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Lukio-opetuksen tavoitteet 
kemiassa 

”Kemian opetus tukee 
opiskelijan 
luonnontieteellisen 
ajattelun ja nykyaikaisen 
maailmankuvan 
kehittymistä osana 
monipuolista 
yleissivistystä.” 

”Opiskelijat kehittävät 
valmiuksiaan opiskella 
luonnontieteellisillä ja 
luonnontieteitä soveltavilla 
aloilla.”  

”Opetus ohjaa ymmärtämään 
kemian ja sen sovellusten 
merkitystä jokapäiväisessä 
elämässä, ympäristössä, 
yhteiskunnassa ja teknologiassa. ” 



Oppimisympäristö? 
•  Fyysinen …  
•  Oppikirja …  
•  Virtuaalinen …  

1.11.2015	   3	  

Työskentely	  ryhmissä	  

Laboratoriokonteks:	  

Editoivat	  e-‐kirjat	  (lukio)	  

Virtuaalinen	  opiskeluympäristö	  VLE	  



Lukion kemian OPS 2016  
–tavoitteita ennen kuulemista 

Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. Keskeiset sisällöt 
muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). 
Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta - yhdisteryhmät KE2-kurssiin ja reaktiot (epäorg. ja 
org. reaktiot yhdessä) KE3-kurssiin 
Aineen ja energian häviämättömyys (kemian näkökulma),elinkaarianalyysi, tiedonhaun 
taidot KE1-kurssiin. Kemian merkitystä henkilökohtaisella, yhteiskunnallisella ja 
työelämätasolla korostetaan KE1 kurssilla, jotta esimerkiksi tieteellinen medialukutaito, 
päätöksenteko tieteellisestä näkökulmasta tai kemian mukanaolo monissa ammateissa 
tulisi esille 
KE4 Kemiallinen tasapaino (entinen KE5-kurssi) - KE3-kurssilla on esillä erilaiset 
reaktiot mm. happo-emäs-reaktiot, kvalitatiivisella tasolla, tässä ne tulisivat sitten 
kvantitatiivisella tasolla.  
Nykyinen KE4 kurssin  - Sähkökemia ja materiaalit  sopivat hyvin viimeiseksi kurssiksi. 
Loppuun liitetään materiaalien osalta tavoitteeksi jonkin muotoinen tutkimus/lopputyö. 
Uuteen opetussuunnitelmaan on tärkeää liittää tutkimuksen ja tulosten tuottamisen 
elementtejä: 
KE3/KE4: mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi 
KE5: erilaiset materiaalit, niiden valmistus sekä niihin liittyvä tutkimus  
- oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, tutkimusongelman ja 
tutkimuskysymyksen muodostaminen 

Kootut	  
haasteet	  
LOPS	  
pohdintojen	  
alussa	  
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Mihin kaikkeen pitäisi paneutua ja mihin 
ei? 

•  Irti ulko-opiskelusta – ritirimpsut, reaktioiden nimet, 
…  

•  Enemmän teorioita tukemaan asioiden (sidokset, 
reaktiot, energia) ymmärtämistä 
–  Sidosteorioissa mukaan VSEPR-teoria 
–  Reaktioiden tulkintaan Lewis-happo-emäs-teoria 

(muutoinkin lukiossa selkeä kuva eri happo-emäs-
teorioiden osalta) 

•  Selkeitä luokitteluja takaisin: epäorgaaninen kemia, 
orgaaninen kemia, hapot ja emäkset? 

•  Analyyttiselle kemialle lisää aikaa – spektroskopia 
(ja –metria) jäävät liian pienelle määrälle 
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Mikä on oppiaineen opetuksen tavoitteiden 
kannalta keskeisintä? Luettele 1-3 tavoitetta 

prioriteettijärjestyksessä eri näkökulmien kannalta 

– yleissivistyksen kannalta (pakollisen 
kurssin suorittajat) 

– yleissivistyksen ja jatko-opintojen 
kannalta (pakollisen ja syventävien 
kurssien suorittajat, jotka päätyvät 
jollekin muulle alalle) 

–  jatko-opintojen kannalta 
(oppiaineeseen suoraan liittyvät alat 
yliopistoissa ja korkeakouluissa) 

–  jatko-opintojen kannalta (oppiainetta 
soveltavat alat esim. lääketiede) 

–  työelämän kannalta, elämän kannalta 
– kestävän tulevaisuuden kannalta 
– muiden näkökulmien kannalta 
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Kemia	  
luonnon:eteenä	  

Aineen	  
häviämäKömyys	  

Aineen	  
rakenne	  

Sidosteoria	  

Kemialliset	  
reak:ot	  

Energia	  
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Kiireen tuntu lukiossa? 
•  Paikallinen opetussuunnitelma, oppimateriaalit, ylioppilastutkinnon 

koe ja jotkin pääsykokeet laaditaan opetussuunnitelman perusteiden 
mukaan. Nämä tulkinnat koetaan usein laajoiksi, mikä on omiaan 
lisäämään kiireen tuntua lukioissa. Toisaalta perusteteksti ei voi olla 
kovin yksityiskohtainen. Mitkä päivittämisehdotukset tukisivat 
perusteiden selkeää tulkintaa? 

•  Yksi selkeä syy ”kiireen” tuntuun on siinä, että opettajan 
suunnitelmat tuntien sisällöistä eivät toteudu, kun opettava aines 
edellyttää (käytännössä) jatkuvasti edellisten asioiden kertaamista 
(”ovat unohtuneet”) – tämä perustuu omaan kokemukseen (onko 
tutkimustuloksia puolesta tai vastaan?), valitettavasti joskus myös 
oman opetuksen osalta 

•  Oppikirjojen sisällön ymmärtäminen opetettavaksi kokonaisuudeksi 
•  Esityksessä on ryhmitelty asioita hieman uudelle tavalla, 

johdonmukaisuutta korostaen 

1.11.2015	   7	  



Resurssien vähetessä? 
•  Miten opiskelijaa tuetaan kokonaiskuvan 

muodostumisessa oppiaineesta myös niissä 
oppilaitoksissa, joissa ei ole mahdollisuutta 
oppiaineen koulukohtaisiin kursseihin? 

•  Verkko-opetuksen mahdollistaminen on 
kokeellisuuden merkityksen takia rajoitettua; 
kontekstuaalisuus  

•  Miten verkko-opetuksessa luodaan ”illuusio” 
kokeellisen luonnontieteen menetelmiin? 
–  (uuden) KE5-kurssin kemian diplomityö – paikallisen 

kemian teollisuuden tms. tutkiminen, esittely …  
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Selkeä jatkumo ja kokonaisuus 

•  Mahdollisia näkökulmia 
–  kokonaisuuden kehittyminen lukio-opintojen aikana 
–  oppiaineen eri osa-alueiden rakentuminen 
–  kokeellisuus 
–  tieteen luonne 
–  oppiaineen merkitys eri kannoilta 

•  Tieteen luonteen merkitys …  
•  Kokonaisuuden rakentuminen …  
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Mitä pitäisi, mutta …  

•  Yläkoulun uusi opetussuunnitelma  miten esim. 
”Perehdytään johonkin orgaaniseen 
yhdisteryhmään.”  miten tämä huomioidaan 
lukion KE1-kurssilla, vai onko tarpeen, jos KE1-
kurssilta otetaan orgaaninen kemia pois 

•  Happo-emäs-teorioiden selkeä käyttö 
•  Kemiallisten reaktioiden ”uudelleen 

järjestely” (kts. seuraavat kalvot) 
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Mikään ei muuttua saa? 
•  Kemian osalta tuntijako ei muutu. Palautteen 

mukaan nykyisessä opetussuunnitelmassa on kuitenkin 
kehitettävää. Miten tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä 
jäsennetään, jotta saadaan eheä kokonaisuus? 

•  MAOL:n kyselyn (2012) perusteella KE1-
kurssilla on liikaa asiaa  keventäminen tai 
oikeammin järkiperäistäminen 
–  Aiempi ”ideologinen linjaus” johti vain OPS1994 

Orgaanisen kemian (KE2) kurssin asioiden 
siirtämiseen KE1-kurssiin – EI NÄIN 

•  Seuraavissa linjausta kurssikohtaisesti: 
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Kemian LOPS 
•  Mitä on ollut nyt? 
•  Mitä asioita olemme voineet olettaa, että 

opiskelijat osaavat peruskoulun kemian 
opetuksen pohjalta? 

•  Teorian osuus – Kokeellisuus – Demonstraatiot – 
Kurssikokeet / sähköiset kokeet … miten 
toteutuu? 

•  Mitä uusi opetussuunnitelma edellyttää? 
•  Onko opettajankoulutus tässä ajan tasalla? 
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Rohkenenko esittää? 
Aineen	  rakenne	  ja	  sidokset	  

Kemia	  perustuu	  aineisiin.	  	  

Aineen	  rakentuvat	  
erilaisten	  sidoksien	  kauKa	  
(yhdisteet	  ja	  molekyylit).	  	  

Sidokset	  muodostavat	  
perusteet.	  

Orbitaali-‐,	  hybridisaa:o-‐	  ja	  
VSEPR-‐teoriat	  

Kemialliset	  reak:ot	  ja	  mekanismit	  
Kemialliset	  reak:ot	  ovat	  
sidoksien	  katkeamista	  ja	  
uusien	  sidoksien	  
syntymistä.	  	  

Kemiallisten	  reak:oiden	  
mekanismit	  seliKävät	  itse	  
reak:ot.	  

Kemiallisen	  reak:on	  
nopeus	  

Sähkökemia	  

Kemiallinen	  tasapaino	  
Kemialliset	  reak:ot	  eivät	  
ole	  täydellisiä	  vaan	  lähes	  
aina	  johtavat	  kemialliseen	  
tasapainoon.	  	  

Tasapainoreak:oita	  on	  niin	  
heterogeenisia	  eKä	  
homogeenisia.	  

Liukoisuustulo	  

Happo-‐	  ja	  emäsvakiot	  
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Aineiden ominaisuuksia 1 – 
happamuus/emäksisyys 

•  Happo-emästeoriat? 
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Arrhenius	   Brönstedt	   Lewis	  

Hapot tuottavat vety-
ioneja vesiliuoksessa 	  
Emäkset tuottavat 
hydroksidi-ioneja 
vesiliuoksessa	  

Happo luovuttaa 
protonin (vety-ionin). 
Emäs vastaanottaa 
(vety-ionin). 

Emäs luovuttaa 
elektroniparin 
sidokseen 
(koordinaatiosidos) 
Happo vastaanottaa 
elektroniparin 



Keskeisenä sisältönä: 
Kemian merkitys… 
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KE1:	  Nykyaikana,	  
jatko-‐opinnoissa	  ja	  

työelämässä	  

KE2:	  Hyvinvoinnin	  
ja	  terveyden	  
kannalta	  	  

KE3:	  
Energiaratkaisujen	  
ja	  ympäristön	  

kannalta	  	  

KE4:	  Teknologiassa	  ja	  
yhteiskunnassa	  

KE5:	  Kestävän	  
tulevaisuuden	  
rakentamisessa	  	  



Aineenopettaja ohjaa nuorta 
eteenpäin, millä eväillä? 

•  Miten aineenopettaja voi tukea nuoren 
harrastuneisuutta? 

•  Miten aineenopettaja voi nostaa ajankohtaisia 
teemoja opetuksen ytimeen, ei vain oheen? 

•  Miten kerron jatko-opinnoista ja työelämästä? 

•  Mistä opettaja saa tietoa? 

1.11.2015	   17	  



Kemia KE1  
Kemiaa kaikkialla 
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Lukion OPS05 – KE1-kurssi 
1.  Ihmisen ja elinympäristön kemia  (KE1) 
Tavoitteet   
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

–  saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä  
–  syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla 

käsiteltävien asioiden yhteydessä  
–  osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita 

sekä ymmärtää niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle  
–  tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä  
–  kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia  
–  oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja  
–  osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita, 

tuntee erotus- ja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.  
Keskeiset sisällöt  

–  orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, 
orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia  

–  orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus 
–  erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus  
–  orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä 

protoninsiirtoreaktioita  
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Lukion opetussuunnitelma – KE1-kurssi 
Ihmisen ja elinympäristön kemia  (KE1) 
Tavoitteet   
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
–  saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja 

merkityksestä  
–  syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden 

ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä  
–  osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden 

ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden 
merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle  

–  tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä  
–  kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia 

valmiuksia  
–  oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan 

ja -käsittelyn taitoja  
–  osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden 

ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- ja 
tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.  

Keskeiset sisällöt  
–  orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia 

happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden 
ominaisuuksia ja sovelluksia  

–  orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä 
poolisuus 

–  erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus  
–  orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja 

pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita  

Kemian	  perusteet	  -‐	  	  (KE1)	  

Tavoi&eet	  	  	  
Kurssin	  tavoiKeena	  on,	  eKä	  opiskelija	  	  

–  saa	  kuvan	  kemiasta,	  sen	  tutkimuksesta,	  sovelluksista,	  
mahdollisuuksista	  ja	  merkityksestä	  yhteiskunnassa	  

–  ymmärtää	  kemian	  merkityksen	  luonnon	  ilmiöiden	  
seliKämisessä	  

–  syventää	  aiemmin	  opiKujen	  kemian	  perusteiden	  
ymmärtämistä	  kurssilla	  käsiteltävien	  asioiden	  yhteydessä	  	  

–  tuntee	  erilaisia	  seoksia	  sekä	  niihin	  liiKyviä	  käsiKeitä	  	  
–  kehiKää	  :etojen	  esiKämisessä	  ja	  keskustelussa	  tarviKavia	  

valmiuksia	  	  
–  oppii	  kokeellisen	  työskentelyn,	  kriiVsen	  :edonhankinnan	  

ja	  -‐käsiKelyn	  taitoja	  	  
–  tuntee	  erotus-‐	  ja	  tunnistamismenetelmiä	  sekä	  osaa	  

valmistaa	  liuoksia.	  	  
Keskeiset	  sisällöt	  	  

–  erilaiset	  seokset,	  puhtaat	  aineet,	  alkuaineet	  ja	  
jaksollinen	  järjestelmä	  

–  atomin	  ja	  aineen	  rakenne	  ja	  erilaiset	  sidokset	  
(elektronega:ivisuus,	  poolisuus)	  ja	  yhdisteet	  

–  aineen	  ja	  energian	  häviämäBömyys	  

–  ainemäärä	  ja	  pitoisuus	  	  

–  elinkaarianalyysi,	  Cedonhaun	  taidot	  
–  vesi,	  veden	  ominaisuudet,	  hydratoituminen	  

–  Hapot	  ja	  emäkset	  (Lewisin	  happo-‐emäs	  –teoria)	  
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Lukion OPS15 – KE1-kurssi 
1.  Kemiaa kaikkialla (KE1) 
Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua 

kohtaan 
•  kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun 
•  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian ilmiöitä sekä 

ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat 
•  osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja 

ympäristön ilmiöissä 
•  osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen malleja, jaksollista 

järjestelmää ja tietolähteitä 
Keskeiset sisällöt  
•  kemian merkitys nykyaikana 
•  kemian merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä 
•  atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään 
•  alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia 
•  aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja 

poolisuuden avulla 
•  kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana 
•  turvallinen työskentely, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, aineen 

erotusmenetelmät, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen 
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Ajatuksia KE1-kurssille  
(Esim. Viikin normaalikoulu) 

•  Vaikka LOPS:in perusteissa ei todetakaan, 
opetetaan KE1-kurssilla kemian perussuureet 
–  Ainemäärä ja konsentraatio – kokeellisuutena 

on helppoja, kun ei kyse kemiallisesta reaktiosta 
(tarkasti ottaen liukeneminen on kyllä sitä) 

–  Miten oppikirjat tähän reagoivat? 
•  Atomin rakenne? 

–  Opetetaan orbitaalit (!), ei toisteta Bohrin mallia 
(ellei sitä ole saatu jo kitkettyä perusopetuksesta) 

•  Ainoat uudet asiat: Elektronegatiivisuus ja 
poolisuus 
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•  Kertaamalla ja syventämällä mm. atomimallit (irti Bohrin 
mallista!), jaksollinen järjestelmä ja sen käyttö uusissa aineen 
ominaisuuksia käsittelevissä asioissa - atomin koko, 
ionisaatioenergia, elektroniaffiniteetti  

•  Selkeästi sidosteoria (aiemmin vain org.yhd.) – metallisidos, 
sitten kovalenttinen sidos – poolinen sidos – ionisidos; heikot 
sidokset perustuen poolisuuteen, liukoisuus mm. 
hydratoituminen (veden ominaisuudet) 

•  Kertauksena joitakin kemian reaktioita – uutena asiana 
Lewisin happo-emäs –teoria  koordinaatiosidos ja 
kompleksiyhdisteet- ja muodostus (kidevesi) 
–  Happo-emäs –kuvio: yläkoulun kemia perustui Arrheniuksen 

(7.lk) ja Brönstedtin (9.lk) määritelmiin  NaOH on suola! Ei 
emäs; tämä on helppo selittää? Yläkoulun kemiaa 
”happamuus” ja ”emäksisyys”, lukiossa Lewisin määritelmän 
mukaan happo ja emäs (elektroniparin luovuttaja ja 
vastaanottaja  koordinaatiosidos – kovalenttinen sidos) 
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Esimerkki: Ke1 linjaukset Viikin 
normaalikoulussa (MYA, LOPS 2016) 

(Huom. Nämä vain yhden oppilaitoksen mallit, tapoja on monia) 



Kemia KE2 
Ihmisen ja elinympäristön kemiaa 
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Kurssiin kuuluvat keskeiset sisältöalueet: 
(OPS 2003) 

•  alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen 
järjestelmä 

•  hapettuminen, pelkistyminen ja 
hapetuslukujen määräytyminen 

•  yhdisteen kaavan määrittäminen 
•  sidosenergia ja aineen ominaisuudet 
•  elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit 
•  molekyyliorbitaalit ja orgaanisten yhdisteiden 

sidos- ja avaruusrakenne 
•  isomeria 
•  tutkimusmenetelmiä 
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Lukion opetussuunnitelma – KE2-kurssi 
Kemian mikromaailma  (KE2) 
Tavoitteet   
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
–  tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä 

yhteyksiä 
–  osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia 

kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä  
–  ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee 

rakenteen määrityksessä käytettäviä menetelmiä 
–  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen 

aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin 
liittyviä ilmiöitä. 

Keskeiset sisällöt  
–  alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä 
–  elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit 
–  hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava 
–  kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet 
–  atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten 

yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne 
–  isomeria 

Kemian	  mikromaailma	  ja	  orgaaninen	  kemia	  -‐	  	  (KE2)	  

Tavoi&eet	  	  	  
Kurssin	  tavoiKeena	  on,	  eKä	  opiskelija	  	  
–  tuntee	  aineen	  rakenteen	  ja	  ominaisuuksien	  välisiä	  yhteyksiä	  
–  osaa	  käyKää	  aineen	  ominaisuuksien	  pääKelyssä	  erilaisia	  kemian	  

malleja,	  taulukoita	  ja	  järjestelmiä	  	  
–  ymmärtää	  orgaanisten	  yhdisteiden	  rakenteita,	  yhdisteryhmien	  

tyypillisiä	  reak:oita	  ja	  tuntee	  rakenteen	  määrityksessä	  
käyteKäviä	  menetelmiä	  

–  osaa	  tutkia	  kokeellises:	  ja	  erilaisia	  malleja	  käyKäen	  aineiden	  
rakenteeseen,	  ominaisuuksiin	  ja	  reak:oihin	  liiKyviä	  ilmiöitä.	  	  

Keskeiset	  sisällöt	  	  
–  alkuaineiden	  ominaisuudet	  ja	  jaksollinen	  järjestelmä	  

–  elektroniverhon	  rakenne	  ja	  atomiorbitaalit	  

–  kemialliset	  sidokset	  ja	  aineen	  ominaisuudet,	  hilarakenteet	  
–  atomiorbitaalien	  hybridisoituminen	  ja	  orgaanisten	  yhdisteiden	  

sidos-‐	  ja	  avaruusrakenne	  
–  hiili	  ja	  hiilen	  ominaisuudet,	  allotropia	  

–  orgaanisen	  kemian	  yhdisteryhmät	  

–  orgaanisten	  yhdisteiden	  sidos-‐	  ja	  avaruusrakenne	  ja	  isomeria	  

–  spektroskopiaa	  	  
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Opetussuunnitelma 2015 
Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
•  osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä 

käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian 
ilmiöissä  

•  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, 
ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä  

•  ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen 
kytkeytyvän mallintamisen kautta  

•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.  

Keskeiset sisällöt  
•  kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta  
•  orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, 

rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla  
•  avaruusrakenne ja isomeria  
•  orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla  
•  ainemäärä ja pitoisuus  
•  työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus  
•  aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia  
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Ajatuksia KE2 -kurssille 

•  Tämä on tupattu täyteen  
–  Ainemäärä ja konsentraatio  KE1 
–  Liuoksen valmistus  KE1 

•  Ei KE1-kurssin kertauksia alkuun!! 
•  Keskitytään orgaaniseen kemiaan 
•  Spektroskopia on ERINOMAINEN lisäys, 

mutta ei yksinkertainen toteuttaa 
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Esimerkki: Ke2 linjaukset Viikin 
normaalikoulussa (MYA, LOPS 2016) 

(Huom. Nämä vain yhden oppilaitoksen mallit, tapoja on monia) 

•  Sidosteorian perustaminen orbitaali- ja VSPER –
teorioihin 

•  Sidokset: uutena asiana kovalenttiset sigma- ja pii-
sidokset 

•  Mikromaailman mallintaminen (3D-mallinnus, animointi) 
•  Hiili ja hiilen ominaisuudet hybridisaatioon perustuen 
•  Orgaanisen kemian yhdisteryhmät (funktionaaliset 

ryhmät), siirrettynä KE1-kurssilta, kaikki isomeriasta 
•  (Kvalitatiivinen) analyyttinen kemia, spektroskopia (?) 
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Sidoskemiaa – Miten sidosteoriat etenevät 
opetuksessa? 

•  Yläkoulussa on opittu erottamaan ioniyhdiste ja molekyyliyhdiste; ionisidos on 
metallin ja epämetallin, kovalenttinen sidos kahden epämetallin välinen sidos 
(voi olla yksinkertainen, kaksois- tai kolmoissidos); erikseen metallisidos 
(metallit ja lejeeringit) 

•  KE1-kurssi kertaa tämän, mutta lähtee liikkeelle metallisidoksesta (yhteisessä 
käytössä olevat ulkoelektronit), etenee kovalenttiseen sidokseen, pooliseen 
kovalenttiseen sidokseen ja siitä ionisidokseen – elektronegatiivisuuserojen 
(uusi käsite) mukaan; tämä poolisuus (uusi käsite) aiheuttaa heikkojen 
sidoksien syntymisen – erikseen poimitaan dispersiovoimat (van der Waalsin 
voimat, Londonin voimat ym.); mahdollisesti hydratoituminen veden 
ominaisuuksiin liittyen esitellään (ioni-dipoli-sidokset) 

•  KE2-kurssi (kertaa em.) lähestyy sidosteoriaa ja erityisesti kovalenttisia 
sidoksia orbitaali- ja hybridisaatioteorioiden (uusia käsitteitä) kautta; sigma- 
ja pii-sidokset kovalenttisina sidoksina – tässä sidosteoria auttaa 
ymmärtämään hiilen allotropiaa, hiiliyhdisteiden rakenteita ja isomeriaa; auki 
jää vain koordinaatiosidos (eräs kov.sidos) 

•  KE3-kurssilla entalpian yhteydessä puhutaan sidosenergioista, minkä 
yhteydessä em. erilaisten kovalenttisten sidoksien merkitys ilmenee; kts. 
Reaktiokemian lähestymistapa 
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Kemia KE3 
Reaktiot ja energia 
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Lukion opetussuunnitelma – KE3-kurssi 

Reaktiot ja energia (KE3) 
Tavoitteet   
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
–  ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia 

tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä 
(teollisuus) 

–  ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen 
kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkityksen 
yhteiskunnassa  

–  osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita 
matemaattisesti 

–  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen 
reaktioihin, reaktionopeuteen ja -mekanismeihin liittyviä 
ilmiöitä. 

Keskeiset sisällöt  
–  kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu 
–  epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja 

sekä sovelluksia 
–  stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö  
–  energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa 
–  reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät 
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Kemialliset	  reakCot	  ja	  energia	  (KE3)	  

Tavoi&eet	  	  	  
Kurssin	  tavoiKeena	  on,	  eKä	  opiskelija	  	  
–  ymmärtää	  kemiallisen	  reak:on	  tapahtumiseen	  vaikuKavia	  

tekijöitä	  sekä	  niiden	  merkityksen	  elinympäristössä	  (teollisuus)	  
–  ymmärtää	  energian	  sitoutumisen	  ja	  vapautumisen	  kemiallisissa	  

reak:oissa	  sekä	  niiden	  merkityksen	  yhteiskunnassa	  	  
–  osaa	  kirjoiKaa	  reak:oyhtälöitä	  ja	  käsitellä	  reak:oita	  

matemaaVses:	  
–  osaa	  tutkia	  kokeellises:	  ja	  erilaisia	  malleja	  käyKäen	  reak:oihin	  

ja	  reak:onopeuteen	  liiKyviä	  ilmiöitä.	  	  
Keskeiset	  sisällöt	  	  
–  kaasut	  ja	  kaasujen	  yleinen	  :lanyhtälö	  

–  kemiallisen	  reak:on	  symbolinen	  ilmaisu,	  reak:oyhtälöiden	  
kertoimien	  määriKäminen	  ja	  niihin	  perustuvia	  stoikiometrisia	  
laskuja,	  kemiallisten	  yhdisteiden	  nimeämistä	  

–  epäorgaanisia	  ja	  orgaanisia	  reak:otyyppejä	  ja	  sovelluksia	  

–  energianmuutokset	  kemiallisessa	  reak:ossa,	  sidosenergia	  

–  reak:onopeus	  ja	  siihen	  vaikuKavat	  tekijät	  



KE3 - Reaktiot ja energia (OPS15) 
Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
•  osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, 

yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä  
•  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä  
•  ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.  

Keskeiset sisällöt  
•  kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta  
•  kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen  
•  epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia  
•  aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen 

käsittely  
•  energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki  
•  kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö  
•  reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten 

käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen  
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Esimerkki: Ke3 linjaukset Viikin 
normaalikoulussa (MYA, LOPS 2016) 

(Huom. Nämä vain yhden oppilaitoksen mallit, tapoja on monia) 

•  Stoikiometrian nostaminen alkuun yhdessä 
kaasujen tilanyhtälön kanssa 

•  Hapetuslukumenetelmän tuominen KE2-kurssilta 
tähän yhteyteen – reaktioyhtälön kirjoittaminen 

•  Tällä kurssilla käsitellään kaikki niin epäorgaanisen 
että epäorgaanisen kemian reaktiot ja niiden 
sovellutukset 

•  Energia-asioiden yhteyteen tuodaan KE2-kurssilta 
sidosenergia 
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Kemialliset reaktiot kokonaisuus 
•  Reaktiot voidaan luokitella viiteen ryhmään  

–  Redox-kemia (hapettuminen ja pelkistyminen, opitaan 
yläkoulussa) 

–  Lewisin happo-emäs-kemia (opittaisiin lukiossa) 
•  Kompleksin muodostuminen 
•  Elektrofiilinen ja nukleofiilinen substituutio 
•  Brönstedt happo-emäs-reaktiot 

–  Fotokemia (kvantittuminen, hieman KE2) 
–  Radikaalikemia (voisi olla opetettavissa, vrt. 

radikaalisubstituutio ja anti-markovnikov-reaktiot) 
–  Diradikaalikemia 

•  Uudessa mallissa pitää kaikki reaktiot käsitellä yhdellä 
kertaa – em. jako helpottaa/poistaa jakoa epäorgaanisen 
ja orgaanisen kemian reaktioihin 
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Kemiallisten reaktioiden luokittelu 
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Kemia KE4 
Materiaalit ja teknologia 
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Lukion opetussuunnitelma – KE5-kurssi – (ex KE4) 
•  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee 

teollisesti merkittäviä raaka-aineita, erilaisia 
materiaalit ja niiden valmistusprosesseja.  
Lisäksi tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, 
niiden koostumukseen, ominaisuuksiin ja 
valmistusmenetelmiin sekä 
kulutustavaroiden ympäristövaikutusten 
arviointiin käytettäviin menetelmiin. Opitaan 
sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteita 
tutustumalla niihin kokeellisesti ja 
tarkastelemalla ilmiöitä myös 
kvantitatiivisesti. Materiaaleihin liittyvän 
tutkimuksen toteuttaminen (diplomityö?).   

•  Kurssiin kuuluvat keskeiset sisältöalue 
–  Sähkökemiallinen jännitesarja, 

normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja 
elektrolyysi 

–  Metallit ja epämetallit sekä niiden 
happi- ja  vety-yhdisteet  

–  Bio- ja synteettiset polymeerit, 
komposiitit 

–  Kemiallinen tutkimus 

•  Kurssin	  tavoiKeena	  on,	  eKä	  opiskelija	  tuntee	  
teollises:	  merkiKäviä	  raaka-‐aineita	  sekä	  niiden	  
jalostusprosesseja.	  	  Lisäksi	  tutustutaan	  erilaisiin	  
materiaaleihin,	  niiden	  koostumukseen,	  
ominaisuuksiin	  ja	  valmistusmenetelmiin	  sekä	  
kulutustavaroiden	  ympäristövaikutusten	  
arvioin:in	  käyteKäviin	  menetelmiin.	  Opitaan	  
tuntemaan	  erilaisia	  hapeVmia	  ja	  pelkis:miä	  ja	  
niiden	  käyKöä	  sekä	  kirjoiKamaan	  
hapeKumispelkistymisreak:oita.	  Opitaan	  
sähkökemiallisten	  ilmiöiden	  periaaKeita	  
tutustumalla	  niihin	  kokeellises:	  ja	  
tarkastelemalla	  ilmiöitä	  myös	  kvan:ta:ivises:.	  

•  Kurssiin	  kuuluvat	  keskeiset	  sisältöalue	  

–  Sähkökemiallinen	  jännitesarja,	  
normaalipoten:aali,	  kemiallinen	  pari	  ja	  
elektrolyysi	  

–  HapeKumis-‐pelkistymisreak:ot(KE4)	  
–  Metallit	  ja	  epämetallit	  sekä	  niiden	  happi-‐	  

ja	  	  vety-‐yhdisteet	  	  
–  Bio-‐	  ja	  synteeVset	  polymeerit,	  komposii:t	  
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KE4 – Materiaalit ja teknologia (OPS15) 
Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
•  osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä 

jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä  
•  osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä 

ilmiöitä  
•  harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri 

tietolähteiden argumentointia  
•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa.  

Keskeiset sisällöt  
•  kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa  
•  metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari  
•  atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten 

ominaisuuksien selittäjänä  
•  hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot  
•  sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen 

pari ja elektrolyysi  
•  kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen  
•  tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu  
•  yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa  
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Kemia KE5 
Reaktiot ja tasapaino 
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Tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet (05) 
•  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää 

reaktion tasapainotilan muodostumisen ja niihin 
liittyviä laskennallisia tasapaino sovelluksia. 

•  Opiskelija ymmärtää tasapainon merkityksen ja 
tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja 
luonnon ilmiöissä. Opitaan tasapainoon liittyviä 
ilmiöitä tutustumalla niihin kokeellisesti ja malleja 
käyttäen. 

•  Kurssiin kuuluvat keskeiset sisältöalueet 
–  reaktiotasapaino ja sen siirtäminen 
–  happoemästasapaino, 
–  vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys 
–  liukoisuus ja liukoisuustasapaino 
–  tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 
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Lukion opetussuunnitelma – KE4 (ex KE5) 
•  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

ymmärtää reaktion tasapainotilan 
muodostumisen ja niihin liittyviä 
laskennallisia tasapaino sovelluksia. 

•  Opiskelija ymmärtää tasapainon 
merkityksen ja tutustuu tasapainoon 
teollisuuden prosesseissa ja luonnon 
ilmiöissä. Opitaan tasapainoon liittyviä 
ilmiöitä tutustumalla niihin kokeellisesti ja 
malleja käyttäen. 

•  Kurssiin kuuluvat keskeiset sisältöalueet 
–  reaktiotasapaino ja sen siirtäminen, 

homogeeninen ja heterogeeninen 
tasapaino (uusi) 

–  happoemästasapaino, neutraloituminen 
(uusi) 

–  vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset 
ja niiden merkitys 

–  liukoisuus ja liukoisuustasapaino 
–  tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 
–  mittaaminen, tulosten esittäminen ja 

niiden luotettavuuden arviointi (uusi) 
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•  Kurssin	  tavoiKeena	  on,	  eKä	  opiskelija	  
ymmärtää	  reak:on	  tasapaino:lan	  
muodostumisen	  ja	  niihin	  liiKyviä	  
laskennallisia	  tasapaino	  sovelluksia.	  

•  Opiskelija	  ymmärtää	  tasapainon	  
merkityksen	  ja	  tutustuu	  tasapainoon	  
teollisuuden	  prosesseissa	  ja	  luonnon	  
ilmiöissä.	  Opitaan	  tasapainoon	  liiKyviä	  
ilmiöitä	  tutustumalla	  niihin	  kokeellises:	  ja	  
malleja	  käyKäen.	  

•  Kurssiin	  kuuluvat	  keskeiset	  sisältöalueet	  
–  reak:otasapaino	  ja	  sen	  siirtäminen	  
–  happoemästasapaino,	  
–  vahvat	  ja	  heikot	  protolyy:t,	  puskuriliuokset	  

ja	  niiden	  merkitys	  

–  liukoisuus	  ja	  liukoisuustasapaino	  
–  tasapainoon	  liiKyvät	  graafiset	  esitykset	  



KE5 Kemiallinen tasapaino (Ops15) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä 

jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 
•  osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen 

tasapainoon liittyviä ilmiöitä 
•  osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja 

kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden 
tekemisessä 

Keskeiset sisällöt 
•  kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
•  kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
•  homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan 

vaikuttaminen 
•  happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset 
•  tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 
•  homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely 
•  tutkimustulosten ja -prosessin arviointi 
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Erilaisia ajatuksia 
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Ainerajat ylittävä yhteistyö 

•  Miten oppiaineessa voidaan tukea mahdollisuuksia 
oppiaineiden väliseen yhteistyöhön ja 
aihekokonaisuuksien toteuttamiseen? 

•  Yhteistyö? 
–  Biologiaa varten mm. aminohapot ja vetysidokset (DNA, 

RNA –jutut) sopivassa kohtaa 
•  Mm. matematiikassa pitäisi kemian matematiikkaa 

ajatellen ”sopia” käsittelyjärjestyksestä, mm. logaritmit 
(lg) uutta (aikaistettua) KE4-kurssia ajatellen 

•  Molekyyligastronomiaa, keittiökemiaa … 
koulukohtaisia syventäviä … rahoitus!? 
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Kemia ja Fysiikka 

FY3 Sähkö 
FY7 Aine ja säteily 
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FY3 – Sähkö (OPS15) 
3. Sähkö (FY3)  
Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
•  osaa käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, 

ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä  
•  harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden 

käyttämisessä  
•  osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin 

perusmittauksia  
•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä.  

Keskeiset sisällöt  
•  fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa  
•  sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki  
•  yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait  
•  sähköteho ja Joulen laki  
•  kondensaattori, diodi ja LED komponentteina  
•  sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä  
•  sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen  
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POISSA!	  
Sähköpari	  

Metallijohde	  



FY7 - Aine ja säteily (OPS15) 
Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
•  osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, 

ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä  
•  syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta 

selittävänä tieteenä.  

Keskeiset sisällöt  
•  näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen  
•  energian kvantittuminen  
•  sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit  
•  aaltohiukkasdualismi  
•  atomiytimen rakenne  
•  ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan 

ekvivalenssi  
•  radioaktiivisuus ja hajoamislaki  
•  säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö  
•  tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi  
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Spektrit	  
Atomin	  rakenne	  



Kemia ja Biologia 

BI2 Ekologia ja ympäristö 
BI3 Solu ja perinnöllisyys 

BI4 Ihmisen biologia 

1.11.2015	   49	  



BI3 Solu ja perinnöllisyys (OPS15) 

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään 
ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta... 

Keskeiset sisällöt ... 

Eliöt rakentuvat soluista 
•  biomolekyylit 
•  tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta 
•  DNA:n ja RNA:n rakenne 
•  proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely 
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HiilihydraaCt	  
Proteiinit,	  
aminohapot	  

KovalenIset	  sidokset	  
Vetysidokset	  
Aminohapot	  



BI4 - Ihmisen biologia (OPS15) 
Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. … tarkastellaan 
ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija … 
•  ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä ulkoisten ja 

sisäisten tekijöiden vaikutuksia siihen …  
•  osaa selittää elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia 

uhkia vastaan …  

Keskeiset sisällöt  
Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely 
•  ravintoaineet ja ruoansulatus  
•  Verenkiertoelimistö …  

Elintoimintojen säätely … 
•  kemiallinen tasapaino 
•  elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit … 
…  
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Kemiallinen	  tasapaino	  –	  
puskuriliuokset	  

Vatsahapot	  -‐	  neutraloinC	  



Kemia ja Matematiikka 
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1. Luvut ja lukujonot (MAY1)  
Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
•  pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan 

näkökulmasta  
•  kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset ja 

prosenttilaskennan periaatteet  
•  vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä … 
•  osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja 

lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien 
sovellusongelmien ratkaisussa.  

Keskeiset sisällöt  
•  reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta  
•  funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta … 
•  logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys … 

1.11.2015	   53	  


