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Lukion koulusihteeri Minna Laine 044 430 9360
Rehtori Ville Vuorisalmi 040 587 2849
Apulaisrehtori Tuija Leppäharju 044 430 9361
Vararehtori Sirpa Ruhanen
Opinto-ohjaaja Katri Weiste 040 541 5952
Opinto-ohjaaja Kaisu Lager-Ruuti 040 094 0599
Vahtimestari Petri Paasikallio 040 800 4422
Kouluravintola Jenni Niemi 050 4141018, jenni.niemi@fi.issworld.com.

Erityisopettaja Marita Kontio 050 432 8596
Terveydenhoitaja Nea Koskela 040 639 0785
Lukiokuraattori Salla Kananen 050 409 4906
Lukiopsykologi Anna-Maria Rajala 044 486 3834

Opettajien huone 040 195 1388
Opettajien työtila musiikki  040 195 1554 (huone 130 Lahnajoki, Rasimus)
Opettajien työtila 2. krs.  040 195 1077 (huone 209 Ikola, Lehto, Pajula, Pukkila)
Opettajien työtila 2. krs.   040 195 0977 (huone 210 Hietikko, Kauppinen, Suoniemi, Marttila, Vares)
Opettajien työtila 3. krs.  040 195 2511 (huone 305 Alapiha, Eronen, Huotari, Leppäharju, Ärling)
Opettajien työtila 4. krs.  040 196 0569 (huone 405 Anttila, Nyman, Ruhanen, Simberg)

RYHMÄNOHJAAJAT JA KOTILUOKAT
20A Kaarle Huotari, luokka 304
20B Tiina Anttila, 403
20C Anu Rasimus, 123
20D Annika Alapiha, 301 18A Hiski Eronen, luokka 303
LUVA Anne Hietikko, 406 18B Susanna Simberg, 402
19A Pia Nyman, 404 18C Aki Lahnajoki, 204
19B Arto Kauppinen, 102 18D Tuija Leppäharju, 103
19C Andrei Pukkila, 201 17E Sirpa Ruhanen, 401
19D Mirva Ikola, 302 17F Marja Pajula, neukkari 3 krs.
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OPETUSHENKILÖKUNTA
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Alapiha Annika, äidinkieli ja kirjallisuus, S2, musiikkiteatteri 040 737 6201 (k)
Anttila Tiina, englanti, espanja (huom: tiina.m.anttila @ tampere.fi) 041 451 6264 (k)
Eronen Hiski, matematiikka, TVT 050 374 7111 (k)
Hietikko Anne-Mari, S2, LUVA (huom: anne.hietikko2 @ tampere.fi) 040 589 3791 (k)
Huotari Kaarle, matematiikka 040 083 7574 (k)
Ikola Mirva, liikunta, terveystieto, 040 704 2812 (k)
Kauppinen Arto, yhteiskuntaoppi, filosofia 040 195 0977 (t)
Kontio Marita, erityisopettaja 050 432 8596 (t)
Korhonen Urpu-Elina, kuvataide 040 195 1388 (t)
Kuusiaho Tuire, yhteiskuntaoppi 040 195 1388 (t)
Lager-Ruuti Kaisu, opinto-ohjaus 040 094 0599 (t)
Lahnajoki Aki, musiikki 040 759 7473 (k)
Laitamo Aimo, musiikkiteknologia 040 195 1388 (t)
Lehtimäki Maija, äidinkieli ja kirjallisuus 040 195 1388 (t)
Lehto Elina, biologia, maantiede 040 074 2875 (k)
Leppäharju Tuija, apulaisrehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, S2, musiikkiteatteri 044 430 9361 (t)
Marttila Suvi, ruotsi, saksa 040 584 1771 (k)
Nikkilä Anna, kuvataide 040 195 1388 (t)
Nyman Pia, englanti, saksa 040 523 0293 (k)
Pajula Marja, kemia, matematiikka 040 728 5181 (k)
Palin Noora, maantiede 040 195 1388 (t)
Pukkila, Andrei, fysiikka, matematiikka 040 516 2130 (k)
Rasimus Anu, musiikki 044 972 5173 (k)
Ruhanen Sirpa, englanti, ruotsi, vararehtori 040 196 0569 (t)
Rättö Tommi, uskonto, elämänkatsomustieto 040 522 2136 (k)
Simberg Susanna, ranska, ruotsi 040 087 5049 (k)
Suoniemi Karoliina, uskonto, psykologia 040 195 0977 (t)
Vares Mari, historia, yhteiskuntaoppi, opiskelijakunnan ohjaus 040 517 8284 (k)
Weiste Katri, opinto-ohjaus 040 541 5952 (t)
Ärling Teija, äidinkieli ja kirjallisuus, S2, tutor-opiskelijoiden ohjaus 040 070 7647 (k)
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LUKUVUODEN 2020-2021 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa noudatetaan lukuvuonna 2020-2021 seuraavia yhteisiä työ- ja
loma-aikoja:

Syyslukukausi tiistai 11.8.2020 – tiistai 22.12.2020. Syysloma 12.-18.10.2020.
Kevätlukukausi torstai 7.1.2021 – lauantai 5.6.2021. Talviloma 1.-7.3.2021. Pääsiäisloma 1.-6.4.2021.

Huomattavaa on, että kevätlukukausi päättyy vasta 5.6.2021 ja että pääsiäisen yhteydessä on tavallista
pidempi vapaa.

Lukuvuotta jaksotetaan seuraavasti:
Jakso 1: ti 11.8.2020 – to 1.10.2020 (38 työpäivää)
Jakso 2: pe 2.10.2020 – ma 30.11.2020 (37 työpäivää)
Jakso 3: ti 1.12.2020 – pe 5.2.2021 (38 työpäivää)
Jakso 4: ma 8.2.2021 – ma 12.4.2021 (37 työpäivää)
Jakso 5 ti 13.4.2021 – la 5.6.2021 (39 työpäivää)

Penkkaripäivä on torstai 11.2.2021
Vanhojen tanssien päivä on perjantai 12.2.2021

Lukuvuoden tarkempi kalenteri: päättöviikot, teemapäivät ja tapahtumat, uusintakokeet ja yo-koepäivät on
julkaistu koulun www-sivulla https://hatanpaanlukio.fi/tapahtumakalenteri/

OPPITUNTIKAAVIO
Kello Ma Ti Ke To Pe
8.15 - 9.30 8 1 7 7 1
9.45 – 11.00 6 2 5 5 2
11.10 - 13.00 3* 4* 3* 4* 4*
13.15 - 14.30 5 6** 2 6 3
14.40 - 15.55 7 8 1 8 9

* Ruokailuvuorot kerroksittain
ruokailun jonotuksen
minimoimiseksi:

1. ja 2. kerroksessa 11.30-12.05
3. kerroksessa 11.40-12.15
4. kerroksessa 11.50-12.25

** Tiistaisin 6-koodin tunti kello 13.20-14.35 ja sitä edeltävä tauko 20-minuuttisena kello 13.00-13.20.
Vastaavasti tauko 14.35-14.40 vain 5-minuuttisena siirtymänä.

PERHEIDEN ILLAT (VANHEMPAINILLAT)
1. vuoden opiskelijoiden perheenjäsenille: 2.9.2020 klo 18 ja 10.3.2021 klo 18
Ylioppilastutkintoilta - erityisesti 2. vuoden opiskelijoiden perheenjäsenille: 3.11.2020 klo 18
Jatko-opintoilta - erityisesti abiturienttien perheenjäsenille: 13.1.2021 klo 18
Lukion esittelyilta - ysiluokkalaisille ja ysiluokkalaisten perheille: 19.1.2021 klo 18
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HATANPÄÄN LUKIO A:STA Ö:HÖN

ABI, ABITURIENTTI: Lukion kolmannen vuoden opiskelijoita kutsutaan abiturienteiksi eli abeiksi.

ASIOIDEN HOITAMINEN: Koulusihteerimme Minna Laine palvelee 1. kerroksessa. Hän auttaa wilma- ja
tietokonetunnusasioissa sekä opintotukeen, koulumatkatukeen ja opiskelijakorttiin liittyvissä asioissa.
Koulusihteerille on ilmoitettava nimen ja henkilötietojen muutokset, kuten muuttuneet kodin osoitetiedot ja
puhelinnumerot sekä huoltajien yhteystietojen muutokset. Muuttuneet tiedot on korjattava myös Wilmaan.

DIGITAALINEN MATERIAALI, OHJELMISTOT JA OPPIKIRJAT: Kursseilla tarvittavat kirjat ja/tai digitaaliset
materiaalit on listattu lukion www-sivulla www.hatanpaanlukio.fi/opiskelijalle/

ERITYISOPETUS: Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa.
Erityisopettaja Marita Kontio on paikalla maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin, huone 212. Lue lisää
www.hatanpaanlukio.fi/tuki-ja-erityisopetus/

FACEBOOK: Seuraa meitä Facebookissa! Epävirallisempaan viestintään sekä koulun tilaisuuksissa otettujen
valokuvien jakamiseen käytetään Hatanpään lukion Facebook -sivua.

INSTAGRAM: Hatanpaan.lukio on arvovaltainen somevaikuttaja :)

JAKSO: Lukion lukuvuosi jakautuu viiteen opetusjaksoon, joista jokaisessa opiskelija noudattaa omaa
vaihtuvaa lukujärjestystään.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT: Tampereen 2. asteen oppilaitoksilla on yhteiset järjestyssäännöt. Niiden tavoitteena
on turvata opiskelijoille, henkilökunnalle sekä vierailijoille oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja
työympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeidenmukaiseen kohteluun. Järjestyssäännöt on esitetty Hatanpään
lukion www-sivulla www.hatanpaanlukio.fi/jarjestyssaannot/

KOULUMATKATUKI: Lukiolainen voi saada Kelan koulumatkatukea tietyillä ehdoilla. Koulumatkatuesta saa
tietoa koulusihteeriltä sekä Kelasta, www.kela.fi/koulumatkatuki.

KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT: Opiskeluhuolto palvelee. Lukiokuraattorina toimii Salla Kananen,
puhelin 050 4094906. Lukiopsykologina toimii Anna-Maria Rajala, puhelin 044 4863834. Viestit
etunimi.sukunimi@tampere.fi tai wilman kautta. Tapaamiset ajanvarauksella huoneessa 212, 2. kerros.  Lue
lisää www.hatanpaanlukio.fi/opiskeluhuolto/
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KIUSAAMINEN: Kerro kiusaamisesta. Hatanpään lukiossa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa.
Kiusaamiseen puuttuminen kuuluu kaikille lukioyhteisön jäsenille. Voit kertoa kokemuksestasi tai
havainnoistasi kenelle tahansa henkilöstöön kuuluvalle. Kiusaamisen selvittäminen aloitetaan viipymättä.
Kaikki ilmoitukset kiusaamisesta käsitellään luottamuksellisesti.

KUNTOSALI: Haluamme kannustaa opiskelijoita liikkumaan. Hatanpään koulun kuntosalia on mahdollista
käyttää koulupäivän päätyttyä klo 17.30 asti (sisäänpääsy klo 16.00 saakka). Käyttö edellyttää
henkilökohtaisen avainlukijan tilaamista koulusihteeriltä. Avainlukija tulee palauttaa kansliaan käyttötarpeen
loppuessa, viimeistään opiskelun päättyessä. Tampereen kaupunki laskuttaa n. 20 euron laskun
palauttamattomista tai hukkuneista avainlukijoista. Ylioppilaskokeiden aikana kuntosali on suljettu, samoin
peruskoulun teematapahtumien yhteydessä.

KURSSI: Lukio koostuu 75:stä kurssista, joita on eri aineissa eri määrä. Opiskelijalla valitsee jokaiseen jaksoon
keskimäärin kuusi tai seitsemän kurssia.

KURSSITARJOTIN: Kurssitarjottimen kultakin vaakariviltä opiskelija voi valita lukujärjestykseensä yhden
kurssin. Valinnat tehdään wilmaan, jossa kurssitarjotin on auki valinnoille päättöviikoilla. Kurssitarjottimen
vaakarivejä kutsutaan koodeiksi. Jokaisella koodilla on kolme oppituntia viikossa, eri viikonpäivinä eri aikaan
(katso tuntikaavio).

KURSSIEN ESIVALINTA: Esivalinta tehdään helmikuussa. Opiskelijat kertovat esivalinnassa, mitä haluavat
opiskella seuraavana vuonna. Kurssitarjotin laaditaan esivalinnan tulosten perusteella.

LANGATON VERKKO: Lukiossa toimii useita langattomia verkkoja: Wireless Tampere- ja Roam.fi-verkkoihin
kirjaudutaan Wilma-tunnuksella muodossa: wilma.tunnus@edu.tampere.fi. Voit kirjautua samoilla
tunnuksilla myös Langaton-WPA-verkkoon, jolloin verkko muistaa kirjautumisesi jatkuvasti, myös esim.
toisessa lukiossa tai kirjastossa. Lue lisää www.hatanpaanlukio.fi/sahkoinen-toimintaymparisto/

LOUNAS: Lukiolaisten lounas on tarjolla Hatanpään koulun ruokasalissa porrastettujen vuorojen mukaan klo
11.30 - 12.25. Erityisruokavaliot ilmoitetaan lomakkeella, joka täytetään lukio-opiskelun alkaessa. Ruoan
valmistaja on ISS. Ruokalistat ovat nähtävillä koulun info-TV:ssä ja ne ovat saatavilla omaan älypuhelimeen,
katso ohjeet info-TV:stä.

LIIKUNTASALI: Lukion liikuntasali on yhteinen Hatanpään koulun kanssa ja sijaitsee osoitteessa Haapakuja 2.
Liikuntasalin yhteydessä on myös kuntosali, ks. kohta kuntosali.

LÖYTÖTAVARAT toimitetaan vahtimestarille ja niitä voi kysyä häneltä. Petri Paasikallio puhelin 040 8004422.

MAKSUT: Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilta laskutetaan materiaalimaksu. Summa on yleislinjan
opiskelijoilta 30e ja musiikkilinjalaisilta ja musiikkiteatterilinjalaisilta 40e. Maksu sisältää mm. kuvataiteen 1-
kurssin materiaalit, lukioaikana jaettavat paperit, 1. vuoden teatterikäynnin sekä linjojen opiskelijoilla 1.
vuoden konserttikäynnin.  Joidenkin lukiokurssien suorittaminen edellyttää opintokäyntejä ja mm.
teatterikäyntejä, joiden maksut laskutetaan tai kerätään kursseilla erikseen.

MEDIATEEKKI: On lukiorakennuksen monitoimitila. Se palvelee kirjastona, ryhmätyötilana, konserttisalina
sekä kokoontumistilana. Mediateekki on tarkoitettu opiskeluun, ryhmätöihin, läksyihin ja muuhun opintoihin
liittyvään toimeliaisuuteen.

Mediateekin lainakokoelman kirjoja voi lainata omatoimisesti itsepalvelutiskiltä. Lainausautomaatti
toimii TOKI- ja PIKI-kirjastokorteilla. TOKI-kortin saat kirjasto-opettajalta esim. OP01-kurssilla, kun olet
täyttänyt TOKI-verkkokirjaston sivuilta avautuvan rekisteröitymislomakkeen. Kirjasto-opettaja voi myös lisätä
PIKI-korttisi numeron tietoihisi, jolloin voit lainata kirjoja tavallisella kirjastokortillasi. Kirjoja ei saa viedä
kirjastosta ohi lainausautomaatin. Jos automaatti ei toimi, kirjoita oma nimesi, kirjan nimi ja
nidetunniste lainaustiskillä olevaan lomakkeeseen. Palauta kirjat itsepalveluautomaatin kautta ja pudota
automaatin alla olevaan laatikkoon.
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Opiskelija vastaa lainaamansa materiaalin asianmukaisesta käytöstä ja lainan palauttamisesta ajoissa. Laina-
aika on noin kuusi viikkoa. Lainat voi uusia TOKI-verkkokirjaston kautta pyydettyään nettitunnukset.
Käsikirjaston kokoelmia ja lehtiä ei voi lainata. Mediateekissa on myös sarjakuva-albumeja ja nuottijulkaisuja.

Mediateekissa annetaan muille käyttäjille työrauha, pidetään tilat siistissä kunnossa ja palautetaan tavarat
oikeille paikoilleen. Tilassa on valvontakamerat. Ajoittain on paikalla opettaja esim. tiedonhaun opastajana.

MOODLE: Moodle on sähköinen oppimisympäristö, jota käytetään monilla kursseilla. Kirjaudu:
wilma.tunnus@edu.tampere.fi + Wilman salasana. Lue lisää www.hatanpaanlukio.fi/sahkoinen-
toimintaymparisto/

MUSIIKKITILAT
Hatanpään lukiossa on neljä erillistä musiikkitilaa: musiikkiluokka, studio ja kaksi harjoitustilaa. Kaikkien
tilojen ovissa on sähkölukko, joka toimii sähkölukkoon tarkoitetulla lukijalla eli ”lätkällä”. Musiikkilinjan
opiskelijat saavat harjoitella oppituntien lisäksi omatoimisesti kahdessa harjoitustilassa, jotka sijaitsevat
lukion kellarikerroksessa. Näihin oviin opiskelija tarvitsee lukijan. Opiskelija anoo lukijaa ja harjoitustilojen
käyttölukijaa siihen tarkoitetulla anomuksella musiikinopettajalta lukuvuoden alussa. Musiikkiluokkaan
pääsee harjoittelemaan musiikinopettajan luvalla. Studiota saa käyttää musiikinopettajan ollessa paikalla.

Sähkölukon kulunvalvonta rekisteröi luokkatilaan menijän. Harjoitustiloissa seinällä on lappu, johon jokaisen
harjoittelukerran aluksi sisään kirjautunut opiskelija kirjaa paikalla olevat opiskelijat, päivämäärän ja
harjoittelun alkamis- ja lopettamisajankohdan. Näin musiikinopettajat tietävät, kuka on milloinkin ollut
paikalla. Mahdolliset väärinkäytökset ja musiikkivälineiden rikkoutuminen tai katoaminen selvitetään
helposti, mikä on kaikkien niitä tarvitsevien etu. Harjoitustiloissa noudatetaan yleistä siisteyttä ja
järjestyssääntöjä. Väärinkäytöksistä siisteyden ja musiikkivälineiden käytön suhteen voi seurata
harjoitustilojen käyttökielto määräajaksi.

MYÖHÄSTYMINEN: Oppitunneille ja koulun tapahtumiin tullaan ajoissa.

NAULAKOT JA LOKERIKOT: Oppituntien ajaksi ulkovaatteet jätetään käytävien naulakkoon. Rahat ja muut
arvotavarat tulee ottaa aina luokkaan mukaan. Opiskelijoiden lokerikot ovat pohjakerroksessa. Kun haluat
käyttöösi lokeron, ole yhteydessä vahtimestariin.

NEUKKARI: Neuvotteluhuoneeksi kutsumme kokoushuonetta 306, kolmas kerros.

OFFICE365 ELI AREENA: Office365:n Opetuksen Areena -sivustoilla opettajat ja opiskelijat voivat jakaa
materiaalia ja työskennellä yhdessä. Henkilökohtaiset tiedostot tallennetaan omaan OneDriveen. OneDrive
tarjoaa rajattomasti tallennustilaa. Kirjaudu: wilma.tunnus@edu.tampere.fi + Wilman salasana. Lue lisää
www.hatanpaanlukio.fi/sahkoinen-toimintaymparisto/

OHJAUS: Kurssimuotoisen lukion suorittaminen vaatii ohjausta. Opiskelijan ohjaukseen osallistuvat
ryhmänohjaajat, aineenopettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, tutorit, apulaisrehtori, rehtori ja muu
henkilökunta sekä kaikki muut opiskelijat.

OHJAUSRYHMÄ: Lukiolaiset jakautuvat ryhmänohjausryhmiin aloitusvuoden mukaan (esim. 19A). Kullakin
ohjausryhmällä on omana ryhmänohjaajana yksi lukion opettaja. Lukion 1. vuoden kaksi ensimmäistä jaksoa
opiskellaan pääosin oman ohjausryhmän kanssa.

OHJELMISTOT, OPPIKIRJAT, JA DIGITAALINEN MATERIAALI: Kursseilla tarvittavat kirjat ja/tai digitaaliset
materiaalit on listattu lukion www-sivulla www.hatanpaanlukio.fi/opiskelijalle/

OPETTAJAT: Opettajat ovat koulupäivän aikana tavoitettavissa luokkahuoneista, työhuoneistaan tai
opettajien huoneesta. Näet kunkin opettajan lukujärjestyksen wilmasta. Olemme kaikki töissä sinua varten,
älä epäröi pyytää apua. Opettajien huoneen edessä ovat opettajien postilokerot, joihin opiskelija voi
opettajille tarkoitetun paperipostin. www.hatanpaanlukio.fi/opettajat/

OPINTOTUKI
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Lukiolainen voi saada valtion opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotuen suuruus määräytyy vanhempien
tulojen ja varallisuuden mukaan 17 – 20 -vuotiailla. Kela lähettää esitäytetyn lomakkeen kotiosoitteeseesi
täytettyäsi 17 vuotta. Elokuusta 2019 alkaen alle 20-vuotias voi saada myös opintorahan oppimateriaalilisää
tietyin edellytyksin. Tutustu tarkemmin perusteisiin www.kela.fi.

Opintotukea haetaan verkkohakemuksella http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet. Hakulomakkeita saa
myös koulusihteeriltä. Opintotukihakemukset käsitellään Kelassa ja päätöksestä tiedotetaan
kotiosoitteeseen. Etenkin syksyisin opintotukikeskuksessa on ruuhkaa ja pitää varautua 1-2 kuukauden
käsittelyaikaan. Oman hakemuksen käsittelyä voi seurata myös Kelan verkkopalveluissa.

OPISKELIJAKUNTA
Lukiossa on opiskelijakunta, johon kuuluvat lukion kaikki opiskelijat. Opiskelijakunnan hallitus valitaan
lukuvuosittain vaaleilla. Opiskelijakunnan merkitys toiminta- ja teemapäivien ideoinnissa ja toteuttamisessa
sekä eri tilaisuuksien ohjelmanumeroissa on suuri. Koulun viihtyisyyden ja sosiaalisen toiminnan lisääminen
on opiskelijakunnan tärkeimpiä tehtäviä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen. Heitä kuullaan ennen opintoihin ja
opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Opiskelijat vaikuttavat pääasiassa
opiskelijakunnan hallituksen kautta. 2020-2021 opiskelijakuntaa ohjaavana opettajina toimii Mari Vares.

OPISKELIJAKUNNAN TILA, KELLARI: Lukion kellarikerroksesta löytyy oleskelutila keittiöineen opiskelijoiden
käyttöön.

OPISKELUHUOLTO: Lue tarkemmin www.hatanpaanlukio.fi/opiskeluhuolto/

OPO eli, OPINTO-OHJAAJA: Opon antama henkilökohtainen ohjaus keskittyy opinto-ohjelman, uranvalinnan
ja jatko-opiskelun ohjaamiseen. Ohjausta varten voi varata ajan Wilma-, tekstiviestillä tai oveen
kolkuttamalla. Lue lisää www.hatanpaanlukio.fi/opinto-ohjaus/

OP01: Ensimmäisessä jaksossa järjestetään uusille opiskelijoille lukio-opiskeluun valmentava kurssi, OP01.
Kurssia ohjaa oma ryhmänohjaaja, mutta tunteja pitävät myös OPO, erityisopettaja, psykologi, kuraattori ja
rehtori. Kurssiin kuuluu  ryhmäytymistä tutorien johdolla. Tietotekniikan opiskelukäytön perusasioita
opetellaan yhdessä.

OPPIKIRJAT, OHJELMISTOT JA DIGITAALINEN MATERIAALI: Kursseilla tarvittavat kirjat ja/tai digitaaliset
materiaalit on listattu lukion www-sivulla www.hatanpaanlukio.fi/opiskelijalle/

OPPITUNTI: Oppitunnit ovat 75:n minuutin pituisia. Yhden kurssin pituus on parisenkymmentä 75:n
minuutin oppituntia sekä päättöviikon työskentely.

PRINTTAAMINEN: Tulostusohjeet ovat käytävien tietokonepöydillä. Tulostaa saa, mutta opiskeluun
liittymättömien tiedostojen tulostaminen koulun laitteilla ei ole sallittua. Turhaa tulostusta on vältettävä,
samoin väritulosteita. Sähköisessä muodossa olevan työn voi jakaa opiskelijoiden ja opettajan nähtäväksi
muulla tavalla.

PYSÄKÖINTI: Polkupyörät, mopot ja moottoripyörät pysäköidään Hatanpään lukion piha-alueelle niille
varatuille paikoille. Pyörät on syytä lukita hyvin. Opiskelijoiden autojen pysäköinti koulun piha-alueella on
mahdollista vain erikoisluvalla.

PÄÄTTÖVIIKKO: Jakso päättyy 7-päiväiseen päättöviikkoon, jolloin kullakin kurssilla on koko päivä
työskentelyaikaa. Poikkeuksena päättöviikon ensimmäinen päivä jakautuu koodin 1 aamupäivään ja koodin
8 iltapäivään. Kunkin kurssin opettaja ilmoittaa päättöviikon työskentelyn tarkemman aikataulun.

ROTOVI: Ryhmänohjaustuokion lempinimi on Rotovi. Ohjausryhmät kokoontuvat kotiluokissaan kalenteriin
merkittyinä päivinä noin parin viikon välein käsittelemään ajankohtaisia asioita ryhmänohjaajansa kanssa.
Rotovit kuuluvat opiskelijan OP01-kurssiin ja ovat välttämättömiä lukion suorittamiselle.
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RYHMÄNOHJAAJA: Jokaisella opiskelijalla on oma ryhmänohjaaja (RO), joka on opiskelijan lähin ohjaaja
lukiossa. RO perehdyttää ohjausryhmänsä opiskelijat koulun käytänteisiin, seuraa heidän edistymistään,
auttaa opintoasioiden hoidossa ja puuttuu tarvittaessa ongelmiin. Ensimmäisessä ja 2. jaksossa uusien
opiskelijoiden opetus tapahtuu pääosin ryhmänohjausryhmissä.

TAUKOTUNNIT: Jos lukujärjestyksen jää tauko- eli hyppytunteja, ne voi viettää tyhjinä olevissa lukion
luokkahuoneissa, mediateekissä ja opiskelijakunnan tiloissa. Niiden ajaksi kannattaa suunnitella järkevää
tekemistä.

TEKIJÄNOIKEUDET: Lähteiden käyttö? Siteeraus? Referointi? Kuvamateriaalit? Plagiointi? Lue lisää
www.hatanpaanlukio.fi/tekijanoikeuksista/

TERVEYDENHOITO JA SUUN TERVEYDENHOITO
Hatanpään lukion terveydenhoitajana toimii Nea Koskela, puhelinnumero on 0406390785, viestiä wilman
kautta tai sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi. Terveydenhoitajan palvelut tarjotaan keskitetyssä
Tullinkulman toimipisteessä (Hammareninkatu 7), 2 ja 4. kerros.  Siellä on myös lääkärin vastaanotto.
Tullinkulman toimipisteen  ajanvarauksen ja neuvonnan yhteystiedot ovat (ma-to 8.15-15 ja pe 8.15-13)
puhelin (Tiimi 3): 040 806 2455. Ajanvaraus myös sähköisesti opiskeluterveydenhuollon
verkkosivulta www.tampere.fi/opiskeluterveys

Torstaisin terveydenhoitaja on paikalla koululla (Haapakuja 2 peruskoulun kiinteistössä).

Suun terveydenhuolto eli hammashoito: Ajan voi varata keskitetystä ajanvarauksesta ma - pe klo 8.00 -
17.00, numerosta (03) 5657 0100.Lue lisää www.hatanpaanlukio.fi/terveydenhoito tai
www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto.html

TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ: Opiskelija käyttää koulun töissä ensisijaisesti omaa läppäriään joka on mukana
joka päivä.

Käytävillä ja Mediateekissä olevia tietokoneita voi käyttää vapaasti. Pöytäkoneita ei sammuteta käytön
jälkeen. Läppärit sammutetaan. Koneille kirjaudutaan omalla wilmatunnuksella muodossa ad\wilmatunnus
ja wilman salasanalla.  Jokaiseen tunnukseen liittyy verkkolevytilaa, jonne tiedostot tallennetaan. Jokaisen
käytön jälkeen on kirjauduttava ulos koneelta, jotta tietokone on valmiina seuraavalle käyttäjälle. Lue lisää
www.hatanpaanlukio.fi/sahkoinen-toimintaymparisto/. Palauta käytön jälkeen läppäri paikalleen ja kytke se
lataukseen.

Tulostusohjeet ovat käytävien tietokonepöydillä. Lue lisää kohdasta Printtaaminen.

TUKIOPETUS ELI TUKARI: Opiskelijoilla on mahdollisuus saada tukiopetusta. Opiskelija sopii tukiopetuksesta
aineen opettajan kanssa. Apulaisrehtori Tuija Leppäharju koordinoi tukea. Lue lisää
www.hatanpaanlukio.fi/tuki-ja-erityisopetus/

TURVALLISUUS: Turvallisuussuunnitelman mukaiset menettelytavat hätätilanteissa käydään läpi lukuvuoden
alussa vahtimestarin ja ryhmänohjaajien johdolla. Sen lisäksi kaikissa luokkatiloissa on oven viereisellä
seinällä opiskelijoille tarkoitettu tiivistelmä siitä, miten toimia hätätilanteissa.  Samasta paikasta löytyy myös
kartta poistumistiestä hätätilanteessa.

TUTORIT: Erikseen nimetyt toisen vuoden opiskelijat toimivat tutor-opiskelijoina. Teemapäivinä ja taloon
tutustuttaessa Tutorin tunnistaa coolista T-paidasta. Vanhempina lukiolaisina heillä on kokemuksia
esimerkiksi kurssivalintojen tekemisestä. He tuntevat talon tapoineen ja ohjaavat uusia opiskelijoita.
Tutoreita ohjaava opettaja lukuvuonna 2020-2021 on Teija Ärling.

ULKO-OVET ovat avoinna maanantaista torstaihin klo 7.30 – 15.30 ja perjantaina klo 7.30 – 14.30.

UUSINTAKOKEET: Jakson vaihtumisen jälkeen on kaksi uusintakoepäivää, joissa opiskelijan on mahdollista
suorittaa puuttuva tai uusintaa vaativa koe tai muu puuttuva näyttö. Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan
wilmassa. Jos uusintakoepäivä on perjantai koe alkaa kello 14.40, muina arkipäivinä kello 16.
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VAKUUTUKSET: Tampereen kaupungin lukioiden opiskelijat on tapaturmavakuutettu koulualueella
varsinaisella kouluajalla opetuksen aikana, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman
puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Koulun
toiminnassa sattuneista tapaturmista tulee välittömästi ilmoittaa kurssin opettajalle tai opintomatkan
vastuuhenkilölle riippumatta siitä, syntyykö hoitokustannuksia. Tapaturmat hoidetaan terveydenhoitajan tai
lääkärin ohjeiden ja lähetteiden mukaisesti joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimipisteissä.
Tapahtumasta tehdään koululla mahdollisimman pian koulusihteerin kanssa vahinkoilmoitus. Tapaturmasta
aiheutuneet kustannukset maksetaan ensin itse ja korvaukset haetaan vakuutusyhtiöiltä jälkikäteen.
Vakuutuksista korvataan myös lääkärin määräämät ylimääräiset koulukyydit lääkärinlausunnon perusteella.
Vakuutus ei kata vaatteita, tavaroita, varusteita eikä välillisiä kuluja.
Matkustajavakuutus on voimassa lukion opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisilla ulkomaan matkoilla
sekä niihin sisältyvinä vapaa-aikoina. Vakuutus koskee tapaturmia ja sairastumista matkan aikana.
Matkatavarat eivät kuulu korvauksen piiriin.

VALOKUVAUS: Ns. koulukuvaus on ohjausryhmittäin lukuvuoden alkaessa. Vaikka et ostaisi valokuvia,
käythän kuvassa, jotta saamme sinusta ajantasaisen kuvan koulun hallinto-ohjelmaan.

WILMA
Wilma on koulun pääasiallinen viestintäkanava. Siellä mm. lähetetään viestejä opettajien, opiskelijoiden ja
huoltajien välillä, julkaistaan viikkotiedote seuraavan lukioviikon ajankohtaisista asioista, seurataan
opintosuoritusrekisteriä, kirjataan poissaolot ja niiden selvitykset ja anotaan tulevia poissaoloja. Opiskelijalla
ja huoltajalla on omat tunnuksensa. Tarkempaa opastusta Wilman käyttöön annetaan opiskelijoille
lukuvuoden ensimmäisillä ryhmänohjaustuokioilla sekä 1. vuoden opiskelijoiden huoltajille ensimmäisessä
vanhempainillassa.

WWW.HATANPAANLUKIO.FI: Kattava tietopaketti Hatanpään lukion toiminnasta ja kivoja kuvia.

VÄLIPALA-AUTOMAATIT: Lukion opiskelijakunnan tilassa pohjakerroksessa.

YHTEISHENKI: Olemme ylpeitä hienosta yhteisöstämme, sen jokaisesta jäsenestä ja kaikesta toiminnasta.
Jokaista yhteisömme jäsentä kunnioitamme yksilönä ja tuemme omalla toiminnallamme. Säilytämme
koulurakennuksen yhdessä kaikille mukavana työskentelypaikkana.

ÄLYPUHELIMET JA ELEKTRONISET VIIHDELAITTEET: Oppitunneilla laitteita käytetään opettajan ohjeiden
mukaan. Tarpeettomien laitteiden käyttö ja esillä olo häiritsee opiskeluun keskittymistä ja on siksi kiellettyä.
Koetilanteissa ylimääräisiä laitteita ei sallita.
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LUKION SUORITUSOHJEET

Jaksot, kurssit
Opetus on jaksotettu vuosittain viiteen jaksoon. Opiskelija valitsee jokaiseen jaksoon oman
opintosuunnitelmansa mukaisia kursseja. Jokaisella lukujärjestyskoodilla voi valita yhden kurssin
kurssitarjottimelta. (Poikkeuksellisesti kahden kurssin opiskelu samalla lukujärjestyskoodilla sallitaan
opintojaan nopeuttavalle opiskelijalle, neuvottele tästä aina opon kanssa.) Jokainen jakso päättyy
päättöviikkoon.

Opiskeluajan pituus
Opiskelijan tulee suorittaa lukion koko oppimäärä ja osallistua ylioppilastutkintoon vähintään kahdessa
ja enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen opiskeluajan enim-
mäiskestosta, ei kuitenkaan yli viiden vuoden. Opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla enintään yhdeksi
lukuvuodeksi lukiopaikkaa menettämättä.

Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan kokonaistyömäärä on vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on 47-51 ja vähintään 10
valtakunnallisia syventäviä. Enimmäiskurssimäärää ei ole. Kurssin laajuus on keskimäärin 23 oppituntia,
joiden pituus on 75 minuuttia. Opiskelijan on tehtävä opintosuunnitelmansa siten, että hän osallistuu
lukuvuoden aikana vähintään 15:lle pakolliselle tai syventävälle kurssille. Opiskelijan työmäärän
jaksossa tulee olla vähintään kolme pakollista tai syventävää kurssia.

Valintojen muuttaminen
Opinto-ohjelman mukaisiin kurssivalintoihin tehtävistä muutoksista on aina sovittava opinto-ohjaajan
tai ryhmänohjaajan kanssa. Wilmassa oleva kurssitarjotin avataan opiskelijan omille valinnoille aina
päättöviikkojen ajaksi.

Musiikin valtakunnallinen erityinen koulutustehtävä
Hatanpään lukion valtakunnallisen erityisen koulutustehtävän opetusta järjestetään Musiikkilinjalla ja
Musiikkiteatterilinjalla. Jos opiskelija suorittaa vähintään kaksitoista musiikin ja musiikkiteatterin kurssia, hän
saa oikeuden jättää pois kahdeksan valtakunnallista pakollista kurssia pois henkilökohtaisesta opinto-
ohjelmastaan. Kustakin lukioaineesta on kuitenkin suoritettava vähintään puolet pakollisista kursseista.
Aineesta, jonka opiskelija suorittaa osana ylioppilastutkintoa, on suoritettava kaikki pakolliset kurssit.

KURSSIEN SUORITTAMINEN, POISSAOLOT

Kurssin suorittaminen
Normaalisti kurssi suoritetaan osallistumalla oppitunneille ja kurssin kokeisiin sekä tekemällä kurssin
aikana annetut tehtävät.

Itsenäinen kurssisuoritus
Itsenäisestä opiskelusta on tehtävä anomus wilmassa kohdassa ”Hakemukset ja päätökset” kurssin
opettajalle ennen kurssin suorittamista. Alle 18-vuotiaan lukiolaisen anomus tehdään wilmassa
huoltajan tunnuksilla. Opettaja puoltaa hakemusta ja antaa kurssisuoritukseen liittyvät ohjeet ja
tehtävät. Aikataulu sovitaan yhdessä. Luvan itsenäiseen suoritukseen myöntää rehtori. Itsenäisesti
opiskeltavan kurssin tavoitteet ovat samat kuin normaalisti suoritetun kurssin. Arviointikriteerit voivat
kuitenkin poiketa normaalikurssista suoritustavan mukaan. Opettajan tulee selvittää opiskelijalle
arviointikriteerit itsenäisen opiskelun suunnittelun yhteydessä. Itsenäinen suoritus on suoritettava
hyväksytysti.

Itsenäinen suoritus tulee suorittaa ensisijaisesti itsenäisesti etä- tai verkko-opiskeluna, mikäli ko. kurssi
on seudullisella verkkokurssitarjottimella tarjolla. Seudullisen verkkokurssitarjottimen löydät
osoitteesta http://tvt.tampereenseutu.fi/verkkokurssitarjotin.
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Jos opiskelija aikoo suorittaa yhden oppiaineen useita kursseja osallistumatta opetukseen, hänen on
neuvoteltava asiasta aineen opettajan ja ryhmänohjaajan kanssa.

Poissaolot
Opiskelija on lukiolain mukaan velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla. Mikäli opiskelijalla on runsaasti
poissaoloja, on kurssi käytävä uudelleen. Vain pitkäaikainen lääkärintodistus tai muu erityinen syy voi
antaa oikeuden kurssin suorittamiseen ilman sen uudelleen käymistä.

Opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että kaikki poissaolot tulevat selvitettyä heti. Alaikäisen
opiskelijan poissaolot selvittää Wilmaan yleensä huoltaja tai poikkeustapauksessa ryhmänohjaaja
saatuaan opiskelijalta terveysviranomaisen todistuksen. Täysi-ikäinen opiskelija voi antaa itse
poissaoloselvityksensä.

Jos sairaus tai muu syy estää kouluun tulon useamman päivän ajan, opiskelija on velvollinen ilmoittamaan
asiasta ryhmänohjaajalleen viimeistään kolmantena päivänä. Jos poissaolo koskee kokeeseen osallistumista
tai oppitunnille sovittua opiskelijan esitystä, opiskelijan on ilmoitettava poissaolostaan tekstiviestillä,
Wilma-viestillä tai sähköpostilla opettajalle viimeistään kyseisen päivän aamuna.

Edeltä käsin tiedossa olevat poissaolot tulee anoa etukäteen. Anomuksen tehdään wilmassa kohdassa
”Hakemukset ja päätökset” alaikäisen opiskelijan huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse. Ryhmänohjaaja
myöntää anomuksesta 1-5 päivän poissaolon. Rehtori myöntää pidemmät poissaolot perustellusta
anomuksesta.

Opiskelijan vastuulla on selvittää läksyt ja muut tehtävät poissaolonsa ajalta. Opiskelija saa osallistua
uusintakokeeseen, mikäli hän ilmoittaa etukäteen mahdollisesta esteestään koepäivänä tai osakokeen
päivänä.

Koulun tapahtuma- ja teemapäivien tilaisuuksista voi olla poissa ainoastaan ryhmänohjaajan tai rehtorin
luvalla.

KOKEET JA JAKSON PÄÄTTÖVIIKKO

Jakson päättöviikon käytänteet
Jakso päättyy 7-päiväiseen päättöviikkoon, jolloin kullakin kurssilla on koko päivä työskentelyaikaa
opetuskoodien mukaan. Poikkeuksena tähän päättöviikon ensimmäinen päivä jaetaan koodin 1 aamupäivään ja
koodin 8 iltapäivään.  Kurssien kokeita tai niiden osia voidaan järjestää myös ennen päättöviikkoa ja varsinaisella
päättöviikolla kurssin työskentely jatkuu esim. esitelmien, ryhmätöiden, opintoretkien, osakokeiden ja kurssin
arvioinnin ja palautteen parissa.

o päättöviikolla toimitaan kurssin opettajan ohjeiden mukaisesti
o läsnäolo on pakollista
o ruokailuun mennään aikaisintaan klo 11.30

Opiskelijan on ilmoitettava kurssin opettajalle, mikäli hän ei voi sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi
osallistua kokeeseen tai päättöviikon työskentelyyn. Vain ilmoittamalla poissaolostaan opiskelija säilyttää
oikeutensa täydentää kurssisuoritustaan esim. uusintakoetilaisuudessa, muuten poissaolo tulkitaan kokeen
epäonnistuneeksi suorituskerraksi kyseisen koeosion osalta.

Kokeiden palautus
Kokeet ja muut kurssisuoritukset alkavat pikku hiljaa olla enemmistöltään digitaalisessa muodossa ja
ne palautuvat opiskelijalle samalla digitaalisella alustalla jolla koe on tehty. Perinteiset paperikokeet ja
muu palautettava materiaali palautetaan kurssin opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Hyväksytyn kurssiarvosanan korottaminen
Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa suorittamalla kurssin uudelleen. Arvosanaa
määriteltäessä otetaan huomioon parempi kurssisuoritus. Lue lisää kohdata uusintakokeet.
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Hylätyn kurssin suorittaminen
Hylätyn kurssin saa suorittaa osallistumalla uudelleen kurssille tai osallistumalla kerran
uusintakokeeseen. Erityisestä syystä voidaan opiskelijalle myöntää oikeus osallistua toisen kerran
uusintakokeeseen.

Uusintakokeet
Kaikkiin uusintakokeisiin ilmoittaudutaan wilmassa kohdassa ”tentit”. Uusintakokeet järjestetään noin kahden
viikon kuluttua jakson päättymisestä. Koepäivät ja viimeinen ilmoittautumispäivä jaksoittain näkyy
tapahtumakalenterissa https://hatanpaanlukio.fi/tapahtumakalenteri/.

Keskiviikkona 14.8. ja perjantaina 16.8.2019 voi suorittaa edellisen lukuvuoden viimeisen jakson uusintakokeita
ja kesäajan itsenäisten kurssisuoritusten kokeita. Tähän tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 12.8.

Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla uusintakoepäivänä, mikäli aikoo osallistua
uusintakokeeseen. Jos opiskelija on ilmoittautunut uusintakuulusteluun eikä ilmoita syytä poisjäämiseen, on
uusintaoikeus käytetty. Uusintakuulustelussa voi suorittaa pääsääntöisesti yhden kokeen/uusintakoepäivä.
Jos opiskelijalle jää jaksosta enemmän kuin kaksi uusintakoetta, hän ilmoittautuu kaikkiin kokeisiin, jotka
aikoo suorittaa, mutta sopii kurssin opettajan kanssa ylimääräisen suorittamisesta eri päivänä.

Kurssin keskeyttäminen
Mikäli opiskelija keskeyttää meneillään olevan kurssin, hänen on ilmoitettava keskeyttämisestä kurssin
opettajalle. Tällöin hänen poissaoloihinsa ei lueta ko. kurssin poissaoloja. Keskeytetyn kurssin opiskelija
voi suorittaa silloin, kun se seuraavan kerran on tarjolla kurssitarjottimessa tai verkkokurssina, jos
sellainen on tarjolla.

Suoritusten merkitseminen
Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista opintorekisteriä, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden
arvosanat. Opiskelija ja huoltaja voi itse seurata opintomenestystä ja kurssikertymää Wilman kautta.

Lukion suorittaminen
Eri aineiden pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja tulee olla opiskeltu vähintään siinä laajuudessa kuin
ne on määritelty valtioneuvoston antamassa tuntijakopäätöksessä, määrät voi tarkistaa esimerkiksi tämän
oppaan takasivulta opintosuunnitelma-lomakkeesta.

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä
esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista
syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan
hyväksytysti suorittamat kurssit.

Muualla suoritettavat opinnot
Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman koulun ulkopuolella sekä sisällyttää
suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen
ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena. Lue
lisää http://hatanpaanlukio.fi/opiskelijalle/

OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI

Kurssisuorituksen arviointi
Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua
mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja
taitojen arviointiin. Arviointi ei siis perustu ainoastaan kokeissa annettuihin näyttöihin. Myös opiskelijan oma
itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja.
Opiskelijan syyllistyessä vilppiin arvioidaan hänen suorituksensa keskeytetyksi.

jatkuu sivulla 16
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HATANPÄÄN LUKION KURSSITARJOTIN (1.6.2020 tilanne)
Kurssitarjottimen täydellinen versio on wilmassa. Pienet muutokset lukuvuoden alkaessa ovat edelleen mahdollisia.
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Jatkoa sivulta 13
Kurssin alussa opiskelijoille ilmoitetaan, millaisia näyttöjä vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttämiseksi ja
mitkä ovat kurssin vähimmäisvaatimukset kurssin hyväksyttäväksi suoritukseksi. Kurssin arviointiperusteissa
tiedotetaan myös mahdollisesta puuttuvien näyttöjen arvosanaa alentavasta vaikutuksesta, sekä kurssin
keskeytymisen (K) perusteet. Opiskelija voi myös itse keskeyttää kurssin opiskelun perustellusta syystä
sovittuaan asiasta opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa.

Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.:
· osallistuminen opetukseen
· kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen
· kurssin koe ja/tai muut ilmoitetut näytöt

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät
Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8
hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Myös
arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät riittävästi.

Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää
ja täsmentää arvosanaa.

Suoritusmerkinnät
· S = suoritettu kurssi
· T = täydennettävä kurssi. Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan jakson

aikana.
· H = hylätty kurssi
· K = keskeytetty kurssi. Keskeytettyä kurssia ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen

kurssisuorituksen saamiseksi (K on myös arvosana).

Kurssikertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (T) eikä hylättyä (H) kurssia. Arvosanalla neljä
(4) suoritettu valtakunnallinen kurssi lasketaan kurssikertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy
hyväksyttävästi. Koulukohtaiset kurssit (koulukohtaiset syventävät ja soveltavat) arvioidaan merkinnällä S/H.

Oppimäärän arviointi
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista.

Oppiaineen arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskiarvona.
Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit voivat korottaa arvosanaa oppiaineen päättövaiheessa
opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen
päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin voi jäädä hylättyjä 4-arvosanoja enintään seuraavasti:
Pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja:   joista voi olla hylättyjä arvosanoja enintään:
1–2 kurssia 0
3–5 kurssia 1
6–8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman
perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa.

Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä
mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin
arvioitava riittävän laaja-alaisesti kurssin kokonaisuuden kannalta.
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Juhlalliset Vanhojen päivän tanssit
yhdistävät koko kakkosten ikäluokan.

Jokainen saa tanssia ja osallistua
sellaisena kuin on. Kuvassa Hatanpään

lukion Vanhat kevättalvella 2020.
Kuva: Kuvahaka.



YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkinnon toteutuksesta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Tarkat säädökset löytyvät YTL:n
kotisivuilta: www.ylioppilastutkinto.fi. Koetehtävät laaditaan oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisten
syventävien kurssien pohjalta. Osa reaaliaineiden koetehtävistä ylittää oppiainerajoja. Ylioppilastutkinnon
kirjallisiin kokeisiin saa osallistua vain opiskelija, joka on ennen koetta opiskellut kaikki tutkintoaineiden
pakolliset kurssit ja saanut niistä arvosanan.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kokelas voi hajauttaa tutkinnon
enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan, esimerkiksi 3. vuoden syksyyn, 3. vuoden kevääseen ja 4. vuoden
syksyyn. Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana.
Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin toukokuussa. Maksut laskutetaan
ilmoittautumisen jälkeen. Perusmaksu on 14 € ja lisäksi kultakin aineelta 28 €. Perusmaksu maksetaan
jokaiselta tutkintokerralta. Ylioppilastutkinnon aikataulut 2020-2021 löytyvät YTL:n kotsivulta:
www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat

Mikäli kokelaalla on lukihäiriö, kuulovamma tai muu syy, joka vaikuttaa kokeisiin osallistumiseen, tulee
asiasta hankkia selvitys ja jättää
asianmukaiset todistukset koulun
kansliaan tutkintoon
ilmoittautumisen yhteydessä. Lue
lisää www.hatanpaanlukio.fi/tuki-
ja-erityisopetus/

Ylioppilastutkinto on kokonaan
digitaalinen. Se tehdään opiskelijan
omalla läppärillä. Oma läppäri
tuodaan koeaamuna koetilaan.
Käytännön ohjeet toimimisesta
koepäivinä annetaan opiskelijoille
YO-infoissa aina ennen syksyn ja
kevään tutkintokertoja.

Ylioppilastutkinnon rakenne lukion
vuonna 2019-2017 aloittaneille:
Ylioppilastutkintoon kuuluu minimissään neljä pakollista koetta. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille
pakollinen, muut kolme pakollista kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe,
vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe. Hatanpään lukiossa suosittelemme kaikille
vähintään viiden, kuuden tai seitsemän kokeen suorittamista. Viides-seitsemäs koe ovat ylimääräisiä kokeita.

Kun valinta on tehty, yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa
tutkinnon kuluessa. Kokeen tason kokelas voi valita opiskelluista oppimääristä riippumatta, mutta yhden
kokeen täytyy olla vaativimman tason koe (A-taso).

Ylioppilastutkinnon rakenne lukion vuonna 2020 aloittaneille:
Opiskelijat, jotka aloittavat YO-tutkintonsa suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen, eli
käytännössä lukionsa syksyllä 2020 aloittavat, suorittavat erilaisen tutkinnon. Tuolloin kokelaan on
suoritettava vähintään viisi koetta, jotka koostuvat äidinkielen ja kirjallisuuden kokeesta sekä kokelaan
valinnan mukaan vähintään kolmesta kokeesta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, ruotsin, vieraan
kielen ja reaaliaineen koe.

Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan
kielen. Jatkossakin edelleen suosittelemme opiskelijoille myös kuudennen kokeen suorittamista.
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HALU:N SUOSITUS YLIOPPILASTUTKINNON HAJAUTTAMISESTA
Suorita vähintään viisi, mutta mielellään kuusi ylioppilastutkinnon koetta. Aloita 1-2:lla kokeella, painota
myöhempiä tutkintokertojasi. Jos hajautat tutkintosi näin, pystymme tukemaan sinua parhaiten.
2-vuoden keväälle suosittelemme ainoastaan kemian tai maantieteen kokeen suorittamista.
Voit tehdä myös muita ratkaisuja, mutta harkitse niitä yhdessä RO:n tai OPO:n kanssa.

SYKSYN
YO-TUTKINTO

Pyri opiskelemaan tutkintokertaa
edeltävissä jaksoissa (4-5. jakso ja
1. jakso):

KEVÄÄN
YO-TUTKINTO

Pyri opiskelemaan
tutkintokertaa edeltävissä
jaksoissa (1.- 3. jakso)

Äidinkieli ÄI06, ÄI08 ja ÄI09
ÄI07 mahd. jo 2. vuonna

Suomi toisena kielenä S206, S208, S209
S207 2. vuonna

Englanti, jos
kirjoitat MAA

EN07 2. vuonna
EN08 ja EN09 3-vuoden 1. jakso

Englanti, jos
kirjoitat MAB

EN07, EN08, EN09

Ruotsi RU06, RU07 ja RU09 Ruotsi RU06, RU07 ja RU09

Matematiikka
pitkä MAA

MAA09, MAA10, MAA13,
MAA14 ja MAA16

Matematiikka
lyhyt MAB

MAB07, MAB08, MAB09 Matematiikka
lyhyt MAB

MAB07, MAB08, MAB09

Fysiikka FY06 2. vuonna
FY07, FY10 tai FY11, FY08

Kemia 2. vuoden kevät
tai 3. vuoden kevät

KE03, KE04, KE05, KE07

Biologia BI03, BI04, (BI06, BI07, BI08) 2.
vuonna, BI05 3-vuoden 1.jakso

Maantiede 3. vuoden
kevät tai 2. vuoden kevät

GE02, GE03, GE04, GE05

Historia HI03, HI04, HI05, (HI08) 2. vuonna
HI06 ja HI07 3-vuoden 1. jakso

Yhteiskuntaoppi YH04 ja YH06 2. vuonna
YH03 ja YH07

Elämän-
katsomustieto

ET01 tai ET02 3-vuoden 1. jakso Uskonto UE05 ja UE06

Filosofia FI02 ja FI03 2. vuonna
FI04 ja FI05 3-vuoden 1.jakso

Psykologia PS06 ja PS07 2. vuonna
PS04, PS05 ja PS08

Terveystieto TE02, TE03 (TE04) 2. vuonna
TE05 3-vuoden 1.jakso
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HATANPÄÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT
Tarkemmat kurssien sisältökuvaukset voi lukea: https://hatanpaanlukio.fi/ops-2016-opetussuunnitelma/

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI
Pakolliset kurssit
ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus
ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
ÄI05 Teksti ja konteksti
ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset
Valtakunnalliset syventävät kurssit
ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen
ÄI09 Lukutaitojen syventäminen
Hatanpään lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit
ÄI10 Käsikirjoituskurssi
ÄI11 Mediakulttuurin ja viestinnän kurssi
ÄI12 Teatteridiplomikurssi
ÄI13 Kirjallisuusdiplomikurssi
ÄI14 Luovan kirjoittamisen kurssi
ÄI15 Teatterikurssi
ÄI16 Ilmaisutaidon kurssi
ÄI17 Teatteritiedon kurssi
ÄI18 Viestinnän ja markkinoinnin projektikurssi

RUOTSI, B1-oppimäärä, RUB
Pakolliset kurssit
RUB01 Minun ruotsini
RUB02 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
RUB03 Kulttuuri ja mediat
RUB04 Monenlaiset elinympäristömme
RUB05 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
Valtakunnalliset syventävät kurssit
RUB06 Viesti ja vaikuta puhuen
RUB07 Kestävä elämäntapa
Hatanpään lukion koulukohtainen syventävä kurssi
RUB09 Abikurssi
Hatanpään lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit
RUB10 Johdantokurssi ja RUB11 Pohjoismaisen yhteistyön kurssi

ENGLANTI, A-oppimäärä, ENA
Pakolliset kurssit
ENA01 Englannin kieli ja maailmani
ENA02 Ihminen verkostoissa
ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä
ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA05 Tiede ja tulevaisuus
ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Valtakunnalliset syventävät kurssit
ENA07 Kestävä elämäntapa
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen
Hatanpään lukion koulukohtainen syventävä kurssi
ENA09 Abikurssi
Hatanpään lukion koulukohtainen soveltava kurssi
ENA10 Kansainvälisen yhteistyön kurssi

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA
KIRJALLISUUS -oppimäärä S2
Pakolliset kurssit
S201 Tekstit ja vuorovaikutus
S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
S204 Tekstit ja vaikuttaminen
S205 Teksti ja konteksti
S206 Nykykulttuuri ja kertomukset
S207 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen
syventäminen
S208 Kirjoittamistaitojen syventäminen
S209 Lukutaitojen syventäminen
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät
kurssit
S210 Tukikurssi 1
S211 Projektikurssi
S212 Tukikurssi 2
S213 Tukikurssi 3

SAKSA, A-oppimäärä, SAA
Pakolliset kurssit
SAA01 Kieli ja maailmani
SAA02 Ihminen verkostoissa
SAA03 Kulttuuri-ilmiöitä
SAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
SAA05 Tiede ja tulevaisuus
SAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAA07 Kestävä elämäntapa
SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen
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B2- ja B3-oppimäärän mukaiset kielet SAKSA, RANSKA, ESPANJA
Saksa SAB2, Ranska RAB2
B2 = peruskoulun yläluokilla alkanut kieli

Saksa SAB3, Ranska RAB3, Espanja EAB3
B3 = lukiossa alkava kieli

Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAAB301, RAAB301, EAB301 Tutustutaan
toisiimme ja uuteen kieleen
SAAB302, RAAB302, EAB302 Matkalla
maailmassa

SAAB201, RAAB201
Elämän tärkeitä asioita

SAAB303, RAAB303, EAB303
Elämän tärkeitä asioita

SAAB202, RAAB202
Monenlaista elämää

SAAB304, RAAB304, EAB304
Monenlaista elämää

SAAB203, RAAB203
Hyvinvointi ja huolenpito

SAAB305, RAAB305, EAB305
Hyvinvointi ja huolenpito

SAAB204, RAAB204
Kulttuuri ja mediat

SAAB306, RAAB306, EAB306
Kulttuuri ja mediat

SAAB205, RAAB205
Opiskelu, työ ja tulevaisuus

SAAB307, RAAB307, EAB307
Opiskelu, työ ja tulevaisuus

SAAB206, RAAB206
Yhteinen maapallomme

SAAB307, RAAB308, EAB308
Yhteinen maapallomme

SAAB207, RAAB207
Kansainvälinen toiminta
SAAB208, RAAB208
Viesti puhuen ja kirjoittaen
Hatanpään lukion koulukohtainen syventävä kurssi
SAAB209 Abikurssi SAB309 Abikurssi
Hatanpään lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit
SAAB210 Kansainvälisen yhteistyön kurssi SAB310 Kansainvälisen yhteistyön kurssi
SAAB211 Puhekurssi SAB311 Puhekurssi

MATEMATIIKKA  MA
Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus MAY
Pakollinen kurssi
MAY01 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Matematiikan pitkä oppimäärä  MAA
Pakolliset kurssit
MAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt
MAA03 Geometria
MAA04 Vektorit
MAA05 Analyyttinen geometria
MAA06 Derivaatta
MAA07 Trigonometriset funktiot
MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA09 Integraalilaskenta
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot
Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
MAA12 Algoritmit matematiikassa
 MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät kurssit
MAA14 Kertauskurssi (voi valita kurssien 1–10 jälkeen)
MAA15 Talousmatematiikka (kurssitarjottimella=MAB06)
MAA16 Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi

Matematiikan lyhyt oppimäärä, MAB
Pakolliset kurssit
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB03 Geometria
MAB04 Matemaattisia malleja
MAB05 Tilastot ja todennäköisyys
MAB06 Talousmatematiikka
Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAB07 Matemaattinen analyysi
MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät
kurssit
MAB09 Kertauskurssi (1–6)
MAB10 Algebra (1,3,6)  Suoritetaan 2. vuoden
keväällä
Hatanpään lukion koulukohtainen soveltava
kurssi
MAB19 Kansainvälisyyskurssi
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MAA pitkä matematiikka jatkuu… Hatanpään lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit
MAA17 Algebralliset ja geometriset menetelmät
MAA18 Differentiaalilaskennan täydennys (voi valita kurssien 1–8 jälkeen)
MAA19 Kansainvälisyyskurssi

BIOLOGIA BI
Pakolliset kurssit
BI01 Elämä ja evoluutio
BI02 Ekologia ja ympäristö
Valtakunnalliset syventävät kurssit
BI03 Solu ja perinnöllisyys
BI04 Ihmisen biologia
BI05 Biologian sovellukset
Hatanpään lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit
BI06 Tunne oma ympäristösi
BI07 Mikrobiologia
BI08 Ihmisen fysiologia ja anatomia
BI09 Kohti kestävää kehitystä
BI10 Kasvikurssi

FYSIIKKA FY
Pakollinen kurssi
FY01 Fysiikka luonnontieteenä
Valtakunnalliset syventävät kurssit
FY02 Lämpö
FY03 Sähkö
FY04 Voima ja liike
FY05 Jaksollinen liike ja aallot
FY06 Sähkömagnetismi
FY07 Aine ja säteily
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät kurssit
FY08 Lukion fysiikan kokonaiskuva (edeltävät FY01-FY05)
FY09 Kokeellinen fysiikka
FY10 Sähkön jatko ja elektroniikka
   (FY 3 oltava käytynä ennen kurssille tuloa)
FY11 Mekaniikan jatko
   (FY 4 oltava käytynä ennen kurssille tuloa)

FILOSOFIA FI
Pakolliset kurssit
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun
FI02 Etiikka
Valtakunnalliset syventävät kurssit
FI03 Yhteiskuntafilosofia
FI04 Tieto, tiede ja todellisuus
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät kurssit
FI05 Filosofian kertauskurssi
(suositellaan 3. vuonna ennen ylioppilaskirjoituksia)

HISTORIA HI
Pakolliset kurssit
HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
HI02 Kansainväliset suhteet
HI03 Itsenäisen Suomen historia
Valtakunnalliset syventävät kurssit
HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi

MAANTIEDE GE
Pakollinen kurssi
GE01 Maailma muutoksessa
Valtakunnalliset syventävät kurssit
GE02 Sininen planeetta
GE03 Yhteinen maailma
GE04 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta
Hatanpään lukion koulukohtainen syventävä
kurssi
GE05 Matka maahan tai maailmaan

KEMIA KE
Pakollinen kurssi
KE01 Kemiaa kaikkialla
Valtakunnalliset syventävät kurssit
KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
KE03 Reaktiot ja energia
KE04 Materiaalit ja teknologia
KE05 Reaktiot ja tasapaino
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät
kurssit
KE06 Kokeellinen kemia
KE07 Lukion kemian kokonaiskuva

PSYKOLOGIA PS
Pakollinen kurssi
PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
Valtakunnalliset syventävät kurssit
PS02 Kehittyvä ihminen
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen
PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja
mielenterveys
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät
kurssit
PS06 Sosiaalipsykologia
PS07 Ihmissuhdetaidot
PS08 Kertauskurssi
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HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat
Hatanpään lukion koulukohtaiset
soveltavat kurssit
HI07 Maailma nyt (suositellaan ennen
yo-kirjoituksia)
HI08 Tampereen kaupunkihistoria
HI09 Historia kirjallisuudessa ja
elokuvissa – faktaa vai fiktiota

YHTEISKUNTAOPPI YH
Pakolliset kurssit
YH01 Suomalainen yhteiskunta
YH02 Taloustieto
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva
maailma
Valtakunnallinen syventävä kurssi
YH04 Kansalaisen lakitieto
Hatanpään lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit
YH05 Oppilaskuntatoiminta
YH06 Tehdään politiikkaa
YH07 Abikurssi (suositellaan 2. tai 3. vuonna ennen kirjoituksia)
YH08 Työelämä tutuksi

USKONTO, EVANKELIS-LUTERILAINEN UE
Pakolliset kurssit
UE01 Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden
ja islamin jäljillä
UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko
Valtakunnalliset syventävät kurssit
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
UE06 Uskonnot ja media

TERVEYSTIETO TE
Pakollinen kurssi
TE01 Terveyden perusteet
Valtakunnalliset syventävät kurssit
TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys
TE03 Terveyttä tutkimassa
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät kurssit
TE04 Ensiapua muille ja itselle
TE05 Terveystiedon kertauskurssi

LIIKUNTA LI
Pakolliset kurssit
LI01 Energiaa liikunnasta
LI02 Aktiivinen elämäntapa
Valtakunnalliset syventävät kurssit
LI03 Terveyttä liikkuen
LI04 Yhdessä liikkuen
LI05 Hyvinvointia liikkuen
Hatanpään lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit
LI06 - LI09 Palloilu ja lajiharjoittelu
LI10 Kesäretkeily
LI11 Talviretkeily
LI12 Liikunnan projektikurssi
LI13 Mailapelikurssi

Hatanpään lukion rakennus
”Rantaperkiön koulu” vuonna

1937, kuvaaja E.M. Staf

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ET
Pakolliset kurssit
ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen
ajattelu
ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Valtakunnalliset syventävät kurssit
ET03 Yksilö ja yhteisö
ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajana
ET05 Katsomusten maailma
ET06 Teknologia, maailmankatsomukset ja
ihmiskunnan tulevaisuus
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LI14 Tanssi ja kehonhuolto
LI15 Vanhat tanssit
LI16 Lasten liikunnanohjauskurssi
LI17 Liikeilmaisu ja tanssi-improvisaatio
LI18 Musikaalitanssi
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät kurssit:
LI19-LI26 Urheiluvalmennus
Urheiluvalmennuksen kurssille voivat osallistua urheiluakatemiastatuksen saaneet opiskelijat.
LILD4 Liikunnan lukiodiplomi

MUSIIKKI
Pakolliset kurssit
MU01 Musiikki ja minä
MU02 Moniääninen Suomi (pakollisena suoritetaan joko
KU02 tai MU02)
Valtakunnalliset syventävät kurssit
MU03 Ovet auki musiikille
MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät kurssit
MU05 Vanhojen päivän tanssiorkesteri
MU06 Kitaran soiton alkeet
MU07 Orkesteri
MU08 Kuoro
MU09 Sävellys, sovitus, sanoitus -kurssi
MULD06 Musiikin lukiodiplomi

OPINTO-OHJAUS
Opinto-ohjauksen kurssit ovat osa koko lukioajan
kestävää ohjauksen prosessia. Kurssit toteutetaan
monimuotoisesti, eivätkä kaikki tunnit ole
luokkamuotoisia.
Pakolliset kurssit
OP01 Minä opiskelijana
OP02 Jatko-opinnot ja työelämä
Hatanpään lukion koulukohtaiset soveltavat kurssit
OP03 Tutorkurssi
OP04 Mentorikurssi
OP05 LUE-kurssi

LUKIODIPLOMIT
Lukiodiplomit ovat valtakunnallisia soveltavia
kursseja
Kotitalouden lukiodiplomi (KOLD1)
Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2)
Käsityön lukiodiplomi (KÄLD3)
Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)
Median lukiodiplomi (MELD5)
Musiikin lukiodiplomi (MULD6)
Tanssin lukiodiplomi (TALD7)
Teatterin lukiodiplomi (TELD8)

KUVATAIDE
Pakolliset kurssit
KU01 Kuvat ja kulttuurit
KU02 Muotoilut ja rakennetut
ympäristöt (pakollisena suoritetaan joko KU02 tai
MU02)
Valtakunnalliset syventävät kurssit
KU03 Osallisena mediassa
KU04 Taiteen monet maailmat
Hatanpään lukion koulukohtaiset syventävät
kurssit
KU05 Keramiikka- ja kuvanveistokurssi
KU06 Maalauskurssi
KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Kurssit ovat soveltavia koulukohtaisia kursseja
TVT01 Tiedonhallinta
TVT02 WWW-sivun tekeminen
TVT03 Ohjelmointi
TVT04 Kuvankäsittely
TVT05 Lukion kotisivujen ylläpito- ja kehityskurssi
TVT06 Tietotekniikan projektikurssi
TVT07 Padi-kurssi
TVT08 Tietotekniikan peruskurssi A
TVT09 Tietotekniikan peruskurssi B
TVT10 3D-suunnittelu ja -tulostus

HATANPÄÄN LUKION TEEMAOPINNOT
Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä
opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät
opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää
yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia.
TO01 Työelämä tutuksi
TO02 Energiaa etsimässä
TO03 Elämän ajokortti
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MUSIIKKI JA MUSIIKKITEATTERI
Hatanpään lukion valtakunnallinen erityinen koulutustehtävä

Valtakunnallisen erityisen koulutustehtävän mukaista opetusta järjestetään Musiikkilinjalla sekä
Musiikkiteatterilinjalla. Hakijat kutsutaan näyttökokeeseen, jossa arvioidaan hakijan motivaatiota ja
osaamista.

Musiikkilinjalle tai Musiikkiteatterilinjalle valittu opiskelija suorittaa valtakunnalliset kurssit MU01 ja MU02
sekä vähintään kuusi musiikin ja musiikkiteatterin pakollista kurssia. Kaikki painotetun opetuksen kurssit ovat
koulukohtaisia soveltavia kursseja.

Jos opiskelija suorittaa MU01:n ja MU02:n lisäksi vähintään kaksitoista musiikin tai musiikkiteatterin kurssia,
hän saa oikeuden jättää pois kahdeksan valtakunnallista pakollista kurssia pois henkilökohtaisesta opinto-
ohjelmastaan. Kustakin lukioaineesta on kuitenkin suoritettava vähintään puolet pakollisista kursseista.
Aineesta, jonka opiskelija suorittaa osana ylioppilastutkintoa, on suoritettava kaikki pakolliset kurssit.

Vähintään kaksitoista musiikin ja musiikkiteatterin kurssia suorittanut saa musiikki ja musiikkiteatteri -
päättöarvosanan lukion päättötodistukseen.

Tarkat kurssien sisältökuvaukset voi lukea https://hatanpaanlukio.fi/musalinja/ ja
https://hatanpaanlukio.fi/mutelinja/

Musiikkilinjan
pakolliset kurssit

MMP 04-09
6 kurssia

tai
Musiikkiteatterilinjan

pakolliset kurssit
MMP 01-04 ja 06-07

6 kurssia

Liikeilmaisun
ja tanssin

valinnaiset
kurssit

MLI 10-14
5 kurssia

Teatterityön
valinnaiset

kurssit

MTE 15-21
7 kurssia

Kirjoittamisen
ja viestinnän
valinnaiset

kurssit
MVI 22-27
6 kurssia

Soittokurssit
valinnaiset

MSO 28-41
14 kurssia

Laulukurssit
valinnaiset

MLA 42-53
12 kurssia

Musiikki-
teknologian
valinnaiset

kurssit
MDI 54-57
4 kurssia

Muut
projekti-
kurssit

MPR 58-64
7 kurssia

MLI Liikeilmaisun ja tanssin kurssit
MLI10 Liike-ilmaisu ja tanssi-improvisaatio osana
omaa ilmaisua (vastaa LI17)
MLI11 Musikaalitanssi musiikkiteatterilaisille
(vastaa LI18)
MLI12 Liike- ja tanssi-ilmaisun projektikurssi I
MLI13 Liike- ja tanssi-ilmaisun projektikurssi II
MLI14 Tanssin lukiodiplomi (TALD07)

MUSIIKKITEATTERILINJAN PAKOLLISET KURSSIT
MMP01 Ilmaistaan yhdessä!
MMP02 Ilmaisun iloa!
MMP03 Liike ja ilmaisu
MMP04 Lauletaan yhdessä!
MMP06 Maailmanmusiikki
MMP07 Musikaaliprojekti

MUSIIKKILINJAN PAKOLLISET KURSSIT
MMP04 Lauletaan yhdessä!
MMP05 Musiikin teoria
MMP06 Maailmanmusiikki
MMP07 Musikaaliprojekti
MMP08 Musailmaisu
MMP09 Abien musiikkiprojekti

MTE Teatterityön kurssit
MTE15 Tutustu teatterin ammattilaisiin! (vastaa ÄI17)
MTE16 Kahvila Halu
MTE17 Teatterin projektikurssi I
MTE18 Teatterin projektikurssi II
MTE19 Musiikkiteatteriharjoittelu
MTE20 Elokuvatyön projektikurssi
MTE21 Teatterin lukiodiplomi (TELD08) (vastaa ÄI12)
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MVI Kirjoittamisen ja viestinnän kurssit
MVI22 Luova kirjoittaminen I (vastaa ÄI14)
MVI23 Luova kirjoittaminen II
MVI24 Käsikirjoittaminen I (vastaa ÄI10)
MVI25 Käsikirjoittaminen II
MVI26 Mediakulttuurin ja viestinnän kurssi (vastaa ÄI18)
MVI27 Viestinnän projektikurssi (vastaa ÄI11)

MSO Soittokurssit
MSO28 Vanhojen päivän tanssiorkesteri
MSO29 Bändiopetus 1
MSO30 Bändiopetus 2
MSO31 Bändiopetus 3
MSO32 Pianon vapaa säestys
MSO33 Kitaransoiton alkeet
MSO34 Orkesteri 1
MSO35 Orkesteri 2
MSO36 Orkesteri 3
MSO37 Orkesteri 4
MSO38 Soitinyhtye 1
MSO39 Soitinyhtye 2
MSO40 Soitinyhtye 3
MSO41 Soitinyhtye 4

MLA Laulukurssit
MLA42 Lauluyhtye 1
MLA43 Lauluyhtye 2
MLA44 Lauluyhtye 3
MLA45 Lauluyhtye 4
MLA46 Kuoro 1
MLA47 Kuoro 2
MLA48 Kuoro 3
MLA49 Kuoro 4
MLA50 Kuoro 5
MLA51 Kuoro 6
MLA52 Kuoro 7
MLA53 Kuoro 8

MDI Musiikkiteknologiakurssit
MDI54 Studiotekniikan perusteet
MDI55 Studiotekniikan jatkokurssi
MDI56 Valotekniikka
MDI57 Äänentoisto

MPR Muut musiikin projektikurssit
MPR58 Produktio 1
MPR59 Produktio 2
MPR60 Sävellys, sovitus ja sanoitus -kurssi
MPR61 Tee se itse -kurssi
MPR62 Musiikin lukiodiplomi (MULD06)
MPR63 Musiikkiopinnot muualla 1
MPR64 Musiikkiopinnot muualla 2

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS LUVA

Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, 10 kurssia)
LVS01 Kielen rakenteet funktionaalisesta näkökulmasta
LVS02 Tekstin rakenteet funktionaalisesta näkökulmasta
LVS03. Eri tiedonalojen kieli
LVS04 Tekstejä kirjoittamaan
LVS05 Kuunnellaan ja puhutaan 1
LVS06 Suomalainen kirjallisuus ja kulttuuri
LVS07 Maailmankirjallisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus
LVS08 Kuunnellaan ja puhutaan 2
LVS09 Digitaaliset tekstitaidot
LVS10 Mediakulttuuri
(LVS11 S2-peruskoulun kertauskurssi)
Englanti
LVKA01 Kielitaito osana opiskelua ja muita elämänalueita
LVKA02 Arkipäivän tilanteet
LVKA03 Mediat
Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot
LVLUMA01 Matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa
LVLUMA02 Biologiaa ja maantiedettä
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
LVHY01 Historian perusteita
LVHY02 Suomalainen yhteiskunta ja kulttuurit

Opinto-ohjaus
LVOP01 Opinto-ohjaus 1
LVOP02 Opinto-ohjaus 2
Valinnaiset opinnot (yhteensä vähintään 6
kurssia)
LVVA01/LUMA03 Matematiikan
perusvalmiudet 1
LVVA02/LUMA04Matematiikan
perusvalmiudet 2
LVVA03/MU02 Kotimaani musiikki
Valinnaiset opinnot lukion muusta
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HATANPÄÄN LUKION OPISKELUSUUNNITELMA
Opiskelusuunnitelma ohjaa sinua valitsemaan ja suorittamaan kursseja siten, että valmistut lukiosta.
Voit poiketa suunnitelmasta, mutta tee se harkiten. Keskustele ratkaisuistasi RO:n tai OPO:n kanssa.
Punaisella värillä ja taustalla merkityt kurssit ovat pakollisia kursseja.
Punaisella värillä (valkoinen tausta) merkityt kurssit ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja.
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