuunnitelma. Alkavien 

muutokset kurssivalinnoissa tulee käydä sopimassa opinto-ohjaajan kanssa.  

 

Ylivieskan lukiolla on oma päätoiminen erityisopettaja. Erityisopettaja tekee alkaville liittyvät 

lukiseulat ja tarkemmat testit.  Erityisopettaja tukee kaikenlaisissa oppimisvaikeuksissa ja aina 

kun opiskelijalla ilmenee tuen tarvetta opiskelussaan. Lukiossa työskentelee myös oma koulun-

käynninohjaaja. 

 

Lukion oma koulusihteeri auttaa ja neuvoo opiskelijoita opiskelun käytännön ongelmissa 

eteenpäin ja hoitaa koulumatka- ja opintotukiasioita. 

 

Myös rehtorit vastaavat mielellään kysymyksiin ja keskustelevat kaikista opiskeluun liittyvistä 

asioista. Esimerkiksi muualla suoritettujen kurssien vastaavuudet anotaan rehtorilta. 

 

Eri oppiaineisiin liittyvästä ohjauksesta vastaa asianomaisen aineen opettaja. Opettajat ovat 

parhaiten tavoitettavissa vähän ennen oppitunnin alkua tai heti oppitunnin päätyttyä luokassa. 

Ylivieskan lukiossa opettajat ovat toisen asteen koulutuksen asiantuntijoita, sillä heidän virkansa 

ovat lukion omia virkoja. 

 

Kaikille lukioon tuleville tehdään viimeistään ensimmäisen jakson aikana luki- ja matema-

tiikkaseulat, joilla pyritään selvittämään onko opiskelijalla erityisongelmia luku- ja kirjoitus-

taidoissa ja / tai matematiikassa. Luki -vaikeuteen liittyen meillä on tarjolla ja myös toteutunut 

tukikurssi: LUE-kurssi, jota pitää oma erityisopettajamme. 

 

Alkavien tukeen liittyvät myös niveltävät kurssit ja työpajat. Jos koet, että sinulla on jäänyt 

jossain oppiaineessa aukkoja perusopetuksessa, niin kannattaa ilmoittautua niveltäville kursseil-

le, joita on englannissa, ruotsissa, äidinkielessä ja pitkässä sekä lyhyessä matematiikassa. Lisäksi 
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Ylivieskan lukion toimintatapaan kuuluvat työpajat eri oppiaineissa. Sinulla on mahdollisuus 

saada tukiopetusta, josta on sovittava erikseen kyseisen aineen opettajan kanssa. 

 

Opiskelijakunta toimii tiimien kautta.  Jokainen opiskelija kuuluu johonkin 15 -20 eri 

tiimistä. Tiimit vastaavat koulun opetuksen ulkopuolisesta toiminnasta. Tiimit luovat opiskelijal-

le turvallisen tavan toimia yhdessä. 

 

 

---LAAJA JA KATTAVA KURSSITARJONTA---  
 Ylivieskan lukion tarjonta---   
 

Ylivieskan lukio tarjoaa erittäin laajan valikoiman kursseja tarjolle. Koska olemme iso lukio, kaikki 

kurssit myös toteutetaan vuosittain. Monessa oppiaineessa tai valmennuksessa pystymme samaan tar-

jontaan kuin erikoislukiot tai lukioiden erityislinjat. 

 

kielet Englannin kielessä on tarjolla 12 kurssia. Päättäville on omat kertauskurssit ja eri-

tyinen ”abiapukurssi”. Opettajat pitävät kuuntelukurssit sekä kevään että syksyn yo- kirjoituksiin. 

Ruotsin kielessä on kursseja tarjolla 13. Meillä voi valita myös A-ruotsin. Ruotsin kurssit toteutetaan 

niin, että ruotsin voi kirjoittaa jo syksyn ylioppilaskirjoituksissa.  
Ranskan ja saksan oppiaineissa yläkoulussa alkaneiden ryhmä yhdistyy kolmannesta kurssista lähtien 

lukiossa kielen aloittaneiden ryhmään. Kurssit etenevät rauhalliseen tahtiin kuitenkin niin, että kirjoi-

tuksiin kieli valmistuu hyvin. Kursseja on tarjolla 9-10. Venäjän ryhmät ovat alkaneet joka vuosi ja 

tarjolla on 9 kurssia.  

eLukion kautta voit opiskella kieliä, joita päivälukiossa ei opeteta. Meillä on oma etälukion opin-

nonohjaaja, joka on johdattaa opiskelijoita espanjan, italian ja japanin sekä kiinan tai pohjoissaamen 

opiskeluun.   

Äidinkielen kursseja on tarjolla 14, joista on toteutunut 11. Lisäksi tarjolla ovat lue- kurssit ja akate-

miassa teatterikurssi. Myös ilmaisutaito on usein toteutunut. 

 

matemaattiset aineet Pitkässä matematiikassa Ylivieskan lukion tarjoaa 

18 kurssin valikoiman kursseja. Lyhyessä on tarjolla 12 kurssia. Jatkaville ja abeille on monia kertaus-

kursseja. Lyhyen matematiikan voimana on meillä testeistä lähtevä tukiopetus, joka perustuu yksilölli-

seen tukeen. Pitkässä matematiikassa voimavarana on yhdessä laskemisen perinne. 

 
reaaliaineet Reaaliaineissa tarjontaa on myös runsaasti. Kurssimäärät ovat seuraa-

vat: Biologia 7, Filosofia 5, Fysiikka 10, Maantieto 6, Historia 10, Kemia 6, Psykologia 8, Terveystie-

to 5 ja Uskonto 8 sekä Yhteiskuntaoppi 6. Kaikissa aineissa on kertauskurssit. Kemian ja biologian 

tarjonta tähtää syksyn ylioppilaskirjoituksiin. 

 

kuvataide + liikunta + musiikki 

Kaikissa taito- ja taideaineissa tarjonta on laajaa ja monipuolista. Musiikissa voi suorittaa 10 kurssia, 

kuvataiteessa 11 ja liikunnassa 13. Musiikkiopiston kurssit luetaan suoraan lukion musiikin opinnoik-

si. Kursseilla valmistellaan esityksiä ja koristeluita koulun juhliin.  Lisäksi vuosittain toteutetaan taide-

retki mielenkiintoiseen kohteeseen. Myös liikuntakurssit tekevät retkiä  vuosittain. 

  

--- Lukiodiplomit --- 
 

Ylivieskan lukiossa lukiodiplomin voit suorittaa: kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa.  
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Lukiossa voit suorittaa myös lukudiplomin (Äi12) ja puheviestinnän suullisen päättökokeen. Lisäksi 

englannissa ja ruotsissa järjestetään puhekurssit, joista saat oman todistuksen. 

 
--- Lukion kurssit ---  
 

Tässä on lukiomme alustava kurssitarjonta vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan. 

pienessä; kolmiosaisessa laatikossa on suositus siitä minä opiskeluvuonna kursseja suoritetaan.. 
 

   Pakolliset Syventävät 
Sovelta-

vat   

   kurssit kurssit kurssit   

  Äidinkieli 
6 3 3  3   3 5   

Kielet        

  Englanti A1 3 
 

3 3  2 3+½    

  Ruotsi A 6 
 

3 3  3 1+½   

 Ruotsi B1 5 
 

3 2  3 4+½ syksyn yo 

  Ranska B2  8 
 

2 3 3 1+½   

  Saksa B2  8 2 3 3 1+½  

  Venäjä B2  8 
 

1 3 4 ½   

  Ranska B3  8 
 

4 3 1 2+½   

  Saksa B3  8 
 

4 3 1 2+½  

  Venäjä B3  8 
 

3 3 3 2+½   

  
Espanja, iItalia 
kiina ja japani 

 8 
  eLukio 

Matematiikka  Yhteinen    1     

  Pitkä 9 
 

3 5 1 3 5   

  Lyhyt 5 
 

2 2 1 2 4   

Reaaliaineet        

  Biologia 2 
 

2   3 
 

 3  2  syksyn yo 

  Maantieto 1 
 

1   3 
 

 2 1 2   

  Fysiikka 1 
 

1   6 
 

1 2 3 3   

  Kemia 1 
 

1   4 
 

1 3  2  syksyn yo 

 Terveystieto 1 
 

1    2  2  2  syksyn yo 

  Uskonto / Et 2 
 

1 1  4 
 

1 2 1 2   

  Filosofia 2 
 

 1 1 3 
 

 1 1 1   

  Psykologia 1 
 

1   4 
 

1 2 1 3   

  Historia   
3 

 

1 1 1 4 
 

1 2 1 
3 

myös syk-
syn yo 

  
Yhteiskuntaop-
pi 

3 
 

1 1 1 1 
 

 1  
2  

Taideaineet        

  Kuvataide 1 / 2 
 

1 1  2 7   

  Musiikki 1 / 2 
 

1 1  3 5   

  Liikunta   2 
 

1 1  3 8   

      

  Oppilaanohjaus 2     

  Lukiodiplomit  2 3   

  Lukioakatemia   1-6   

  Teemaopinnot  2  

  
  
  

Sinun on opiskel-
tava 

 
 
 

pakollisia kurs-
seja 47 - 51   

syventäviä 
vähintään  10    
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--- ALKAVAN OPISKELIJAN VALINNAT --- 
  
Alkavien täytyy ennen lukion aloittamista miettiä seuraavia valintoja: 

 

1. Pitkä vai lyhyt matematiikka  

2. Kielivalinta 

o  A- tai B-ruotsi  

o lyhyt kieli: ranska, saksa, venäjä  

 B2 tarkoittaa, että jatkat yläkoulussa aloitettua kieltä lukiossa 

 B3 tarkoittaa lukiossa alkavaa kieltä 

 

3. Muutamien reaaliaineiden syventävät kurssit 

o fysiikka, kemia, psykologia, historia ja uskonto (jäljempänä näistä on esittelyt). 

 

4. Liikunta, musiikki ja kuvataide: syventävä kurssi tarjolla keväällä. Voit valita harrastuksen 

ja kiinnostuksen mukaan. 

 

5. Katsomusaine: On yleensä ev.lut.uskonto (UE), paitsi jos ei ole kirkon jäsen, niin silloin voi 

valita elämänkatsomustiedon (ET).  

 

6. Niveltäviä kursseja, jos katsot ne tarpeelliseksi: 

ruotsi  jos yläkoulun arvosana on 5-7 

englanti  jos arvosana on 5-7 

matematiikka jos arvosana on 5-7 

lue –kurssi  jos sinulla on todettu luki-vaikeus 

 

7. Soveltavia kursseja (jäljempänä esittely) 

 

8. Lukioakatemian valmennus- tai harrasteryhmät (jäljempänä esittely) 

 

9. eLukion kielet (espanja, italia, japani, kiina) 

o  yleensä kannattaa aloittaa toisena opiskeluvuotena 

 

 

--- SYVENTÄVÄT KURSSIT alkaville --- 
  
Valitse syventävä kurssi, jos se oppiaine kiinnostaa sinua tai sinusta tuntuu, että 

voisit kirjoittaa sen ylioppilaskirjoitusten reaalikokeessa. Nämä syventävät ovat tar-

jolla keväällä. 

 

Fysiikka 

 

FY 2 Lämpö  

 Kurssin aikana perehdytään lämpöön liittyviin ilmiöihin. Aineen termodynaaminen tila 

ja lämpöopin pääsääntöihin liittyvät ilmiöt ovat tutkittavana. Kurssi antaa valmiuksia 

ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. 
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Kemia  
 

KE 2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa 

Kurssilla opetellaan alkuaineiden jaksollinen järjestelmä ja atomien rakenne. Opetellaan 

päättelemään aineen kemiallinen käyttäytyminen ja syntyvien aineiden rakenne. Harjoi-

tellaan laboratoriossa. 

 

Psykologia 

 

PS 2 Kehittyvä ihminen 

Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa ja erityisesti lapsuudessa sekä 

nuoruudessa.  

 

Historia 

 

HI 4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehittyminen 

Kurssilla perehdytään Euroopan kulttuuriperintöön. Tarkastelun kohteena on eurooppa-

lainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä. 

 

Uskonto 

 

UE 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 

Aasian uskonnot ja luonnonuskonnot sekä uskonnolliset liikkeet. 

 

Musiikki 

 

MU 3 Ovet auki musiikille 

Opiskelija oppii tuntemaan itselle vieraita musiikkikulttuureita ja musiikkilajeja sekä 

musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan eurooppalaiseen, amerikkalai-

seen, afrikkalaiseen ja aasialaiseen musiikkiperinteeseen. Kurssilla kuunnellaan paljon. 

Soitto- ja laulutehtäviä ja musiikkiliikuntaa aihepiirin mukaan. 

 

Kuvataide 

 

KU 3 Osallisena mediassa  

Tutustumme kuvalliseen viestintään nykykulttuurissa. Tutkimme esim. elokuvan, TV:n, 

mainoksien, pelien ja erilaisten julkaisujen maailmaa. Opettelemme ymmärtämään ja 

analysoimaan kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa. Harjoittelemme käyttämään eri-

laisia kuvia, ja tekniikoita viestinnän välinein. 

 

Liikunta 

 

LI 3 Terveyttä liikkuen  
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Kurssin tavoitteena on lisätä oppilaitten opiskeluvireyttä ja jaksamista elämyksellisten 

ja rentouttavien liikuntakokemusten kautta. Kurssin sisältö tarkennetaan ja sovitaan yh-

dessä kurssin alkaessa. Kurssilla pyritään opiskelijalähtöisyyteen, yhteistoiminnallisuu-

den edistämiseen sekä koulun yhteishengen vahvistamiseen. Opiskelijat voivat vaikut-

taa kurssin sisältöön. 

 

--- SOVELTAVAT KURSSIT alkaville---   
 
Äidinkieli  

  

ÄI11  Lukudiplomikurssi 

Tällä kurssilla saat ohjeita ja reittiehdotuksia proosan ja runojen mielenkiintoiseen maa-

ilmaan. 

Luettavista kirjoista päätetään kurssin alussa. Kurssilla on mahdollisuus suorittaa luku-

diplomi. 

 

 ÄI12  Luova ilmaisu 

Tämä kurssi on joustava, ja se muokkautuu ryhmän toiveiden, tarpeiden ja halujen mu-

kaan. Kurssilla tehdään perusharjoituksia (rentoutumisharjoituksia, ääni-, aisti- ja kon-

taktiharjoituksia), improvisointiharjoituksia ja hengitys- ja puhetekniikan harjoituksia 

sekä mahdollisia pieniä projekteja. 

 

ÄI13  Luova kirjoittaminen 

Kurssi tarjoaa työvälineitä ja keinoja etsiä ja kokeilla uusia kirjallisen ilmaisun tapoja. 

Tällä kurssilla pyritään siihen, että kirjoittamisesta tulisi kiehtova, luotettava ystävä. 

 

ÄI14  Äidinkielen tukikurssi 

Valitse tukikurssi, jos koet että tarvitset tukea äidinkielen opiskeluun. Kurssille ohjataan 

myös tarvittaessa ensimmäisiltä äidinkielen kursseilta. 2 viikkotuntia. 

 

ÄI11 Lukudiplomikurssi 

Tällä kurssilla saat ohjeita ja reittiehdotuksia kirjallisuuden ja runojen mielenkiintoiseen 

maailmaan. Luettavista kirjoista päätetään kurssin alussa. Kurssin aikana on mahdollista 

suorittaa myös lukudiplomi, jolloin luettavat teokset valitaan etukäteen valmistellulta 

lukulistalta ohjatusti.  

  

Englanti 

 

ENA 9 Alkavien niveltävä kurssi  

Kurssi on tarkoitettu niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisähar-

joitusta englannin kielessä. Kurssia suositellaan niille, jotka tuntevat epävarmuutta eng-

lannin kielen perusasioissa. Kurssilla ne kerrataan. 

 

Ruotsi 
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RUB1 9 Niveltävä kurssi lukion aloittaville  

Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvalla kurssilla kerrataan kielen perussanastoa ja raken-

teita sekä harjoitellaan kuuntelua. Kurssilla huomioidaan opiskelijoiden erityistoivo-

mukset. Tavoitteena on motivaation lisääminen sekä oman oppimisen ilon ja innostuk-

sen löytäminen.  

 

Matematiikka 

 

MAA 14 Harjoittelukurssi alkaville (lyhyt) 

Kurssilla kerrataan ja täydennetään perusopetuksessa saatuja tietoja ja taitoja tavoittee-

na lukio-opiskelujen alkuvaikeuksien voittaminen niin matematiikassa, fysiikassa kuin 

kemiassakin. 

 

MAB 9 Harjoittelukurssi alkaville (pitkä) 

Kurssilla kerrataan ja täydennetään peruskoulussa saatuja tietoja ja taitoja tavoitteena 

lukio-opiskelujen alkuvaikeuksien voittaminen niin matematiikassa, fysiikassa kuin 

kemiassakin. Kurssilla lasketaan erittäin paljon. Suositellaan opiskelijoille, joiden ma-

tematiikan arvosana peruskoulussa on ollut 4-7. Kurssi toteutetaan työpajana. 

 

Historia 

 

HI8  Sotahistoria 

Sotahistorian kurssilla opiskelija perehtyy ihmiskunnan sotaisaan menneisyyteen ja so-

tien keskeiseen merkitykseen ihmiskunnan kehityksen suunnan näyttäjänä. Kurssilla 

tutustutaan mm. sodankäynnin alkujuuriin, suuriin sotapäälliköihin ja maailmanhistori-

aa muovanneisiin taisteluihin, sodankäynnin tekniikkaan sekä pyrkimyksiin inhimillis-

tää sodankäyntiä eri aikoina 

 

HI9 Paikallishistoria 

Kurssilla tutustutaan Ylivieskan ja Kalajokilaakson historiaan innostavalla ja reippaalla 

otteella. 

 

Yhteiskuntaoppi 

 

Yh5 Yrittäjyyskurssi 

Yrittäjyyskurssilla opiskelija tutustuu yrittäjyyden perusajatukseen, -käsitteisiin ja toi-

mintaperiaatteisiin. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla perustetaan yritys (osuuskunta 

tai 4H-yritys), jonka avulla opiskelija pääsee harjoittelemaan työelämätaitoja sekä yrit-

täjämäistä asennetta ja toimintatapoja. 

 

Biologia 

 

BI6  Luonnontuntemuksen kurssi 

Kurssilla lähdetään liikkeelle opiskelijan omasta aiheesta, josta tehdään pienimuotoinen 

esitys. Tehdyt työt esitellään.  Aihe voi olla luontokuvaus, luontodokumentti, kokeelli-

nen työ tai oman kotieläimen esittely. 
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Psykologia 

 

PS8 Sosiaaliset taidot 

Harjoitellaan sosiaalisia taitoja, muiden huomioonottamista. Perehdytään erilaisiin ih-

missuhteisiin. Lisätään oman minän tuntemusta. 

 

Musiikki 

 

MU6 Kitarakurssi 

Kurssilla oppilas oppii soittamaan kitaraa sointumerkeistä sekä soittamaan pieniä melo-

dioita improvisoimalla ja tabulaturimerkintää käyttäen. Opetellaan kitaran virittäminen 

ja kielten huoltoa, mm. kielen vaihtaminen. Koska kyseessä on alkeiskurssi, jokainen 

opiskelija etenee oma lähtötaso huomioiden. Harjoitellaan myös bassosoittoa. 

 

MU7 Vapaan säestyksen kurssi 

Kurssilla harjoitellaan soittamista sointumerkeistä kosketinsoittimella. Lisäksi käydään 

läpi erilaisia komppaustapoja kappaleiden tyyli ja luonne huomioiden. Tunnit ovat joko 

yksityistunteja tai ryhmätunteja. 

 

MU8 Kuuntelukurssi 

Kurssilla opiskelija oppii kuulemaan ja kuuntelemaan sekä arvostamaan erityylisiä mu-

siikkikulttuureja sekä erilaisia musiikin ilmiöitä. Kurssilla kuunnellaan esimerkkejä mu-

siikin eri tyyleistä, musiikkia eri aikakausilta sekä eri kulttuureista ja kurssilaisten omaa 

musiikkia. Kurssiin liittyy kulttuurimatka vuorovuosin musikaaliin, oopperaan tai balet-

tiin. 

 

MU9 Bändikurssi  

Aikaisemmin opittujen musiikillisten tietojen ja taitojen soveltava harjoittaminen. 
Kurssille haluavalta edellytetään jo jonkin soittimen soittotaitoa. Kurssilla harjoitellaan 

yhteissoittoa ja tavoitteena on saada ohjelmaa koulun tapahtumiin ja juhliin. Esiintyvä 

kurssi. Kurssille voi tulla myös stemmalaulusta kiinnostuneita. 

 

MU10 Juhlamusiikkikurssi 

Kurssilla harjoitellaan musiikkiesityksiä ja kuoro-ohjelmaa koulun juhliin. Osallistu-

malla lukioaikana juhlaan harjoituksineen ja esityksineen kurssi tulee suoritetuksi. 

  

Kuvataide 

 

KU6 Valokuva 

Valokuvakurssilla kerrataan ja opiskellaan valokuvaamisen perusasioita, sommittelua, 

valaistusta ja kuvailmaisua. Kurssin pääpaino on valokuvailmaisussa ja kuvallisen nä-

kemyksen kehittämisessä. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oman valokuvauspro-

jektin.  
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KU7 Elokuva  

Suunnitellaan, kuvataan ja editoidaan oma lyhytelokuva tai dokumentti. Opetellaan elo-

kuvanteon perustekniikkaa kameroilla ja kännyköillä. 

 

KU8 Piirrä maailmasi      

Tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja ilmaista havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuk-

siaan viivan ja piirtämisen avulla. Kokeilemme eri aiheita ja tekniikoita, välineinä: lyi-

jykynä, tussi, liidut, hiili- ja sivellinpiirustus. Harjoitellaan sommittelua ja viivan käyt-

töä. 

 

KU9 Maalaa maailmasi 

Tarkastellaan eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettua kuvataidetta. Tutustutaan tai-

desuuntiin. Pyritään vahvistamaan opiskelijan visuaalista ilmaisutaitoa, opetellaan vä-

rioppia ja sommittelua. Mahdollisuus kokeilla akryyli-, öljy- ja vesivärimaalauksen eri 

menetelmiä ja yhdistelmiä. 

 

KU10  Askartelu ja graafinen suunnittelu 

Tutustutaan grafiikan työskentelytapoihin ja tehdään vedoksia puu-, linokaiverruksella 

tai etsaustekniikalla. Kehitetään opiskelijan visuaalista suunnittelukykyä, luovaa ideoin-

tia ja ongelman ratkaisukykyä eri askartelumateriaaleille: huovutus, paperitaide, origami 

ja erilaiset massat. Perehdytään kolmiulotteisen taiteen sommitteluun ja tilan hahmot-

tamiseen. Mahdollisuus kolmiulotteisen taiteen tekemiseen eri tekniikoilla ja materiaa-

leilla. 

 

KU11 Kuvataidepassi 

Kurssi muodostuu kouluajan ulkopuolella järjestettävistä lyhytkursseista ja taidenäytte-

lykäynneistä. Lyhytkursseja pyritään järjestämään noin 2-3 lukukaudessa. Kerätään 30 

tuntia eri taidemuotojen opetusta ja näyttelykäyntejä. Näin syvennetään taideopintoja ja 

-taitoja. Lyhytkursseja järjestetään huovutuksesta, grafiikasta, voimauttavasta valoku-

vasta ja videotekniikasta.  

 

TAITEIDEN VÄLINEN KURSSI 

 

TA3 Taidetta kaikilla aisteilla 

Kuvataiteen ja musiikin yhteinen kurssi, joka syventää kulttuurista osaamista eri tai-

teenalojen välillä. Kurssi koostuu opetusjaksosta, kulttuurimatkasta ja matkan koke-

muksista koostuvasta teoksesta. 

 

Liikunta 

 

LI6 Vaellus ja retkeily 

Kurssin aikana perehdytään luonnossa liikkumiseen ja siellä selviytymiseen. Vaellus 

antaa mahdollisuuden Suomen luonnon monipuolisuuden näkemiseen ja kokemiseen 
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vaeltaen ja meloen. Luonnossa liikkuminen keskittää ajatuksia myös luonnonsuojelun 

tärkeyteen sekä jokamiehenoikeuksiin. 

 

LI7 Talviliikuntakurssi  

Kurssin päätarkoitus on lisätä maastohiihdon harrastamista ja luontoliikuntaa. Kurssin 

lajeina ovat hiihto, laskettelu, lumilautailu, lumikenkäily, retkiluistelu, ym. talviliikun-

tamuodot.  

 

LI8 Salibandykurssi 

Kurssilla keskitytään pääsääntöisesti fyysisen kunnon kohottamiseen pelaamisen ja la-

jinomaisten harjoitteiden avulla. 

 

LI10 Venyttely ja kehonhuoltokurssi 

Kurssin tarkoituksena on oppia kehon huoltamista ja hyvinvointia venyttelyn, rentou-

tuksen, pilateksen, joogan ja shindon avulla. 

 

LI11 Kilpaurheilun valmentautuminen 

Tämä kurssi katsotaan suoritetuksi, mikäli opiskelija osallistuu säännölliseen, valmen-

nettuun kilpaurheilun harjoitteluun. Opiskelijan tulee esittää opettajalle harjoittelun 

vuosisuunnitelma, harjoitustavoitteet sekä ote harjoituspäiväkirjasta. Opiskelija merkit-

see akatemiapassiin harjoituskerrat ja ne varmistetaan valmentajan allekirjoituksella. 

 

LI13 Mailapelikurssi 

Kurssin aikana perehdytään monipuolisesti eri mailapeleihin sekä ulkona että sisällä. 

Kurssilla keskitytään pelien perustaitojen oppimiseen ja harjoittamiseen. Kurssi suorite-

taan hajautetusti. 
 

 

--- Opinto-ohjelman teko ---  
  
Ylivieskan lukiossa laaditaan joka vuosi uusi kurssitarjotin, jotta opiskelijoiden valinnat 

saadaan toteutettua mahdollisimman hyvin. Kaikki aineyhdistelmät ovat mahdollisia.  

 

Lukiossa noudatetaan kuusijaksojärjestelmää, jolloin sinulla on kuusi erilaista lukujär-

jestystä yhtenä lukuvuotena ja joka jaksossa 1-6 tunneilla tavallisesti 5 kurssia. 

Oman opinto-ohjelmasi teko aloitetaan yläkoulussa merkitsemällä ainevalinnat kurssei-

neen ainevalintakorttiin. Valitsemasi kurssit on hajautettu lukiolla kurssitarjottimel-

le, josta muodostuu lukujärjestykset jokaiselle kuudelle jaksolle. Jokirannan opiskeli-

jat tekevät ohjatusti omilla wilmatunnuksillaan esivalinnat lukiolla hiihtoloman jälkeen.  

Muualta tulevat palauttavat ainevalintakortin lukiolle ja rehtori siirtää valinnat.  

 

Tullessasi syksyllä lukioon on sinun opinto-ohjelmasi ensimmäiselle lukuvuodelle val-

mis ja voit turvallisin mielin aloittaa opiskelun lukiossa. Opinto-ohjelman teko muodos-

tuu kolmesta vaiheesta: 
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1. Ainevalintojen teko 

  

 tehdään ensimmäisen kerran ylä-

koulussa 

 Ainevalinkorttia pidetään ajan 

tasalla koko lukion ajan. Sen 

avulla suunnittelet omat valintasi 

ja pysyt selvillä kurssimäärän 

saavuttamisesta. 

 TÄRKEINTÄ ON TEHDÄ 1. VUO-

DEN VALINNAT 
 

2. Valintojen siirtäminen esivalintaan 

Yläkoulussa tai itsenäisesti teke-

mäsi valinnat siirretään keväällä 

lukion kurssitarjottimelle hiihto-

loman jälkeen ja saat niiden poh-

jalta valmiin lukujärjestyksen lukuvuoden alussa elokuussa. Jos et ole tehnyt esivalintoja, niin 

ainevalintakortti kannattaa palauttaa lukiolle mahdollisimman pian. Näin sinun valintasi ote-

taan huomioon, kun seuraavan vuoden opintoryhmistä ja kursseista tehdään päätöksiä. 

 

3. Lukujärjestys 

 kurssitarjottimelta valinnat siirtyvät lukujärjestykseen 

 lukujärjestys on Wilmassa, josta sen voi tulostaa  

 tullessasi lukioon sinulla on kaikille kuudelle jaksolle valmis lukujärjestys 

 

---Ainevalintakortin täyttöohjeet— 
  

A. VALITSE ENSIN PAKOLLISET KURSSIT 1. VUODEN SARAKKEESTA 

Valitsemalla suosituksen mukaan tulevat pakolliset kurssit suoritetuiksi kolmessa vuodessa  

 

B. VALITSE SEURAAVAKSI SINUA KIINNOSTAVAT SYVENTÄVÄT KURSSIT 

 Tutustu syventävien kurssien sisältöihin tästä vihkosesta tai lukion nettisivuilla 

 

C. LOPUKSI VALITAAN SOVELTAVAT KURSSIT 

 Tutustu soveltavien kurssien sisältöihin tästä vihkosesta tai lukion nettisivuilla 

 

TEE ALUSTAVASTI KOKO LUKION KURSSIVALINNAT, JOTTA HAHMOTTAISIT 

KUINKA LUKION SUORITTAMISEEN VAADITTAVAT KURSSIT KERTYVÄT 

 vähintään 75 kurssia – valitse aina enemmän kuin tuo minimimäärä 

 

SUOSITELTAVA KURSSIMÄÄRÄ: * 1. vuodelle   28 – 32 

 * 2. vuodelle 28 – 32 

 * 3. vuodelle 19 – 22 
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yhdistää lukiolaisen harrastuksen ja lukio-opinnot toisiinsa. Tarkoituksena on myös hie-

man keventää harrastavan nuoren taakkaa.  Nuoren ei tarvitse muuttaa pois kotoa ja silti hän 

saa 4 tunnin aamuharjoitukset viikossa. 

 

Harjoitukset ovat lukioakatemiapalkissa tiistai- ja torstaiaamuisin.  Akatemia ei vaikuta ka-

ventavasti lukiolaisen muihin valintoihin. Harjoitukset voidaan pitää myös muulloin. Yksilö-

lajien harjoitukset ovat vapaasti sijoiteltavissa opiskelijan ohjelmaan. Lukio palkkaa valmen-

tajat ja järjestää tiloja harjoitteluun. Salibandy maanantai ja keskiviikko iltapäivällä. 

 Lukioakatemiassa on mahdollista saada seuraavat kurssimäärät: 

  

 

Sopimukseen 

 perustuva  

harjoitusryhmä 

Oma harraste-

ryhmä 

Yksilölajien  

kilpaurheilun  

valmennus 

1.vuosi 2 1 1-2 

2.vuosi 2 1 1-2 

3.vuosi 2 1 1-2 

4.vuosi 1  1 

 

 Yhteensä kolmen vuoden opiskelija voi saada sopimuspohjaiseen ryhmään osallistumisesta 

(2+2+2= 6) kuusi kurssia ja neljäntenä vuotena yhden kurssin lisää. Korkeimmillaan lukioaka-

temiasta voi saada 10 kurssia. 

 

Jalkapallo = jalkapalloakatemia  Valmentajana toiminut Jari Ristiluoma  

 

Ilmailu = ilmailuakatemia  Opettajana Esa Salminen 

 

Jääkiekko = jääkiekkoakatemia  Valmentajana toiminut Harri Huhtakangas 

 

Peli = peliakatemia  Yhteistyössä Centrian kanssa 

  

Pesäpallo      = pesäpalloakatemia   Valmentajina toimineet J.Moilanen ja P.Haapakoski 

 

Ratsastus = ratsastusakatemia Valmentaja Anniina Talus 

 

Salibandy = salibandyakatemia Omat harjoitusryhmät tytöille ja pojille 

       

Teatteri = teatteriakatemia  Ohjaajana ollut Sanna Finnilä 

   

Tanssi = tanssiakatemia  Oma ohjaaja 2 tuntia viikossa. 

 

Telinevoimisteluakatemia  Ohjaajana oma valmentaja 

 

Video =videoakatemia  Ohjaajana Veli Lesell 

 

Musiikki = yhteistyössä Ylivieskan seudun musiikkiopiston kanssa. 
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Muut lajit: AKATEMIA PASSI (uinti, hiihto, yleisurheilu…) 

 mahdollistaa muiden lajien hyödyntämisen lukioakatemiassa. Sovit opetta-

jan kanssa lajin ja valmennuksen sopivuuden akatemiaan ja keräät suunni-

telluista harjoituksista merkinnät akatemiapassiin. 

 

---Tietokoneet--- 
 

Kaikille alkaville opiskelijoille hanki-

taan kannettavat tietokoneet yhteishan-

kintana. Kustannukset jaetaan Ylivies-

kan kaupungin ja lukiolaisten huoltajien 

kesken. Näillä koneilla selvitään sähköi-

sen opetuksen haasteista lukioaikana.  

 

Koneen hankintahinta on viime vuosina 

ollut noin 500 €, josta huolta-

jat/opiskelija on maksanut ennakkoon 

käyttömaksuna noin puolet. 

 

Lukion suorittamisen jälkeen saat ko-

neen mukaasi. 

 

 

 
---OPISKELIJAKSI hakeminen--- 

 

Lukioon haetaan keväällä ammatillisen koulutuksen ja 

lukiokoulutuksen yhteishaussa.  

 

Hakuaika on 18.2. - 10.3.2020 

 

Nettihakemuksen on oltava tallennettuna tai paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa 

viimeistään 10.3.2020 klo 15.00.  

 

Tiedon hakemuksesta saa aikaisintaan 11.6.2020. Jos olet antanut sähköpostiosoitteen hakemuk-

sessa, niin saat tulokset myös sähköpostiisi.  

 

Myönteisen päätöksen saatuasi tulevan opiskelijan on vielä ilmoitettava, että ottaa opiskelupai-

kan vastaan.  Tämän vastaanottoilmoituksen voit tehdä netin kautta opintopolussa tai ilmoitta 

siitä suoraan lukiolle.  

 

Lukiossa on käytössä myös jatkuva haku. Voit aloittaa lukio-opinnot milloin vain sopimuksen 

mukaan.  Opiskelupaikka on mahdollista saada, jos keskiarvoraja ylittyy. Parhaiten lukio-

opinnot sujuvat, jos aloitat ne syksyllä. 

 
 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ 

 
 

    

 

https://opintopolku.fi/wp/fi/
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---YHTEYSTIEDOT--- 
 

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska 

puh 044 4294 366 kanslia sähköposti: lukio@ ylivieska.fi 

     http://ylivieskanlukio.wordpress.com/ tai Facebook (ylivieskan lukio) 

 

 

Rehtori   Koulusihteeri 

Kalle Luhtasela p. 044 4294 548  Tarja Ilomäki p.044 4294 366 

kalle.luhtasela@edu.ylivieska.fi  tarja.ilomaki@edu.ylivieska.fi 

 

 

Apulaisrehtori   Opinto-ohjaajat 
Terttu Alanen p.044 4294 365  Lukio: Matti Strömmer p.044 4294 367  

terttu.alanen@edu.ylivieska.fi  matti.strommer@edu.ylivieska.fi 

 

eLukio : Terhi Lähetkangas p. 044 4294 437 

terhi.lahetkangas@edu.ylivieska.fi 

 

 

 

Erityisopettaja     

Helena Vuolteenaho p.044 4294382   

helena.vuolteenaho@edu.ylivieska.fi 

http://ylivieskanlukio.wordpress.com/
mailto:tarja.ilomaki@edu.ylivieska.fi
mailto:matti.strommer@edu.ylivieska.fi

