
Esivalintojen tarkoituksena on saada ensi vuoden tarjottimeen oikeat määrät eri opintojen ryhmiä, joten 

on jokaisen opiskelijan etu, että teette esivalinnat ajatuksella! Tämä takaa sen, että ensi lukuvuoden luku-

järjestyksistä tulee parhaat mahdolliset! Ryhmänohjauksessa saatte vielä tarkempia ohjeita esivalintojen 

tekemiseen.  

Tee esivalinnat seuraavan ohjeen mukaisesti.  

Opetettavat kurssit ja opintojaksot löytyvät Wilman kurssitarjottimesta ”2022-2023 esivalinnat”.  

Esivalintatarjottimessa jokaisella aineella on oma rivi. Riviltä valitaan kaikki opinnot, jotka aiot aineesta 

suorittaa seuraavana lukuvuonna 2022-2023.  

Esivalintatarjottimessa on yleensä vain yksi ryhmä opintoa kohti.  

Poikkeuksena:  

1. kertauskursseissa syksyn kirjoitukset ja kevään kirjoitukset on merkitty tarjottimeen periodin mu-

kaan. esimerkiksi  wENA09/RUA09/RUB19.ykk on periodissa I ja wENA09/RUA09/RUB19.kol on 

periodissa III  

2. ENA08 kurssissa ryhmä ykk tarkoittaa periodia I tai II ja ryhmä vii periodia V  

Suositus vain keväällä kirjoitettaviksi YO-aineiksi: ÄI, MAA, KE, FY  

Nykyiset ykköset:  

 lue Hakuopas 2022-2023 sivut 10-29 

 loput pakolliset opinnot (vihreällä Wilmassa) 

 ÄI05, ÄI06-7 ja ÄI08  

 ENA04, ENA05, ENA06  
 RUA04, RUA05, RUA06, RUA8 tai RUB13, RUB14, RUB15, RUB16   

 (kielten suulliset opinnot kakkosen keväällä, jos kirjoitat ruotsin abivuoden syksyllä ja ha-

luat puhua, treenata suullista kielitaitoa)  

 MAA04, MAA05, MAA06, MAA07, MAA09, MAA10 ja MAA11 tai MAB04, MAB05, 

MAB06 

 LI02, KU02 tai MU02  

 puuttuvat reaaliaineiden pakolliset ja kirjoitussuunnitelman mukaan reaaliaineiden opintoja  

 muut mahdollisesti puuttuvat pakolliset opinnot (muissa lukioissa pidettävät opinnot vali-

taan vasta myöhemmin) 

 lyhyiden kielten opinnot ohjeiden mukaan  

 3. vuoden syksyllä kirjoitettavien aineiden syventäviä opintoja jo 2. opiskeluvuoteen  

 illeillä ILLI-opintoja pitäisi olla yhteensä vähintään 18 op toisen vuoden lopussa  

 kokonaismäärä yht. n. 120 opintopistettä  

Nykyiset kakkoset 

 Loput pakolliset kurssit LUE TARKKAAN LUKION ALUSSA SAAMASI OPINTO-

JAKSOSELOSTEET tai OPINTO-OPPAAN sivut 24-48 
 WMAA10-wMAA15 riippuen mitä käy jo tänä vuonna kursseista wMAA11 ja wMAA12, 

ja mahdollisesti wMAA16, jos haluaa talousmatikan ja on hakemassa esim. kauppakorkeakou-

luun 

 kirjoitussuunnitelman mukaisesti  

 kirjoitettavien aineiden syventäviä kursseja kirjoitettavien aineiden kertauskursseja kirjoi-

tusajankohdan mukaan (syksy tai kevät)  

 Illeillä ILLI-kursseja 12  

 kurssien kokonaismäärä vähintään 75 kurssia  

Esivalinnat tulee tehdä viimeistään keskiviikkona 17.2.2022.  

  

 

https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/files/2022/01/Hakuopas-2022.pdf
https://blog.edu.turku.fi/klassillinentiedotus/files/2014/10/TUKLLU-opinto-opas-2021-2022-vanha-OPS-paivitetty.pdf

