
Jaksoviikosta 

Hyvät opiskelijat ja huoltajat! 

Jaksoviikko on meidän lukiomme erikoisuus. Sen perusidea tarttui mukaan minulle 

joskus 2015 Lukiopäiviltä, ja olemme jalostaneet ajatusta vuosien varrella. Kun 

ensimmäisen kerran olimme vetäneet jaksoviikon läpi, seuraavana maanantaina minua 

odotti opiskelijoiden joukko, kun tulin töihin. He sanoivat: ”Tämä uudelleen, ja niin, että 

abit ehtivät toisen kerran.” 

Viikossa käydään siis läpi kurssi/moduuli. Opettaja määrittää ajankohdat = päivän alun 

ja lopun. Meillä on aina ollut tarjolla mitä mielenkiintoisimpia kursseja, niin pakollisia 

kuin valinnaisiakin. Opettaja voi järjestää vierailuja. Hänen täytyy käyttää hyvin erilaisia 

pedagogisia ratkaisuja viikon aikana, jotta opiskelijat jaksavat opiskella. Jaksoviikko on 

heti kevätlukukauden aluksi 9.1.-13.1.2023. 

 

 

Tänä vuonna on tarjolla: (Niin monta kurssia/moduulia kuin on luokkaa.) 

wÄI7=AI9, Puheviestinnän kurssi: Elämä on täynnä erilaisia puhe- ja 

vuorovaikutustilanteita: esimerkiksi keskusteluja, palavereja, ryhmätöiden purkuja, 

puhe-esityksiä, vlogeja ja podcasteja. Näiden harjoittelusta opettajan ja mielenkiintoisten 

vieraiden johdolla hyödyt niin opiskeluissa kuin vapaa-ajalla. 

wYH9, Yhteiskuntaopin erityiskurssi, opiskelijoiden toiveista lähtenyt: ”Miksi 

koulussa ei opeteta veroista, lainan hakemisesta tai sijoittamisesta?” No, nyt opetetaan. 

KE8 työ Kemian työkurssi, käydään muun muassa yliopistolla tekemässä 

laboratoriotyö. 

ENA1301 Englannin kirjoitus- ja kuuntelukurssi, Syvennä englannin osaamistasi! 

ENA1302 Englannin kirjoitus- ja kuuntelukurssi, Syvennä englannin osaamistasi! 

toinen ryhmä. 

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, vierailu 

TT4 Kuvankäsittely 

TT7 Ohjelmointi 



HI5, Historian syventävä moduuli, Ruotsin itämaasta Suomeksi, nappaa sinut 

mukaansa suomalaisten historiaan ajalla, jolloin Suomea ei vielä ollut. Aikajänne ulottuu 

esihistoriasta Ruotsin vallan ajan loppuun. 

MU4, miten musiikki viestii ja vaikuttaa mainoksissa (opiskelijat tekevät mainoksen, 

jossa käyttävät itse tuottamaansa musiikkia, ääntä, efektejä), miten musiikki vaikuttaa 

näyttämöllä esitettävässä taiteessa esim. musiikkiteatterissa ja baletissa. Millaista on 

katsomamme elokuvan musiikki; siitä syntyy keskustelua, ja parhaassa tapauksessa 

opettelemme soittamaan ja/tai laulamaan jonkun elokuvan kappaleista tai sen 

tunnusmusiikkia. Jos onni suosii, pääsemme tutustumaan live-oopperaan Oulun 

Kaupunginteatterin Taikahuilun harjoituksissa. Soitamme ja laulamme 

musikaalisävelmiä ja esim. tv-sarjoista tuttuja kappaleita plus jonkun ooppera-aarian. 

Moduulin aikana on myös hyvä tilaisuus pohtia musiikin vaikutusta 

monenlaisissa tunnetiloissa, urheilussa, opiskelussa tai jopa musiikin ja tanssin 

merkitystä dementian ehkäisyssä. Ynnä Muuta! 

IAB31, italian peruskurssi, mahtava mahdollisuus oppia alkeita italian kielestä vaikka 

matkailua varten. 

*** 

Jos opiskelija jostain perustellusta syystä haluaisi olla poissa, poissaolo pitää hakea 

rehtorilta. Yleensä poissaolon hakijoita ei ole paljoakaan, koska opiskelijat ymmärtävät 

mahdollisuuden saada kurssi melko nopeasti, ja nämä ovat mielenkiintoisia vaihtoehtoja. 

 

Terveisin 

Pia Räsänen, rehtori 

 

 

P.S. Meillä on käynyt vierailijoita tutustumassa juuri jaksoviikkoon. Esimerkiksi 

Siilinjärven lukio toteutti ennen korona-aikaa jaksoviikon muokkaamalla meidän 

konseptiamme. 

 


