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Nationwide and school-based specialisation courses in Kulosaari Upper Secondary school 2020-21

xLäi10/s217 Vertailevaa kielenhuoltoa
Kurssilla vertaillaan opiskelemiesi kielten rakenteita ja oikeinkirjoituksen käytänteitä. Kurssin aikana harjoittelet
sellaisia kirjoittamiseen liittyviä seikkoja, jotka tuottavat kirjoittajille yleisesti ongelmia (esim. välimerkit, yhdyssanat,
isot ja pienet alkukirjaimet, selkeät virkerakenteet) sekä kertaat kielen käsitteitä, joiden tuntemuksesta on hyötyä sekä
vieraiden kielten opiskelussa että tekstien kielen analyysissa ylioppilaskokeessa. Tavoitteena on, että opit tuottamaan
mahdollisimman selkeitä ja virheettömiä tekstejä. Kurssin lopussa sinulla on käsitys siitä, millaisia
oikeinkirjoitussääntöjä liittyy niihin kieliin, joilla kirjoitat, ja osaat soveltaa niitä myös erikielisissä omissa teksteissäsi.
Suoritusmerkintä.
xLäi12/s212 Teatteria, vloggausta ja bloggausta
Haluatko päästä teatteriensi-iltaan pressinä? Haluatko osallistua teatterin lehdistötilaisuuteen, jossa esitellään tulevaa
ohjelmistoa? Haluatko tavata teatterialan ammattilaisia? Haluatko vierailla teatteritaloissa? Tutustua
Teatterikorkeakouluun? Ja tehdä teatteriblogia tai -vlogia? Silloin tämä kurssi on sinua varten. Valitse nopeasti kurssin maksimikoko on 15 opiskelijaa. Kurssista saat suoritusmerkinnän.
xLäi13/s213 Opiskelua elokuvan keinoin
Haluatko opiskella eri oppiaineiden sisältöjä helposti ja hauskasti elokuvien, dokumenttien ja muiden asiaohjelmien
avulla? Samalla harjoitellaan yo-kokeessa tärkeää videoaineistojen analysointia. Kurssi toteutetaan äidinkielen ja
muiden oppiaineiden yhteistyönä. Suoritusmerkintä.
xLäi14/s214 Luova kirjoittaminen
Kurssilla harjoitellaan erilaisten fiktiivisten tekstien kirjoittamista (esim. kertomus, novelli, runo). Tutustutaan
monenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin ja tehdään kirjallista ilmaisua kehittäviä harjoituksia. Kurssi arvioidaan
suoritusmerkinnällä.
xLäi16/xLs216/Lena16 Shakespeare and Tudor England
Tällä englannin kielen, äidinkielen ja historian yhteisellä kurssilla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin
ajan Englantiin. Kurssilla luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä luovia että analyyttisia tekstejä. Kurssilla
toteutetaan mahdollisesti myös näytelmäprojekti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Tämä kurssi tulee olla
suoritettuna, mikäli opiskelija haluaa osallistua Stratford-upon-Avon Shakespeare Study Trip to England-kurssille
(Lena16), joka sisältää opintomatkan. Matka toteutetaan kesällä 2019, matkalle on erillinen ilmoittautuminen
lukuvuoden aikana.
xLit01 Draama
Kurssilla tehdään harjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä opiskelijan omia ilmaisuvaroja, kasvattaa
esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä. Kurssilla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia
liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti- ja rentoutumisharjoituksia. Opiskelijat perehtyvät myös
improvisaation perustekniikoihin sekä johonkin osallistavan draaman genreen, esimerkikisi prosessidraamaan.
Kurssilla voidaan tehdä myös pieniä projekteja, esimerkiksi lyhytelokuvia. Kurssin sisällöt muokkautuvat kunakin
vuonna ryhmän toiveideyhden ja tarpeiden mukaan. Kurssin opetuskieli on suomi. Suoritusmerkintä.

xLsru01/xLsäi03 Lasten- ja nuortenkirjallisuutta kaksikielisesti
Kurssi on kaksikielinen äidinkielen ja ruotsin yhteinen kurssi, jolla tutustutaan ruotsinkieliseen lasten- ja
nuortenkirjallisuuteen lukemisen, elokuvien sekä mahdollisuuksien mukaan teatterin muodossa. Kurssin tavoitteena
on tutustuttaa lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, rohkaista lukemaan ruotsinkielistä kirjallisuutta ja samalla vahvistaa
sekä kirjallisen että suullisen viestinnän taitoja. Äidinkielen ja kirjallisuuden osalta kurssin tavoitteena on lisäksi
harjoituttaa kirjallisuuden analysointitaitoja sekä kirjallisuutta käsittelevien lukutaitovastausten kirjoittamista. Kurssilla
harjoitellaan aihepiirin sanastoa, kirjoitetaan lyhyitä ruotsinkielisiä tekstejä sekä keskustellaan kaksikielisesti.
Opiskelijat, jotka suorittavat kurssin äidinkieleen ja kirjallisuuteen harjoittelevat kurssin aikana kirjallisuutta
käsittelevien lukutaitovastausten kirjoittamista sekä kirjallisuuden analyyttistä tulkintaa. Kurssiin sisältyy opintomatka
Ruotsiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
xLrub08 Ruotsin tukikurssi
Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulun keskeistä sanastoa ja rakenteita. Lisäksi harjoitellaan lukion
kieltenopiskelussa tarvittavia opiskelutaitoja. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kielen perustaitojen
vahvistamista ja tukea opiskelutaidoissa. Opiskelijoita ohjataan valitsemaan kurssi lukion ensimmäisen kurssin
kuluessa. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja
vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.
xLena15 Shakespeare and Tudor England (Tämä sama kurssi kuin xläi16 ja xls216)
The course is an introduction to Shakespeare’s wide production of plays and sonnets and Historical Tudor England.
Students will read and analyse Shakespeare’s plays and write both creative and analytical texts. If possible, students
will complete a theatre production project by writing an excerpt of a Shakespeare play to be performed by the
students. Students will also plan and create the set for the performance. The course is evaluated with a pass or fail
mark.
xLena17 Business English
Students learn about business culture in English. Students learn to discuss, debate and negotiate various topics in
English using legal and business terminology. Students will also learn lobbying skills used in global business
negotiations. Students practise job interviews and learn how to make a pitch about themselves. Students learn to
write polite emails in English. The course includes company visits within the greater Helsinki region. Students can then
observe how companies in Finland communicate in a global business world. The course is evaluated with a pass or fail
mark.
xLeab210 Espanjan kertauskurssi
Yläkoulussa opiskeltujen keskeisten rakenteiden ja sanaston kertausta. Kurssi on tarkoitettu yläkoulussa espanjaa
opiskelleille, jotka haluavat vahvistaa kielen perusteita.
xLrab210 Ranskan kertauskurssi
Yläkoulussa opiskeltujen keskeisten rakenteiden ja sanaston kertauskurssi. Kurssi on tarkoitettu yläkoulussa ranskaa
opiskelleille, jotka haluavat vahvistaa kielen perusteita.
xLsab210 Saksan kertauskurssi
Yläkoulussa opiskeltujen keskeisten rakenteiden ja sanaston kertauskurssi. Kurssi on tarkoitettu yläkoulussa saksaa
opiskelleille, jotka haluavat vahvistaa kielen perusteita.
xLfy02 Lämpö
Opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt, tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä
ilmiöitä sekä saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja
päätöksentekoon Numeroarviointi.

xLfy03 Sähkö
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön,
yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä ja harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden
käyttämisessä. Lisäksi opiskelija tutustuu mittaustekniikkaan ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia.
Numeroarviointi.
xLke07 Rikostekninen tutkinta
Kurssilla tehdään tapaustutkimuksia, joissa perehdytään biokemian saloihin. Kurssilla käytetään rikospaikan
tutkimusmenetelmiä kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan
asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynnillä. Tämä on biologian ja kemian yhteiskurssi. Suoritusmerkintä.
xLke09 Environmental Research
In this course we study chemistry and biology within an environmental context. Laboratory and project work look at
substances like water, air and soil. The aim of the course is to help the student in their matriculation examinations in
biology and chemistry by providing practical examples of matriculation question topics. This is a combined
chemistry-biology course. It is carried out partly in the school (one lesson a week) and as a field trip to the University
Environmental Research center in Lammi or another location. No course book is required as online resources will be
used. Students pay a fee of approximately 25 e for overnight accommodation + food in University Lammi Biological
Station / other location. There is no written exam. At the end of the course the students will present their research
work. Grade is pass or fail.
xlbi06 Biologian työkurssi
Kurssilla tutustutaan biologian kurssien sisältöihin erilaisten käytännön töiden avulla. Työt sisältävät laboratoriotöitä
sekä mahdollisuuksien mukaan maastotöitä tai vierailuja. Tavoitteena on tutustua biologian työmenetelmiin ja
kehittää kokeellisia taitoja. Kurssin suorittaminen edellyttää työportfolion palauttamista. Suoritusmerkintä.
xLps02 Kehittyvä ihminen
Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja
sosiaalisia tekijöitä ja niiden keskinäistä riippuvuutta sekä perehdyttää kehityspsykologian keskeisiin teorioihin.
Tavoitteena on oppia soveltamaan tietoa omaan elämään. Opiskelija saa myös tietoa kehitykseen liittyvistä
mahdollisista ongelmista ja kehityksen tutkimusmenetelmistä. Numeroarviointi.
xLhi07 Arkeologia
Arkeologian kurssin aikana opiskelijat tutustuvat arkeologien käyttämiin metodeihin ja saavat käsityksen miten esim.
esihistoriaa, ihmisten elämää Hadrianuksen muurilla tai arkkitehtuuria ja teknologiaa varhaisissa teollisuusyhteisöissä
voidaan tutkia arkeologisen todistusaineiston avulla. Kurssin opetuskieli ja materiaalit ovat englanniksi.
Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.
xlhi08 Vallankumouksen vuodet
Kurssilla käsitellään kahta Euroopan poliittiseen historiaan erityisesti vaikuttanutta vallankumousta, Ranskan
vallankumousta sekä Venäjän vallankumousta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan teollista vallankumousta ja sen vaikutusta
Englannissa, Ranskassa sekä Saksassa. Kurssi on AS/A-level kokeisiin valmistava kurssi ja opiskelijoiden pitää olla
valmiita tekemään annetut tehtävät sekä olemaan aktiivinen keskusteluiden sekä ryhmätehtävien aikana. Kurssin
opetuskieli on englanti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.
xLhi11 Yhdistyneet kansakunnat
Kurssilla tarkastellaan Yhdistyneiden kansakunnan historiaa, instituutioita, politiikkaa ja sen roolia 1900- ja 2000
–luvun maailmassa. Erityisesti painotetaan YK:n eri elinten (Turvallisuusneuvosto, Yleiskokous, ECOSOC) roolien
ymmärtämistä sekä YK:n merkitys seuraavilla alueilla; rauha & turvallisuus, ihmisoikeudet sekä kestävä kehitys.
Erityistä painoa asetetaan YK:n rauhanturvaamiselle. YK:n toiminnan ymmärtäminen kulminoituu osallistumalla
kurssin lopussa HELIMUN –konferenssiin. Kurssi on englanninkielinen online -kurssi. Suoritusmerkintä.

xLhi14 Afrikan historia
Afrikan historian kurssilla keskitytään 1900-luvun historiaan, jolloin 54 uutta valtiota syntyi dekolonisaation
seurauksena. Kurssilla tutkitaan dekolonisaation taustalla olevia syitä, eri tekijöitä jotka muovasivat sitä ja seurauksia
koko mantereella. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.
xLshi02 Antiikin Rooman historian kurssi katso hi 10 myös ja sen paikka
Antiikin Rooman historian kurssi järjestetään Roomassa, Italiassa. Kurssilaiset pääsevät tutustumaan antiikin Rooman
keskeisiin kohteisiin mm. Forum Romanumiin, Ostia Anticaan ja Pompeijiin. Arkeologia, kulttuuri, talous ja
yhteiskuntarakenne valaisevat opiskelijoiden käsitystä antiikista. Suoritusmerkintä. KURSSILLE ILMOITTAUTUMINEN
TAPAHTUU LUKUVUODEN AIKANA OPETTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI.
xLyh09 Johtajuus ja vaikuttajaverkostot
Kurssilla tutustutaan johtamisen ja johtajuuden teorioihin sekä käytännön soveltamiseen. Kurssilla paneudutaan
ihmisten, projektien yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden johtamiseen. Kurssilla tutustutaan myös
vaikuttajaviestintään, lobbaamiseen sekä yleisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yhteistyössä esim.
etujärjestöjen, kansalaisjärjestöjen, ajatuspajojen sekä median kanssa. Kurssi soveltuu esim. oppilaskunta-aktiiveille
sekä esimiestehtävistä, yrittämisestä, järjestötoiminnasta, vaikuttamisesta ja politiikasta ym. kiinnostuneille sekä
yhteiskunnallisesta ja kaupallisesta alasta kiinnostuneille. Arviointi: suoritusmerkintä.
Lyh12 Maailmantalous ja politiikka- lyhyen matikan lukijoilla mahdollisuus valita ensi vuonna, muilla 2vsk.
Kurssilla perehdytään globaalin talouden, liiketoiminnan ja politiikan toimintaympäristöön. Tutustumme
maailmantalouden ja maailmanpolitiikan kannalta keskeisimpien valtioiden taloudellisiin ja poliittisiin päämääriin.
Hahmotamme eri maanosien geopoliittisia, strategisia ja taloudellisia asetelmia sekä voimasuhteita. Kurssin teemoina
ovat suurvaltapolitiikka (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Intia, Japani, EU), maailmantalous, liittokuntien merkitys ja
toiminta (mm. Nato) sekä ajankohtaiset talouden ja politiikan ilmiöt, joilla on vaikutusta koko maailmantalouteen ja
maailmanpolitiikkaan. Kurssi on hyödyllinen myös muille kuin yt-linjan opiskelijoille, jotka aikovat osallistua
yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille,
mutta myös muut opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille, mikäli paikkoja on vapaana. Kurssiarviointi:
Suoritusmerkintä.
xLge06 Kehitysmaantiede
Kurssilla tarkastellaan alueiden kehittyneisyyseroja globaalilla ja paikallisella tasolla ja selvitetään niiden syitä.
Esimerkkien avulla tutustutaan erilaisiin kehittyviin valtioihin, esimerkiksi maailman köyhimpiin valtioihin, niiden
ongelmiin sekä ja pohditaan erilaisia ratkaisumahdollisuuksia.Lisäksi perehdytään YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin ja kehitysyhteistyön erilaisiin muotoihin. Suoritusmerkintä.
xLue03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Kurssilla perehdytään idän uskontoihin ja niiden levinneisyyteen ja vaikutuksiin länsimaissa. Kurssilla tutustutaan myös
luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja niiden vaikutuksiin länsimaissa. Kurssin tavoitteena on muun
muassa kehittää valmiuksia kulttuurien kohtaamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Numeroarviointi.
xLet03 Yksilö ja yhteisö
Kurssilla pohditaan yhteisöllisyyden merkitystä ihmiselle ja identiteetille. Sosiaalisia ilmiöitä, yhteiskunnallisia
rakenteita ja muutoksia tarkastellaan tieteellisesti yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin tutustuen. Kurssilla arvioidaan
yhteiskunnallisen toiminnan keinoja ja päämääriä sekä kasvatetaan kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen
ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden pohjalta. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat vuorovaikutus, roolit,
ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, yhdenvertaisuus, demokratia, rauha, yhteiskunnallinen ja globaali
oikeudenmukaisuus, taloudellinen ja poliittinen valta, utopiat ja dystopiat, sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
Kurssi järjestetään integroituna yh7-kurssiin. Numeroarviointi.
xlmu04 Music and the Media
In this course students investigate the role of music in media through video projects mixing and matching audio and
video, as well as playing and singing together in class. Songs played in class include a broad selection of both easier
and more advanced classics from Disney, film, musicals and TV themes, in addition to students’ own requests.
Students also create sound installation projects to be played in the school hallway. Numerical grading.
xLmu06 Musiikkiteknologia
Opiskelijat perehdytään musiikkiteknologiaan tekemällä ja äänittämällä itse omaa musiikkia. Opiskelijat työskentelevät
ryhmissä hyödyntämällä omia soittotaitojaan soittamalla, säveltämällä ja äänittämällä omia lyhyitä kappaleita.

Musiikkiteknologia ja tietokoneohjelmat tulevat kurssilla tutuiksi. Opiskelijoiden tekemät kappaleet kuunnellaan ja
arvioidaan yhdessä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLmu07 Bändisoitto
Kurssi niille opiskelijoille, jotka haluavat edetä soittotaidoissaan pidemmälle kuin mitä muut kurssit tarjoavat, jotka
haluavat syventyä tai erikoistua johonkin soittimeen tai laulamiseen, tai niille, jotka haluavat vielä musisoida ryhmän
kanssa. Kurssin sisältö rakentuu yhtyesoiton ja -laulun ympärille; kurssin ohjelmisto päätetään yhdessä kurssin alussa
oppilaiden tason mukaan. Esiintyminen jossain koulun tai muussa tilaisuudessa on osa kurssia. Nuotin- tai
tabulaturinlukutaito (tai halu oppia) olisi toivottavaa. Suoritusmerkintä.
xlku03 Partaking in the media
What does a trappist monk have to do with Steve Jobs and your computers various selection of fonts? Why do
presidential candidates hire advertising companies? How and why did horror movies become a genre? In this course
students learn to analyse and interpret the different roles of modern media culture in its social context. Students also
learn to deepen their information technology skills in using and creating various images and techniques as devices of
their own expression and this way influencing and playing a role in the media themselves. Numerical grading.
xlku04 Many worlds of art
Students learn to examine various aspects of imagery, symbolism and society through various historical eras. Students
create their own images and artworks with an emphasis on the visual continuity from historical artistic heritage to
modern society and its cultural diversity. Numerical grading.
xLku05 Nykytaiteen työpaja
Tutustutaan kuvataiteen kokeellisiin ilmaisutapoihin ja toteutetaan oma nykytaiteellinen produktio yksin tai ryhmässä.
Syvennetään nykytaiteen tuntemusta. Numeroarviointi. Opetus englanniksi.
xLsku01 Valokuvaus
What is the Decisive Moment and what did Janita Autio need to learn in order to become a self-taught photographer?
In this course the students will learn the whys and hows of photography. The focus of the course will be both in the
content and the technique. The course includes a guest workshop from a professional photographer on his/her
specialty. Learning will be demonstrated by a portfolio. Grading: pass / fail.
xLsku02 Video
Cinema, as Jean-Luc Godard wrote, is truth 24 times a second. Documentaries as a genre is all about the truth, albeit
subjective one. In this course the students will learn to analyse and interpret documentaries as a form of journalism
and art. The students will form small film crews (also working on your own is possible) and design and produce
documentaries on topics based on their own interests. If possible, the course includes a visit from a professional of the
film industry. Grading: pass / fail.
xlt/lp03 Terveyttä liikkuen
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä omien fyysisten ominaisuuksien kehittäminen.
Kurssin pääpaino on kuntoliikunnassa, johon sisältyvät kuntosaliharjoittelu sekä muu kuntoharjoittelu eri
muodoissaan. Kurssin aikana jokainen opiskelija tekee itselleen harjoitusohjelman tavoitteidensa mukaisesti opettajan
ohjauksessa. Numeroarviointi.
xllp/lt05 Hyvinvointia liikkuen
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien liikuntakokemusten kautta. Kurssi
toteutetaan hajautetusti koko lukuvuoden aikana kokeillen erilaisia lajeja ja aktiviteetteja. Kurssia ei ole merkitty
lukujärjestykseen, vaan tapaamiset sovitaan erikseen koulupäivän jälkeiselle ajalle. Ohjelma koostuu vaihtelevasti
esim. melonnasta, retkeilystä, kiipeilystä, sup-lautailusta, avantouinnista, joogasta ja golfista. Ohjelma suunnitellaan
yhdessä kurssin opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Kurssista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Numeroarviointi.
xllp/lt06 Palloilukurssi
Palloilukurssilla syvennytään sisä- ja ulkopalloilulajeihin ryhmän valintojen mukaan. Päätavoitteena on lajitietojen ja
-taitojen syventäminen sekä yhteistoimintataitojen kehittäminen. Suoritusmerkintä.

xllp/lt07 Ulkoilu, retkeily ja vapaa-aika
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi toteutetaan
koko yön yli kestävänä retkeilykurssina Etelä-Suomen kansallispuistossa viikonlopun aikana. Kurssia ei ole merkitty
lukujärjestykseen, vaan viikonloppu sovitaan erikseen. Kurssista aiheutuu jonkin verran kustannuksia.
Suoritusmerkintä.TÄLLE KURSSILLE ET VOI ILMOITTAUTUA NYT, ILMOITTAUTUMINEN ELOKUUSSA WILMAN KAUTTA
ERIKSEEN ILMOITETTAVANA AIKANA.
xLsli01 Laskettelukurssi
Laskettelukurssi suoritetaan viikonlopun mittaisena intensiivikurssina. Kurssilla on mahdollista kokeilla laskettelua
erilaisilla välineillä. Kurssi on omakustanteinen. Kustannukset sisältävät bussikuljetukset, majoituksen, hissiliput ja
mahdollisen välinevuokran. Suoritusmerkintä. TÄLLE KURSSILLE ET VOI ILMOITTAUTUA NYT, ILMOITTAUTUMINEN
WILMAN KAUTTA ERIKSEEN ILMOITETTAVANA AIKANA.
xLsbs01 Markkinointi, kuluttajan käyttäytyminen ja markkinointiviestintä
Kurssilla perehdytään kauppatieteellisen markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä markkinoinnin
ja markkinointiviestinnän merkitykseen yrityksille ja yhteiskunnallisille toimijoille. Kurssilla perehdytään mm.
markkinatutkimuksiin, kuluttajan käyttäytymiseen, markkinoinnin suunnitteluun sekä sovelletaan markkinoinnin
työvälineitä kurssin käytännön harjoituksilla. Harjoitustehtäviä toteutetaan yhdessä yhteistyöyritysten ja
markkinoinnin ammattilaisten kanssa. Kurssi sopii hyvin viestinnästä ja kaupallisista jatko-opinnoista kiinnostuneille.
Suoritusmerkintä.
xLsbs02 Rahoituksen perusteet - lyhyen matikan opiskelijoilla mahd. suorittaa tänä vuonna
Kurssilla tutustutaan yrityksen taloushallinnon keskeisimpiin osa-alueisiin: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan
suunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös. Kurssi antaa perustaidot ymmärtää yrityksen taloushallintoa ja talouden
käsitteistöä sekä perustaidot keskeisistä menetelmistä. Kurssilla perehdytään myös yritysten ja yhteiskunnan
toimijoiden erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, ja syvennytään rahoitusalalla toimiviin organisaatioihin. Opiskelija voi
myös hyödyntää tätä kurssia osana kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeeseen valmistautumista tai syventääkseen
osaamistaan rahoitusalan toimijoista sekä yrityksistä. Suoritusmerkintä.
xLsbs03 Yritysyhteistyökurssi
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyöyrityksen (Aikaisempia mm. DynamoSon, St1, Metsäteollisuus ry)
tehtävänanto projektityönä. Tehtävänantona voi olla esimerkiksi tuotevalikoiman tai mainoskampanjan analysointi ja
kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Kurssilla sovelletaan mm. markkinoinnin, viestinnän ja
kauppatieteiden työkaluja ja ajattelumalleja. Kurssin tavoitteena on harjoitella käytännön kautta projektin
suunnittelua, organisointia ja johtamista. Kurssin suorittaneet saavat projektin lopussa yhteistyöyritykseltä
työtodistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa. Kurssi soveltuu hyvin kaupallisista opinnoista tai
yrittäjyydestä kiinnostuneille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
xLsbs05 senteistä miljooniksi- sijoittamisen ja yritystalouden perusteet
Kurssilla perehdytään sijoittamiseen ja yritysten toimintaan. Tavoitteena on tutustua erilaisten sijoitusinstrumenttien
toimintaan (osakkeet, johdannaiset, rahastot, sertifikaatit) sekä sijoittamisympäristön makrotaloudelliseen
analysointiin oikeiden sijoituspäätösten mahdollistamiseksi (esim. SWOT ja PESTEL-analyysit). Kurssilla perehdytään
myös yritystalouden keskeisimpiin osa-alueisiin kuten yritysten tunnuslukujen tulkitsemiseen (mm. tase, liikevaihto,
nettotulos, gearing, omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuotto). Kurssilla opitaan ymmärtämään yritysten
toimintaa sijoittajan näkökulmasta harjoitustehtävien ja sijoitussalkun rakentamisen sekä sen arvon kehityksen
seuraamisen avulla. Kurssi soveltuu kaikille sijoittamisesta tai yleisesti kaupallisen alan opiskeluista ja yrittäjyydestä
kiinnostuneille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLstt04 Robotiikka ja 3D-tulostaminen
Kurssilla elektroniikka, sähköfysiikka, ohjelmointi ja 3D-tulostus yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Kurssin lopuksi
suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan. Kurssi arvioidaan
suoritusmerkinnällä.
xLstt05 Koodaus
Ohjelmointi on ehkäpä tärkein jatko-opintojen ja työelämän taito, jota ei tällä hetkellä normaaleilla lukiokursseilla opi.
Tällä kurssilla onkin tarkoituksena tutustua ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla. Kurssin sisältö räätälöidään
henkilökohtaisesti kaikille vasta-alkajista edistyneempiin ohjelmoijiin - Python sopii hyvin myös ensimmäiseksi
opeteltavaksi ohjelmointikieleksi, joten mitään esitietovaatimuksia kurssilla ei ole. Abitti-koejärjestelmässä on käytössä
Python-editori, joten kurssista voi olla hyötyä myös esim. matematiikan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi arvioidaan
suoritusmerkinnällä.
Lstt06 Koodi 101- syventävä koodaus
Koodi101-erikoiskurssilla pääset nauttimaan ohjelmointiopeista maailman huipulta: kurssi järjestetään yhdessä
ohjelmointiyritys Eficoden kanssa, ja kurssin tarkoituksena on tutustua siihen, miten moderneja tietokoneohjelmistoja
oikeasti toteutetaan ja julkaistaan. Erityiset osa-alueet: käytettävyys ja käyttöliittymät, ohjelmistojen toteutus ja
julkaisu, esineiden internet ja pelikehitys. Kurssin opiskelijoille suositellaan aikaisempaa ohjelmointikokemusta,
esimerkiksi koulumme Koodaus-kurssin muodossa. Lisätietoa kurssista löydät osoitteesta www.koodi101.fi.
Suoritusmerkintä.
xLskor01 Korea
Kurssilla opetellaan korean kielen alkeet ja tutustutaan korealaiseen kulttuuriin. Kurssi antaa mahdollisuuden päästä
alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä
kokonaiskurssikertymää.

*********KOKO KOULUN VALINNAISET KURSSIT (KKV)*********
Lisäksi voit valita halutessasi YHDEN alla olevista kursseista. Kurssit on tarkoitettu kaikille Kulosaaren yhteiskoulun
oppilaille ja opiskelijoille. Kurssit toteutetaan hajautetusti jaksoissa 1-3 torstaisin klo 14.30-15.45. Silloin ei ole
muita oppitunteja.
xLit03 Ilmaisua ja esityksiä
Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko kokemusta juhlien tekemisestä ja toteuttamisesta? Kurssilla tehdään yhdessä
pieniä esityksiä koulun juhliin, esim. puuro- ja joulujuhla. Kurssi ei edellytä musikaalisia tai taiteellisia lahjoja! Kurssi
arvioidaan suoritusmerkinnällä.
xLena11 Literature Course
Students read and analyse three English novels. The course is given partly as contact hours in class and partly as an
online or Google Classroom course. Students read the novels in their own time and then discuss and analyse the texts
in groups during contact hours. The reading list will be announced in the first meeting. Course evaluation is based on
three literature essays, one essay per novel. The course is offered every second year, alternating with Lena10.
Grading: Completed.
xLsäi01 KSYK:n uutishuone / KSYK News Room
Kurssin tavoitteena on tuottaa vlogeja, blogeja ja muuta mediasisältöä koulun internetsivuille sekä eri lukiolinjojen
sivuille. Mediasisältöä voi tuottaa sekä suomen että englannin kielelllä ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla
opiskelijoiden taitamilla kielillä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsli03 Dance
Hiphopia, Breakdancea tai Street jazzia. Danceteam tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja harrastaa katutansseja
saman henkisessä porukassa. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista harrastamista koko lukuvuoden
ajan ja osallistumista esiintymiseen. Kurssi toteutetaan iltapäivisin koulun jälkeen. Suoritusmerkintä.

xLssc04 Science Watch
Science watch will keep the finger of the students on the pulse of scientific development. Curiosity will have them
ranging far and wide over current scientific events. Inquisitive minds will look deeper into areas of personal interest.
Understanding will grow as they link up ideas into an ever growing conceptual framework. This information will also be
communicated with the rest of the school.
xLsop05 Vapaaehtoistyö
Anna hyvän kiertää! Tutustutaan vapaaehtoistyön eri muotoihin ja organisaatioihin. Tuetaan vanhuksia ja heikompia
niin Suomessa kuin kansainvälisesti mm. tekemällä vierailuja.
Vkkv59 Vuosi yrittäjänä
Vuosi yrittäjänä -kurssilla kurssilaiset pääsevät harjoittelemaan työelämää ja kokeilemaan yrittäjyyttä ihan oikeasti!
Kurssilla osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oman kiinnostuksensa ja taitojensa mukaisen, oikealla rahalla
toimivan Nuori Yrittäjyys -yrityksen. Toimiessaan yrittäjinä kurssilaiset oppivat työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä
pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä. Niin halutessaan kurssilaiset voivat osallistua erilaisiin
yrittäjyyskilpailuihin ja -tapahtumiin.
Vkkv12 Turisti-italia
Hyödyllisiä fraaseja matkailijalle italian kielellä, tapakulttuuria ja maantuntemusta.

