KERAVAN
LUKIO
Kohti yhteisiä
onnistumisia!

SISÄÄNOTTOMÄÄRÄ
YHTEISHAUSSA:
200 opiskelijaa
(yleislinja + luma)
AVOIMET OVET:
To 20.1.2022 klo 9
To 27.1.2022 klo 9
To 3.2.2022 klo 9

Kotoisa ilmapiiri: kahvin tuoksua kioskissa, pingis- ja sählypallot liikkeessä
välitunneilla, piano vapaasti soitettavissa,
iloiset siistijät, karaokea ja mokkapaloja
ruokalassa.

Uusia tuulia ja tuttavuuksia: opiskelijoita
lähes kahdeltakymmeneltä yläkoululta.
Noin puolet opiskelijoista Tuusulasta,
Järvenpäästä, Vantaalta ja Sipoosta.

Henkilökohtaista opinto-ohjausta
saatavilla läpi lukuvuoden.

MIKSI KERAVAN
LUKIOON?
• Keravan lukiolle on kolmen minuutin
kävelymatka juna- ja bussiasemalta.
• Kirjasto ja lukusali ovat nurkan takana.
Kahvilat, kaupat ja urheilukenttä ovat alle
viiden minuutin päässä.
• Tunnit alkavat klo 8.20 ja päättyvät klo
14.30, maanantaisin klo 16.00.
• Klo 14.30 jälkeen järjestetään kertaavia
opintojaksoja, tukiopetusta ja lukujärjestyksen ulkopuolella toteutettavia opintojaksoja.

Mahdollisuus korkeakouluopintoihin jo
lukioaikana.

Musiikki- ja tanssiopiston opinnot
kerryttävät lukio-opintojasi.

Hyvät yo-tulokset, sinnikäs harjoittelu,
ystävälliset opettajat ja hyvä yhteishenki.

kielet

ÄIDINKIELI

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (ÄI1)
Kieli ja tekstitietoisuus sekä vuorovaikutus 1, 2 op (ÄI2ÄI3)
Kirjallisuus 1, 2 op (ÄI4)
Tekstien tulkinta 1, 2 op (ÄI5)
Kirjoittaminen 1 ja vuorovaikutus 2, 2 op (ÄI6ÄI7)
Kirjallisuus 2, 2 op (ÄI8)
Vuorovaikutus 3, 2 op (ÄI9)
Kirjoittaminen 2, 2 op (ÄI10)
Tekstien tulkinta 2, 2 op (ÄI11)
Luova kirjoittaminen, 2 op (ÄI12)
Kielenhuolto ja tyyli, 2 op (Äi13)

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (S21)
Kieli- ja tekstitietoisuus sekä vuorovaikutus 1, 2 op (S22S23)
Vuorovaikutus 1, 1 op (S23)
Kirjallisuus 1, 2 op (S24)
Tekstien tulkinta 1, 2 op (S25)
Kirjoittaminen 1 ja vuorovaikutus 2, 2 op (S26S27)
Kirjallisuus 2, 2 op (S28)
Vuorovaikutus 3, 2 op (S29)
Kirjoittaminen 2, 2 op (S210)
Tekstien tulkinta 2, 2 op (S211)

RUOTSI, B1-OPPIMÄÄRÄ (TKRUB1)

Lukio-opintoihin valmentava ruotsi, 2 op (RUB10)
Ruotsin kieli arjessani, 4 op (RUB11RUB12)
Kulttuuri ja mediat, 2 op (RUB13)
Ympäristömme, 2 op (RUB14)
Opiskelu- ja työelämä, 2 op (RUB15)
Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RUB16)
Kestävä elämäntapa, 2 op (RUB17)
Pohjoismainen kulttuuri, 2 op (RUB18)
Ruotsia kerraten abeille, 2 op (RUB19)

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ

Englantia peruskoulun ja lukion väliin, 2 op (ENA0)
Minä globaalissa maailmassa, 4 op (ENA1ENA2)
Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (ENA3)
Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (ENA4)
Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (ENA5)
Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (ENA6)
Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (ENA7)
Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (ENA8)
Abi, Get Ready!, 2 op (ENA9)
Written Skills, 2 op (ENA10)
Current Affairs, 2 op (ENA11)
Our Global World, 2 op (ENA12)

VALINNAISET KIELET

Lukiossa voit huoletta kokeilla uusia kieliä (B3). Voit myös aloittaa peruskoulussa opiskelemasi
kielen aivan alusta, jolloin ensimmäiset opintojaksot ovat helppoja ja mukavia (B3) tai voit jatkaa
peruskoulussa opiskelemaasi kieltä siitä, mihin toukokuussa jäit (B2).
Kielivalinta on mahdollista vaihtaa myöhemmin toiseen oppiaineeseen.

ESPANJA, B2-OPPIMÄÄRAÄ (EAB2)
Perustason alkeet 3, 2 op (EAB21)
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu
Perustaso 1, 2 op (EAB22)
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua
Perustaso 2, 2 op (EAB23)
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet
Perustaso 3, 2 op (EAB24)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 4, 2 op (EAB25)
• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat
Perustaso 5, 2 op (EAB26)
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki
Perustason jatko 1, 2 op (EAB27)
• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa
Perustason jatko 2, 2 op (EAB28)
• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa

RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ (RAB2)
Perustason alkeet 3, 2 op (RAB21)
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu
Perustaso 1, 2 op (RAB22)
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua
Perustaso 2, 2 op (RAB23)
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet
Perustaso 3, 2 op (RAB24)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 4, 2 op (RAB25)
• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat
Perustaso 5, 2 op (RAB26)
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki
Perustason jatko 1, 2 op (RAB27)
• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa
Perustason jatko 2, 2 op (RAB28)
• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa

SAKSA, B2-OPPIMÄÄRÄ (SAB2)
Perustason alkeet 3, 2 op (SAB21)
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu
Perustaso 1, 2 op (SAB22)
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua
Perustaso 2, 2 op (SAB23)
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet
Perustaso 3, 2 op (SAB24)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 4, 2 op (SAB25)
• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat
Perustaso 5, 2 op (SAB26)
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki
Perustason jatko 1, 2 op (SAB27)
• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa
Perustason jatko 2, 2 op (SAB28)
• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa

VENÄJÄ, B2-OPPIMÄÄRÄ (VEB2)
Perustason alkeet 3, 2 op (VEB21)
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu
Perustaso 1, 2 op (VEB22)
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua
Perustaso 2, 2 op (VEB23)
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet
Perustaso 3, 2 op (VEB24)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 4, 2 op (VEB25)
• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat
Perustaso 5, 2 op (VEB26)
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki
Perustason jatko 1, 2 op (VEB27)
• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa
Perustason jatko 2, 2 op (VEB28)
• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa

ESPANJA, B3-OPPIMÄÄRÄ (EAB3)
Perustason alkeet 1, 2 op (EAB31)
• rutiininomaiset viestintätilanteet
• keskeisimmät viestintästrategiat
• tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset
Perustason alkeet 2, 2 op (EAB32)
• oman lähipiirin ja arjen kuvailu
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
• tavanomaiset asiointitilanteet
Perustason alkeet 3, 2 op (EAB33)
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu
Perustaso 1, 2 op (EAB34)
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua
Perustaso 2, 2 op (EAB35)
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet
Perustaso 3, 2 op (EAB36)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 4, 2 op (EAB37)
• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat
Perustaso 5, 2 op (EAB38)
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki
Perustason jatko 1, 2 op (EAB39)
• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa
Perustason jatko 2, 2 op (EAB310)
• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa
• yo-kokeen tehtävätyypit ja hyvän yo-vastauksen laatiminen

RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ (RAB3)
Perustason alkeet 1, 2 op (RAB31)
• rutiininomaiset viestintätilanteet
• keskeisimmät viestintästrategiat
• tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset
Perustason alkeet 2, 2 op (RAB32)
• oman lähipiirin ja arjen kuvailu
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
• tavanomaiset asiointitilanteet
Perustason alkeet 3, 2 op (RAB33)
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu
Perustaso 1, 2 op (RAB34)
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua
Perustaso 2, 2 op (RAB35)
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet
Perustaso 3, 2 op (RAB36)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 4, 2 op (RAB37)
• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat
Perustaso 5, 2 op (RAB38)
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki
Perustason jatko 1, 2 op (RAB39)
• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa
Perustason jatko 2, 2 op (RAB310)
• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa
• yo-kokeen tehtävätyypit ja hyvän yo-vastauksen laatiminen

SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ (SAB3)
Perustason alkeet 1, 2 op (SAB31)
• rutiininomaiset viestintätilanteet
• keskeisimmät viestintästrategiat
• tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset
Perustason alkeet 2, 2 op (SAB32)
• oman lähipiirin ja arjen kuvailu
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
• tavanomaiset asiointitilanteet
Perustason alkeet 3, 2 op (SAB33)
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu
Perustaso 1, 2 op (SAB34)
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua
Perustaso 2, 2 op (SAB36)
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet
Perustaso 3, 2 op (SAB36)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 4, 2 op (SAB37)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 5, 2 op (SAB38)
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki
Perustason jatko 1, 2 op (SAB39)
• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa
Perustason jatko 2, 2 op (SAB310)
• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa
• yo-kokeen tehtävätyypit ja hyvän yo-vastauksen laatiminen

VENÄJÄ, B3-OPPIMÄÄRÄ (VEB3)
Perustason alkeet 1, 2 op (VEB31)
• rutiininomaiset viestintätilanteet
• keskeisimmät viestintästrategiat
• tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset
Perustason alkeet 2, 2 op (VEB32)
• oman lähipiirin ja arjen kuvailu
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
• tavanomaiset asiointitilanteet
Perustason alkeet 3, 2 op (VEB33)
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu
Perustaso 1, 2 op (VEB34)
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua
Perustaso 2, 2 op (VEB35)
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet
Perustaso 3, 2 op (VEB36)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 4, 2 op (VEB37)
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Perustaso 5, 2 op (VEB38)
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki
Perustason jatko 1, 4 op (VEB39)
• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa
Perustason jatko 2, 2 op (VEB310)
• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa
• yo-kokeen tehtävätyypit ja hyvän yo-vastauksen laatiminen

matematiikka
(MA)
Pitkä matematiikka on hyödyllinen aina, kun tähtäät lääketieteen, luonnontieteiden tai tekniikan
jatko-opintoihin. Pitkän matematiikan voi tarvittaessa vaihtaa myöhemmin lyhyeen. Myös hyvin
suoritetulla lyhyellä matematiikalla saat hyvät lähtökohdat useimpiin jatko-opintoihin.
MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ (MAA)
Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus, Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)
Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op (MAA2)
Geometria, 2 op (MAA3)
Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op (MAA4)
Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op (MAA5)
Derivaatta, 3 op (MAA6)
Integraalilaskenta, 2 op (MAA7)
Tilastot ja todennäköisyys, talousmatematiikka, 3 op (MAA8MAA9)
3D-geometria, 2 op (MAA10)
Algoritmit ja lukuteoria, 2 op (MAA11)
Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op (MAA12)
Matematiikan kertaus, 2 op (MAA13)
Vaativa pitkän matematiikan kertaus, 2 op (MAA14)
Kompleksiluvut ja differentiaaliyhtälöt, 2 op (MAA15)
Lineaarialgebra, 2 op (MAA16)
Differentiaali- ja integraalilaskennan jatko 2, 2 op (MAA17)
MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ (MAB)
Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus, Luvut ja yhtälöt, 2 op (MAY1)
Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op (MAB2)
Geometria, 2 op (MAB3)
Matemaattisia malleja, 2 op (MAB4)
Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAB5)
Talousmatematiikka, 2 op (MAB6MAB7)
Matemaattinen analyysi, 2 op (MAB8)
Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat, 2 op (MAB9)
Matematiikan kertaus, 2 op (MAB10)
Talouden osaaja, 4 op (MABYH1)
Matematiikan ja kuvataiteen viikonloppu, 2 op (MAKU1)

BIOLOGIA (BI)

Elämä ja evoluutio BI1, 2 op (BI1)
Ekologia ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 2 op (BI2BI3)
Solu ja perinnöllisyys BI4, 2 op (BI4)
Ihmisen biologia BI5, 2 op (BI5)
Biotekniikka ja sen sovellukset BI6, 2 op (BI6)
Biologian kertaus (BI7), 2 op (BI7)
Ekologian kenttäopintojakso BI8, 2 op (BI8)
Hydrobiologian opintojakso BI9, 2 op (BI9 )
Biokemia, 2 op (BK1)

MAANTIEDE (GE)

Maailma muutoksessa GE1, 2 op (GE1)
Sininen planeetta GE2, 2 op (GE2)
Yhteinen maailma GE3, 2 op (GE3)
Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta GE4, 2 op (GE4)
Maantieteen kertaus GE5, 2 op (GE5)

FILOSOFIA (FI)

Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op (FI1)
Etiikka, 2 op (FI2)
Yhteiskuntafilosofia, 2 op (FI3)
Totuus, 2 op (FI4)

PSYKOLOGIA (PS)

Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op (PS1)
Kehittyvä ihminen, 2 op (PS2)
Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op (PS3)
Tunteet ja mielenterveys, 2 op (PS4)
Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op (PS5)
Sosiaalipsykologia, 2 op (PS6)
Psykologiaa abiturienteille, 2 op (PS7)

KEMIA (KE)

Kemia ja yhteiskunta, 2 op (KE1KE2)
Molekyylit ja mallit, 2 op (KE3)
Kemiallinen reaktio, 2 op (KE4)
Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op (KE5)
Kemiallinen tasapaino, 2 op (KE6)
Kemian kertaus, 2 op (KE7)
Kemian laboratoriotyöt, 2 op (KE8)
Ympäristökemia, 2 op (KE9)
Biokemia, 2 op (BK1)

FYSIIKKA (FY)

Fysiikka ja yhteiskunta, 2 op (FY1FY2)
Energia ja lämpö, 2 op (FY3)
Voima ja liike, 2 op (FY4)
Jaksollinen liike ja aallot, 2 op (FY5)
Sähkö, 2 op (FY6)
Sähkömagnetismi ja valo, 2 op (FY7)
Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op (FY8)
Fysiikan kertaus, 2 op (FY09)
Tähtitiede ja kosmologia, 2 op (FY10)
Hiukkasfysiikka, 2 op (FY11)
Lukiofysiikan työt, 2 op (FY12)
Elektroniikka, 2 op (FY13)
Fysiikan matemaattiset menetelmät, 2 op (FY14)
Geofysiikka, 2 op (FY15)
Optiikka, 2 op (FY16)

HISTORIA (HI)

Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op (HI1)
Kansainväliset suhteet, 2 op (HI2)
Itsenäisen Suomen historia, 2 op (HI3)
Eurooppalainen ihminen, 2 op (HI4)
Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op (HI5)
Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op (HI6)
Antiikin historia, 2 op (HI7)
Maailmantilanne nyt, 2 op (HI8)
Historiaa kerraten abeille, 2 op (HI9)

YHTEISKUNTAOPPI (YH)

Suomalainen yhteiskunta, 2 op (YH1)
Taloustieto, 2 op (YH2)
Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op (YH3)
Lakitieto, 2 op (YH4)
Ympäristöpolitiikka ja talous, 2 op (YH5)
Yhteiskuntaoppia kerraten abeille, 2 op (YH6)
Yhteiskunnallisille, kaupallisille sekä oikeustieteellisille aloille valmentava opintojakso, 2 op (YH7)
Talouden osaaja, 4 op (MABYH1)

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO (KT1)

Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UE1)
Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op (UE2)
Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UE3)
Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UE4)
Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op (UE5)
Uskonto, tiede ja media, 2 op (UE6)
Uskontoa ja katsomuksia abiturienteille, 2 op (UE7)

ORTODOKSINEN USKONTO (KT2)

Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UO1)
Ortodoksisuus maailmassa, 2 op (UO2)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)

Minä ja hyvä elämä, 2 op (ET1)
Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET2)
Kulttuurit, 2 op (ET3)
Katsomukset, 2 op (ET4)
Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op (ET5)
Tulevaisuus, 2 op (ET6)

TERVEYSTIETO (TE)

Terveys voimavarana, 2 op (TE1)
Terveys ja ympäristö, 2 op (TE2)
Terveys ja yhteiskunta, 2 op (TE3)
Terveystiedon kertaus, 2 op (TE4)

LIIKUNTA (LI)

Oppiva liikkuja, 2 op (LI1)
Aktiivinen elämä, 2 op (LI2)
Uudet mahdollisuudet, 2 op (LI3)
Yhdessä liikkuen, 2 op (LI4)
Virkistystä liikunnasta, 2 op (LI5)
Iloa pallopeleistä, 2 op (LI6)
Palloilun jatkot, 2 op (LI7)
Sporttia abeille, 2 op (LI8)
Liikuntaleiri liikuntakeskuksessa, 2 op (LI9)
Retkeily ja vaellus, 2 op (LI10)
Talviliikuntaa hiihtokeskuksessa, 2 op (LI11)
After school work out, 2 op (LI12)
Liikunta-, seikkailu- ja ammattinaprojekti, 2 op (LI13)
Urheiluvalmennus, 2 op (LI14)
Liikuntaleiri, 2 op (LI15)

TEMAATTISET OPINNOT (TO)

Kansainvälisyysprojekti, 2 op (KV1)
Minä lukiolaisena, 1 op (KELU1)
Opiskeluvälineet haltuun, 1 op (KELU2)
Tietoteknisten taitojen vahvistaminen, 1 op (KELU3)
Tutustuminen korkeakouluopintoihin, 2 op (KOR1)
Toiminta opiskelijakunnan hallituksessa, 2 op (OPK1)
Toiminta lukion johtoryhmässä, 2 op (OPK2)
Toiminta lukion yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä, 1 op (OPK3)
Tutor, 2 op (TUT1)
Digitutor, 2 op (TUT2)

MUSIIKKI (MU)

Intro - kaikki soimaan, 2 op (MU1)
Syke - soiva ilmaisu, 2 op (MU2)
Genre - globaali uteliaisuus, 2 op (MU3)
Demo - luovasti yhdessä, 2 op (MU4)
Musiikkiproduktio, 2 op (MU5)
Akustisen kitaran soitto, 2 op (MU6)
Kuoro, 2 op (MU7)
Abimusiikki, 2 op (MU8)
Musiikki ja hyvinvointi, 2 op (MU9)
Ääni- ja valoteknologia, 2 op (MU10)
Nykytaide- ääni, liike ja kuva, 3 op (KUMU1)
Esityksen suunnittelu ja harjoittelu, 2 op (DRA5)

KUVATAIDE (KU)

Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU1)
Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU2)
Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU3)
Taiteen monet maailmat, 2 op (KU4)
Valokuvaus, 2 op (KU5)
Abi-kuvis, 2 op (KU6)
Keramiikka, 2 op (KU7)
Lavastus ja puvustus, 2 op (KU8)
School goes art and drama- elokuvan opiskelua, 2 op (KU9)
Nykytaide- ääni, liike ja kuva, 3 op (KUMU1)
Esityksen suunnittelu ja harjoittelu, 2 op (DRA5)
Matematiikan ja kuvataiteen viikonloppu, 2 op (MAKU1)

OPINTO-OHJAUS (OP)

Minä opiskelijana, 2 op (OP01)
Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op (OP02)

LUKIODIPLOMIT (LD)

Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op (KULD2)
Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)
Musiikin lukiodiplomi, 2 op (MULD6)
Tanssin lukiodiplomi, 2 op (TALD7)
Teatterin lukiodiplomi, 2 op (TELD8)

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE (TKT)

Ohjelmoinnin perusteet, 2 op (TKT01)
Ohjelmointitaitojen syventäminen, 2 op (TKT02)
Tietokantojen ja SQL-kielen perusteet, 2 op (TKT03)
Robotiikan perusteet, 2 op (TKT04)

DRAAMA (DRA)

Ilmaisun perusteet, 2 op (DRA1)
Minä esiintyjänä, 2 op (DRA2)
Improvisaatiosta iloa ilmaisuun, 2 op (DRA3)
Käsikirjoittamisen perusteet, 2 op (DRA4)
Esityksen suunnittelu ja harjoittelu, 2 op (DRA5)
Nykytaide- ääni, liike ja kuva, 3 op (KUMU1)

YRITTÄJYYS (YRI)

Minustako yrittäjä - johdatus yrittäjyyteen, 2 op (YRI1)
Nuori yrittäjä (NY24), 2 op (YRI2)
Vuosi yrittäjänä, 2 op (YRI3)

LUONNONTIETEELLIS-MATEMAATTINEN LINJA

Luonnontieteellis-matemaattinen -linja (luma-linja) on tarkoitettu luonnontieteistä ja matematiikasta kiinnostuneille opiskelijoille, ja se antaa hyvät valmiudet näiden aineiden jatko-opintoihin.
Opinnoista painotetaan matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Linjalle valitut opiskelevat pitkää matematiikkaa ja vähintään yhtä luonnontieteellistä oppiainetta. Jos matematiikan oppimäärä myöhemmin pakottavista syistä joudutaan
vaihtamaan lyhyeksi, niin linjalla opiskelu vaatii myös toisen luonnontieteellisen oppiaineen
opiskelua. Valituista luonnontieteellisistä oppiaineista on suoritettava myös syventävät kurssit.
Opintotarjonnassa on kaikissa linjan oppiaineissa myös koulukohtaisia kursseja. Linjalla tarjotaan
pitkästä matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta, maantieteestä ja tietojenkäsittelytieteestä yhteensä 23 erikoiskurssia.
Luma-aineita opiskellaan linjan omassa ryhmässä, joka pysyy pääsääntöisesti koko lukioajan
samana. Jos opiskelija haluaa suorittaa oppilaitoksen oman Luma-diplomin, tulee opiskelijan
suorittaa vähintään seitsemän linjan erikoiskurssia kolmessa eri oppiaineessa.
Luma-linjan opiskelija voi valita myös kaikkia muita lukion kursseja. Linjalla keskitytään aineisiin,
jotka luovat hyvän pohjan ylioppilastutkinnon kokeisiin ja jatko-opintoihin luonnontieteissä,
lääketieteessä, matematiikassa ja tekniikan aloilla. Linjan erikoiskursseilla vieraillaan yliopistoissa,
ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä.
HAKEMINEN JA VALINTA
Linjalle haetaan kevään yhteishaussa. Opiskelijat valitaan painotetun keskiarvon mukaan. Painotettavat aineet ovat perusopetuksen päättötodistuksen äidinkielen, matematiikan, fysiikan,
kemian, biologian ja maantiedon arvosanat. Painotuskerron on 2. Linjalle ei voida valita opiskelijaa, jonka lukuaineiden keskiarvo jää alle 7,00.

URHEILUVALMENNUS

KESKIVIIKKO- JA PERJANTAIAAMUISIN KLO 8.00-9.30
Urheiluvalmennuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa yhdistämään urheilu-ura ja lukio-opiskelu, tukea omaa lajiharjoittelua sekä ohjata itsenäisen ja monipuolisen harjoittelun oppimiseen.
Valmennusryhmän info ja haku valmennukseen on elokuussa.
Koulun järjestämän yleisvalmennuksen tarkoituksena on kehittää urheilijan fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueita ja auttaa kestämään paremmin lajinomaista harjoittelua ja sen tuomaa rasitusta. Harjoituksissa painotetaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta sekä kehon ja liikkeiden hallintaa.
Valmennuksessa huomioidaan palauttava harjoittelu ja kehonhuolto. Harjoittelu sopii kaikille
urheilijoille lajista riippumatta. Yhdessä eri lajien harrastajien ja valmentajien kanssa toimien on
mahdollisuus oppia uusia harjoitteita ja toimintatapoja eri lajien edustajilta. Urheilua harrastavilla
opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä valtakunnallinen liikunnan lukiodiplomi.
Jääkiekkoilijoilla ja taitoluistelijoilla on omat jääharjoitukset keskiviikko- ja perjantaiaamuisin.
Myös yksilölajien urheilijat voivat harjoitella aamuisin oman valmentajansa johdolla, kun asiasta
on sovittu liikunnanopettajan kanssa etukäteen.
Osallistumalla urheiluvalmennukseen säännöllisesti kaksi kertaa viikossa koko lukuvuoden ajan
opiskelija voi saada 8 opintopistettä /vuosi. Urheiluvalmennuksesta voi siis lukioaikana saada
yhteensä 20 opintopistettä. Urheiluvalmennuksella ei voi korvata muita lukion opintojaksoja.
SM-tason urheilijoilla on urheiluvalmennuksen lisäksi mahdollisuus saada neljä opintopistettä
vuodessa omasta harjoittelustaan, josta hän pitää harjoituspäiväkirjaa. Harjoituspäiväkirjan saa
liikunnanopettajalta ja opintopisteiden saamiseksi harjoituspäiväkirjan pitämisestä on sovittava
aina etukäteen.

YHTEYSTIEDOT

OPINTO-OHJAAJAT

Keskikatu 5
04200 Kerava
lukio@kerava.fi

TERHI KURRI
p. 040 318 2482
terhi.kurri@kerava.fi

PERTTI TUOMI
Rehtori
p. 040 318 2212
pertti.tuomi@kerava.fi

NOORA RANTA
p. 040 318 2435
noora.ranta@kerava.fi
NINA SINKKO
p. 040 318 4033
nina.sinkko@kerava.fi

lukio.kerava.fi
keravanlukioaikuislukio
@keravan_lukio

