
 

 

KURSSIVALINNAT 2015-2016 
 

KAIKILLE YLEISIÄ OHJEITA:  
 
• LUE TARKKAAN LUKION ALUSSA SAAMASI KURSSISELOSTEET; ohjeet kurssivalintojen tekemiseksi 
löytyvät myös lukion kotisivuilta 
 
• aloita ilmaisusta, lyhyistä kielistä, fysiikasta ja kemiasta - niitä on usein vain yksi ryhmä tarjolla, sitten 
matematiikan kurssit ja ruotsit ja sitten muut oppiaineet  
 
•  liikunnan kurssit merkitty LI, parittomat tyttöjen ryhmiä ja parilliset poikien.  
 
• muualla suoritettavat kurssit: A-saksa ja -ranska, A- ja D-venäjä sekä elämänkatsomustieto edelleen 
Puolalanmäessä, italian kurssit 1-8 TSYKissä 
 
• LUE TARKKAAN MYÖS SEURAAVAT IKÄLUOKKAKOHTAISET OHJEET 
 
13-ikäryhmä, TULEVAT ABIT:  
 
• valitse 1. jaksoon erityisesti syksyllä kirjoitettavien aineiden kursseja! 
• puuttuvat pakolliset: AI6, UE3, M10, YH2 …… onko muita?  
ylioppilaskoeaineiden syventävät ja kertauskurssit 
• abeille opo-tunteja (infoja, tietoiskuja, vierailijoita jne.) vielä kolmantena vuonna toisessa ja kolman-
nessa jaksossa; valitse siis sekä II että III jaksoon  
• JOS TÄHTÄÄT YLIOPPILAAKSI KEVÄÄLLÄ 2016, PYRI VALITSEMAAN JA SUORITTAMAAN KAIKKI 
PUUTTUVAT KURSSIT (vähintään 75 kurssia) KOLMEN ENSIMMÄISEN JAKSON AIKANA.   
 
14-ikäryhmä: 
 
• tee mahdollisimman täysiä jaksoja: 6 kurssi/jakso (=30 kurssia toisena vuonna) 
• pääasiassa tarjottimen keskimmäiset sarakkeet, mutta huomioi silti koko rivi! 
• yksi valinta/ rivi; jos useampi samalla rivillä => itsenäinen suoritus 
 
• huomioi puuttuvat pakolliset ns. ”edellisen vuositason” kurssit:  
• UE1, FF1, KU1, MU1, KE1, FY1, BI1-2, HI1-2, GE 1-2, TE1 … 
• suoritettuna pitäisi olla myös jo EA1-3, BB1-2/BA1-3, N1-3, M1-4, AI1-3  
– jos ei suoritettu tai haluat uusia, valitse! 
• muista valita LI2 
• OPOa on joka vuosi: valitse joku IV (myös V) jakson ryhmä   
• mitä reaaliaineita suunnittelet kirjoittavasi ylioppilaskirjoituksissa; valitse ko. aineen kursseja, mutta 
jätä jotain viimeisellekin vuodelle kertaukseksi. Matematiikan oppimäärän vaihtajat: mitä lyhyen mate-
matiikan kursseja sinun ehkä pitikään vielä suorittaa? Kysy opettajilta! 
 
Valitse ainakin: 
  
• A4, A5 (A6)  - muista A3, jos puuttuu! 
• EA4-6  
• BB3-5  tai BA4-6 
• matematiikat: M5,7-10 tai N4-6  
• HI3, HI4 
• YH1 (YH2) 

• UE2 
• GE2 
• FF1 
• LI2 
• MU/KU2 

  
 
SITTEN HALUAMASI SYVENTÄVÄT KURSSIT: 
Mitä suunnittelet kirjoittavasi ylioppilaskirjoituksissa? Oletko suunnittelemassa kirjoitusten hajauttamista? 
Mitkä kurssit on siis ehdottomasti suoritettava jo lukion toisen vuoden aikana: B-ruotsin, matematiikan ja 
reaaliaineiden syventävät kurssit? (kolme reaalia samasta laatikosta?) 


