
 

YTO-valinnaiset 
 

Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen valinnaiskursseille Wilman tarjottimen kautta. 

Jokainen valinnainen yto-kurssi on 3 ospin laajuinen, valinnaisia tulee suorittaa yhteensä 9 

ospia. Valinnaiset kurssit toteutetaan lähiopetuksessa 5 peräkkäisenä perjantaina. 

Lähiopetuksen lisäksi kursseihin kuuluu itsenäistä opiskelua. 

 

Kurssille täytyy ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen 

on sitova. Ilmoittaudu kurssille vain, jos olet varma kurssin suorittamisesta. Jos et pääse 

osallistumaan kurssille, peruuta osallistumisesi viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua 

ilmoittamalla kurssin opettajalle. Yhdelle kurssille mahtuu 20 opiskelijaa. 

 

Tarjolla LÄHIOPETUKSESSA 
 

Dronet (toiminta digitaalisessa ympäristössä) 
Kurssilla saat droonien perustiedot ja -taidot sekä käytännön harjoittelua maastossa. 

Lisäksi muokkaamme, editoimme ja viimeistelemme kuvaamaamme digitaalista aineistoa 

sekä viemme aineistoa erilaisiin digitaalisiin toimintaympäristöihin. Kurssilla suoritetaan 

Traficomin pilottilupakirja. 

Opettaja: Kari Kipinoinen 

 

 Metsästyskortti (Kestävän kehityksen edistäminen) 

Metsästyskorttikoulutus, jonka jälkeen on mahdollisuus suorittaa metsästäjän tutkinto. 

Opettaja: Mikko Anttila 

 

Neuvottelu- ja puhetaidot (äidinkieli) 
Neuvottelutaidoissa harjoittelemme kokoustekniikkaa: vaikuttava argumentointi, oman 

asian vakuuttava esittely sekä keskustelu ja väittely. 

Vaikuttava puheviestinnässä: kielenulkoinen viestintä, oman viestijäkuvan analyysi ja 

rakentaminen ja puheviestintätaitojen harjaannuttaminen. 

Opettaja: Kari Kipinoinen 

 

 

 

 



Ammattialan fysiikka ja kemia (fysiikka ja kemia) 

Kurssilla perehdytään omalla alalla vaikuttaviin fysiikan ja kemian ilmiöihin sekä pohditaan 

niiden syitä, seurauksia ja vaikutuksia ammattiin. Fysiikan ja kemian ilmiöt ja niiden 

vaikutus ammattiin, ekologisuus, tiedon kerääminen ja käsitteleminen, havaintojen ja 

mittausten analysointi ja tulosten luotettavuuden arviointi ovat osa kurssia. 

Opettaja: Juho Mustakoski 

 

More English, please (englanti) 
Kurssilla syvennytään oman alan sanastoon ja pyritään parantamaan varmuutta käyttää 

englantia työelämän tilanteissa. Harjoittelemme erilaisia arjen ja työelämän 

vuorovaikutustilanteita sekä suullisten että kirjallisten harjoitusten avulla. Tehtävien aiheina 

ovat mm. kohteliaisuus palvelutilanteissa, työssäoppimisesta ja työtehtävistä raportointi, 

puhelimessa ja sähköpostilla asiointi, työtehtävän opastaminen sekä kulttuurien välinen 

kommunikointi. 

Opettaja: Satu Kytölä 

 

Kokemus- ja kädentaitokurssi (taide ja luova ilmaisu) 
Kokemuskurssiin sisältyy näyttelykäynti, konsertti ja taiteilijatapaaminen. 

Kädentaitokurssilla käsittelemme kuvataiteen tekniikkaa, valokuvauksen tekniikkaa, 

hahmojen ja figuurien tekemistä. Elokuvakerhossa käsittelemme eurooppalaista elokuvaa, 

lyhytelokuvia, omat videot -tapahtuma 

Opettaja: Kari Kipinoinen 

 

AMK-VALMENNUS, MATEMATIIKKA JA ONGELMANRATKAISU (matematiikka) 
Kurssilla perehdytään AMK-opiskelijanvalintakokeiden matematiikan ja ongelmanratkaisun 

sisältöihin. Tavoitteena on saavuttaa hyvät jatko-opintovalmiudet. Kurssilla syvennetään 

osaamista matematiikan termistöstä, murtoluvuista, prosenteista, polynomeista, yhtälöistä, 

geometriasta, taulukoista, tilastoista ongelmanratkaisusta, boolen algebrasta sekä erilaista 

sarjoista. 

Opettaja: Juho Mustakoski 

 

Liikun - Voin hyvin! (liikunta) 

Opintokokonaisuuden tavoitteena on ylläpitää ja edistää työkykyä ja hyvinvointia liikunnan 
avulla. Opintokokonaisuuden kautta opit ymmärtämään liikunnallisen elämäntavan sekä 
arjen aktiivisten valintojen positiiviset vaikutukset elämääsi. Liikumme yhdessä kokeillen 
monipuolisesti eri liikuntamuotoja sekä saat liikkua itsenäisesti haluamallasi tavalla! 
Opintokokonaisuuden toisena tavoitteena on oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden 
hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Tämän toteutuksen räätälöimme yhdessä 
ryhmän kanssa – toivottavasti innostamme muutkin liikkumaan! 

Opettaja: Sallamari Karvonen 



 

Tarjolla Moodlessa 
 

Alla esitellyt kurssit voi suorittaa ainoastaan Moodlessa. Kursseihin ei sisälly 

kontaktiopetusta. Kurssille ilmoittaudutaan lähettämällä Wilma-viesti kurssin 

opettajalle, jolta saat ohjeet kurssin suorittamiseen kurssin opettajalta. 

 

Energia, maapallo ja ilmastonmuutos (fysiikka ja kemia) 
Kurssilla tutustutaan yleisimpiin energiatuotannon osa-alueisiin ja pohditaan niiden hyötyjä 
ja haittoja maapallon tulevaisuuden kannalta. Kurssilla tutustutaan myös 
ilmastonmuutokseen sekä pohditaan sen aiheuttajia. Kurssi perustuu esitelmien 
tekemiseen ja tiedon hankintaan eri tietolähteitä käyttäen. 
 
Opettaja: Timo Lindroos 

 

Lukudiplomi (äidinkieli) 
Lukudiplomi suoritetaan lukemalla oman maun mukaan kimara kirjallisuutta – niin tieto- 

kuin kaunokirjallisuutta ja tekemällä luettuun kirjallisuuteen liittyvät tehtävät. Lukudiplomin 

voi suorittaa itsenäisesti missä tahansa opiskeluvaiheessa, ja siitä saa 1–3 

osaamispistettä oman tavoitteen ja työskentelyn mukaan. Lukudiplomi sopii jokaiselle 

tasosta riippumatta.  

Opettaja: Eva Vähätalo 

 

Äidinkieltä jatko-opintoihin (äidinkieli) 
Kurssilla harjoitellaan viestintätaitoja jatko-opintoja silmällä pitäen. Opiskelijat tekevät 

kurssin aikana omaan alaan liittyvän tutkielman tai projektityön, jossa harjoitellaan jatko-

opinnoissakin tarvittavia kirjoitus- ja esiintymistaitoja. Kurssilla tutustutaan myös oman 

alan erilaisiin aineistoihin samalla syventäen osaamista omasta alasta. Mahdollisuuksien 

mukaan kurssilla tutustutaan myös jatko-opintomahdollisuuksiin. 

Opettaja: Eva Vähätalo 

 

Ruotsin kieli käyttöön (toinen kotimainen kieli) 
 

Kurssilla harjoitellaan arjen ja työelämän viestintätilanteita ruotsin kielellä. Oman alan 

sanastoa ja tekstejä harjoitellaan erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. 

Lisäksi kurssilla tutustutaan suomenruotsalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin sekä Turun 

seudun ruotsinkielisiin kohteisiin (esim. Åbo Svenska Teater, kulttuurikohteet). 

Opettaja: Eva Vähätalo 


