
Honkajoen lukio
Opettajat ja oppiaineet



Biologia

Opi elollisen luonnon rakennetta ja toimintaa 
molekyylitasolta biosfääritasolle

Löydä vastaus siihen, miksi siilillä on piikit

Kolme pakollista moduulia, kolme valtakunnallista 
syventävää, sekä kaksi koulukohtaista soveltavaa 
moduulia

Maantiede

Maantieteessä tarkastellaan ja tutkitaan 
kaikkea alueellisesta näkökulmasta

Maantieteessä taivas ei ole rajana, vaan 
yhtenä tutkimuskohteena

Yksi pakollinen moduuli, kolme valtakunnallista 
syventävää, sekä kaksi koulukohtaista soveltavaa 
moduulia

Menossa mukana myös

Ympäristökasvatuksessa

- Lukiomme tarjoaa laajan valikoiman erilaisia 
ympäristökasvatusopintoja mm.

- Ympäristöntutkimus
- Biodiversiteetti
- Lähiympäristö tutuksi

Kansainvälisyyskasvatuksen Itämeriprojektissa    

- Sisältää opintomatkan Itämeren ympäri

Se on 
muuten 
leijona Tunneilla tehdään sitä sun 

tätä, enimmäkseen sitä

Minä olen Kalle Männistö ja omistan 
tätä nykyä myös älypuhelimen



Jari Alftan

Fysiikka

Tutustutaan luonnon ilmiöihin ja lainalaisuuksiin ja samalla                                                   
yritetään etsiä vastauksia elämää suurempiin kysymyksiin,                                              
kuten kuinka lujaa pitää ponnistaa, että pääsee avaruuteen.

Kuten työelämässä, opiskelussa hyödynnämme tietokoneita                                             
mm. ilmiöiden mallintamisessa ja kuvaajien piirtämisessä. 

2 pakollista, 6 valtakunnallista valinnaista sekä 1 koulukohtainen 
moduuli tarjoavat loistavan pohjan eri teknillisille aloille.

Opetan myös matematiikkaa.



Piia Ylilammi ja Johanna Rantamäki

Kemia
● Kemiassa pääset tutkimaan aineita, niiden reaktioita ja 

ominaisuuksia sekä teoriassa että käytännössä.
● Opit myös kemian merkityksestä yhteiskunnan ja ympäristön 

kannalta.
● Opiskeluun käytetään perinteisten opiskelumetodien lisäksi 

esimerkiksi mallinnusohjelmaa tietokoneella sekä koulumme 
uutta, hienoa laboratoriota.

Kemiassa on kaksi pakollista moduulia, neljä 
valtakunnallista valinnaista moduulia sekä yksi 
koulukohtainen moduuli.

Opetamme myös matematiikkaa.



Matematiikka

Lyhyt matematiikka

● 6 pakollista
● 2 valtakunnallista 

valinnaista
● 1 koulukohtainen 

(kertaus)

Pitkä matematiikka

● 8 pakollista
● 3 valtakunnallista 

valinnaista
● 1 koulukohtainen 

(kertaus)

Yhteinen moduuli (pakollinen)

Opintojen alussa mahdollisuus tutustua pitkään 
matematiikkaan yhteisen moduulin jälkeen.

Sähköiset järjestelmät tutuksi vähitellen. 
● Tutustutaan ja opetellaan sähköisten 

ohjelmien käyttöä koko opintojen ajan.



Lukion äidinkieli ja kirjallisuus on ajattelutaitojen kehittämistä!

Honkajoen lukiossa äidinkieltä ja kirjallisuutta opettaa FM Minja Penttinen. Kurkkaa 
lukio-opintoja jo osoitteesta minjanäikkä.fi  

Honkajoen lukiossa tarjolla valtakunnallisten moduulien lisäksi 
kaksi ainoastaan Honkajoen lukiossa pidettävää äidinkielen 
tukimoduulia - aloittavalle opiskelijalle ja YO-kirjoituksiin 
valmistautuvalle. Yhteensä 4 op:n laajuisten moduulien avulla voit 
varmistaa perustaitoja mutta myös kurkottaa tavoitteissasi 
pilviin.

Minja

Minjan 
pakollinen
kissa

Äidinkielen taitosi
istutetaan Honkajoen 
lukiossa ravinteikkaaseen 
multaan.



Koulukohtainen opintojakso

 

wko1k: Kotitalous

Lukion kotitalouden opintojakson pääpiirteenä on "pienellä rahalla paljon".

Opintojakson tavoitteena on valmistaa monipuolista ja terveellistä ruokaa opiskelijabudjetilla. 

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan ja parannetaan ruoanlaiton perustaitoja. Opiskelijat suunnittelevat yhden 
päivän ruoan. Suunnittelussa otetaan huomioon taloudellisuuden lisäksi muut resurssit: aika, taidot, välineistö. 
Erityistä huomiota kiinnitetään suunnitelman ravitsemukselliseen laatuun: monipuolisuuteen, kohtuullisuuteen, 
vaihtelevuuteen ja nautittavuuteen. Yhden päivän suunnitelmasta tehdään ateria kohtaiset hintalaskelmat.

Opettajan toimii: Elina Latvala Kuvat: Elina Latvala



LIIKUNTAA opettaa Haunian Heikki. 

Heikki!

Heikkiii! …Heikkiiii?

HEIKKI!!!!!!



Jaa mää 
vai?

Miksi kahden pakollisen moduulin lisäksi kannattaa valita enemmänkin 
liikuntaa lukiossa?
● Vastapainoa teoreettisille opinnoille.
● Yhteisöllistä tekemistä.
● KIVAA!
● Vanhojen tanssit - hienoin kokemus lukiossa?
● Jos teet lukiodiplomin, voit saada lisäpisteitä hakiessasi liikunta-alalle.
● LI3-valinnaismoduuliin liittyen käymme kokeilemassa esim. keilaamista, 

paintballia…

Ja hei: urheiletko kilpaa? Meillä voit saada opintopisteitä harjoitusohjelmasi 
mukaisesta treenaamisesta.



Elise Heinola

Svenska och/und Deutsch

Tavoitteena on, että opiskelija
● ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen 

jatko-opinnoissa ja työelämässä
● saa lisää itsevarmuutta käyttää ruotsia ja vieraita kieliä
● oivaltaa jatkuvan kielten opiskelun tärkeyden

Ruotsin kielessä opiskelemme viisi pakollista 
moduulia, kaksi valtakunnallista moduulia, sekä 
kaksi paikallista opintojaksoa.

Saksan kielessä opiskelemme kahdeksan 
valinnaista valtakunnallista moduulia.



Opinto-ohjaus Kirsi Nyrhinen

Opinto-ohjaus on henkilökohtaista ohjausta 
sekä ryhmäohjausta

Mietimme yhdessä opiskelijoiden omia 
vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita

Mietimme jatko-opintoihin, ammatinvalintaan 
sekä urasuunnitteluun liittyviä asioita.

Tutustutaan eri koulutusaloihin erilaisten 
esittelyjen kautta. (AMK, Yliopisto)



Merja Hakanen

Englanti

⇨Globaalin maailman kieli; kansainvälisen 
kommunikaation väline monilla eri aloilla
niin työssä kuin vapaa-ajallakin

⇨Monipuoliset moduulit, teemoina mm.
maailmankansalaisuus, kulttuurintuntemus, 
tiede ja kestävä kehitys

6 pakollista moduulia, 2 valtakunnallista 
syventävää ja 2 koulukohtaista 
soveltavaa moduulia



Historia
❖ Opintojaksoilla tutustutaan laajasti ihmiskunnan 

historiaan
❖ Aiheita on monia eli jokaiselle löytyy tavallisesti 

jokin mielenkiinnon kohde
➢ Sotahistoria
➢ Antiikin historia
➢ Keskiaika
➢ Taidehistoria

❖ 3 pakollista moduulia + 3 valinnaista moduulia

Yhteiskuntaoppi
❖ Tarkoituksena on ymmärtää yhteiskunnan ja 

maailman toimintaa laaja-alaisesti
➢ Suomi, EU ja talous

❖ Tutustut opintojaksoilla esimerkiksi seuraaviin 
asioihin: 
➢ Miten suomalainen yhteiskunta toimii?
➢ Mitä tekee Euroopan komissio?
➢ Miksi talouskasvu ei ole vain hyvä asia?

❖ 3 pakollista moduulia ja 1 valinnainen moduuli

Heidi Ekman
Löydätkö kuvani viereisten historiallisten kuvien joukosta?



Tiina Pulkkinen 

Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä, 
kulttuurien tuntemusta ja edellytyksiä ymmärtää oman 
aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. 

Yhteiskuntaopin opetus puolestaan syventää opiskelijan 
käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja taloudesta sekä 
antaa hänelle valmiuksia kasvaa aktiiviseksi ja 
osallistuvaksi kansalaiseksi. 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on auttaa opiskelijaa 
muodostamaan laaja-alainen uskontoihin ja katsomuksiin 
liittyvä yleissivistys. Uskontoja ja katsomuksia tarkastellaan 
osana kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Filosofia tarkastelee todellisuutta ja erilaisia tapoja 
hahmottaa sitä. Filosofisen ajattelun opiskeleminen 
harjaannuttaa punnitsemaan kriittisesti erilaisten 
käsitysten perusteluja.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on antaa 
oppimiskokemuksia, jotka kannustavat yrittäjämäiseen 
asenteeseen ja toimintaan. Yrittäjyyskasvatuksen 
näkökulmasta koulutuksen tavoitteena on saada nuoret 
innostumaan oman elämänsä rakentamisesta. 



Hanna Reho: filosofia ja uskonto
Filosofian 
tutkmuskohteena on 
koko todellisuus, niinpä 
se määrityy kysymysten 
kautta. Mikäli 
kysymykseen löytyy 
vastaus, se ei ole 
filosofinen. 
Filosofia on ajattelun ajattelua ja se vaatii sinnikkyyttä ja aikaa. 
epävarmuuden sietäminen kuuluu myös filosofiseen ajttelutaitoon.

Uskonnot näkyvät kaikkialla, missä on ihmisiä. ne ovat kiinteä osa 
kulttuuria. Ymmärtämällä uskontoja ymmärrät paremmin maailmaa. 
Suvaitsevaisuus lähtee siitä, että yritämme ymmärtää erilaisia ajattelun 
lähtökohtia.Opetus kannustaa opiskelijoita kunnioittamaan elämää, 
ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Pakolliset: FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun FI2 Etiikka 
Syventävät: FI3 Yhteiskuntafilosofia ja FI4 Totuus

Pakolliset: UE1 Uskonto ilmiönä- juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin jäljillä, UE2 
Maailmanlaajuinen kristinusko
Syventävät: UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia 
liikkeitä, UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta 
Suomessa, UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 
UE6 Uskonto, tiede ja media



Hannamari Tuulensuu: MUSIIKKI  

Musiikin opiskelu lukiossa tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, 
tietoja ja taitoja sekä tilaisuuksia musiikillisen mielikuvituksen 
käyttöön. Lisäksi opiskelijan musiikillinen sivistys ja rohkeus 
luovaan taiteelliseen ajatteluun lisääntyy. Musiikin opiskelu 
lukiossa mahdollistaa myös jatkumon elinikäiseen musiikin 
harrastamiseen

Musiikin opiskelussa oleellisessa osassa ovat ilmaiseminen, 
yhdessä tekeminen sekä myönteiset kokemukset.

Työtapoina ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen sekä 
luova tuottaminen.

Pakolliset: MU 1 ja MU 2

Syventävät: MU 3

             Nähdään musiikin moduuleilla!



Jotkut kertovat nähneensä käytävällä 
myös reksin…

● Mari toimii myös lukion erityisopettajana ja tulee heti 
lukion alkuviikkoina tutuksi mm. lukitestin kautta, jota 
suositellaan kaikille lukion aloittaville

● paikalla keskimäärin päivän viikossa, muulloin 
tavoitettavissa wilmassa, puhelimitse tai Kankaanpään 
Yhteislyseolla

Mari Fabig
P.s. Tiesitkö, että meillä pääset mukaan ympäristötyöhön (retkiä, tutkimuksia, 
kv-yhteistyötä) mm. Suokansan sydänmailla -hankkeessa ja ympäristökasvatus 2.1 
-hankkeessa, jossa ympäristötietous ja konkreettinen tekeminen yhdistyvät 
virtuaalisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen!


