
 

 

KURSSIVALINNAT 2017-2018 
 

KAIKILLE YLEISIÄ OHJEITA:  
 

Kaikki 2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset seuraavat alkuperäistä opetussuunni-
telmaansa. Kurssien pakollisuus ei muutu kesken opintojen.  
 
LUE TARKKAAN LUKION ALUSSA SAAMASI KURSSISELOSTEET tai OPINTO_OPPAAN sivut 23-43; ohjeet 
kurssivalintojen tekemiseksi löytyvät myös lukion kotisivuilta. 
 
Opetettavat kurssit ja ryhmät löytyvät tämän linkin takaa. Vanhan opetussuunnitelman kursseissa on v-
kirjain lyhenteen edessä. Taulukossa näkyy vastaavuus. Arvosana tulee todistukseen opiskelijalle auto-
maattisesti oikean kurssin kohtaan. Huom! Valitsemalla kurssin HI02 kurssin opetus on ”sähköisempää” 
kuin kurssin vHI3. 
 

• 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 ovat tyttöjen ryhmiä ja parilliset poikien ja ryhmät 22, 33 

ja 44 ovat sekaryhmiä. 

Liikunta 1     

LI01.4 VIRJ I.1 P 

LI01.7 TÄT I.1 T 

LI01.44 VIRJ I.3 T+P 

LI01.2 VIRJ II.1 P 

LI01.5 TÄT II.1 T 

LI01.3 TÄT II.5 T 

LI01.1 TÄT III.3 T 

LI01.33 VIRJ V.5 T+P 

LI01.22 TÄT V.6 T+P 

    
• muualla suoritettavat kurssit: A-saksa, A-ranska ja A-venäjä kokonaan, D-venäjän kurssit 5-9 

sekä ET opetetaan Puolalanmäessä, italian kurssit 1-8 ja islam TSYKissä. 
 
LUE TARKKAAN MYÖS SEURAAVAT IKÄLUOKKAKOHTAISET OHJEET 
 
15-ikäryhmä, TULEVAT ABIT:  
 

• valitse 1. jaksoon erityisesti syksyllä kirjoitettavien aineiden kursseja! 
• puuttuvat pakolliset: AI6, UE3, M10, YH2. - Onko muita?  
• ylioppilaskoeaineiden syventävät ja kertauskurssit 
• abeille on pakollisia opo-tunteja kolmantena vuonna toisessa ja kolmannessa jaksossa; valitse 

toisesta jaksosta kurssi, se näkyy myös kolmannessa jaksossa.  
• JOS TÄHTÄÄT YLIOPPILAAKSI KEVÄÄLLÄ 2018, VALITSE JA SUORITA KAIKKI PUUTTUVAT 

KURSSIT (vähintään 75 kurssia) KOLMEN ENSIMMÄISEN JAKSON AIKANA. Valintoja kannattaa 
tehdä runsaasti yli minimin, jotta mahdolliset epäonnistumiset eivät estä valmistumista.  

 
  

https://blog.edu.turku.fi/turunklassillinenlukio/
https://edumailturku-my.sharepoint.com/personal/spukonen_edu_turku_fi/Documents/Klassillinen/2017-2018/Ryhmien%20jaksotus%202017-2018.pdf


 

 

16-ikäryhmä: 
 
Toisen vuoden lopulla tulee kaikkien pakollisten kurssien olla suoritettuna, poikkeuksia voi 
olla muutamassa aineessa, kuten pitkä matematiikka. Lisäksi kannattaa valita syksyllä yo-
kirjoitettavista aineista syventäviä kursseja jo toisen vuoden keväällä. 
 

• tee mahdollisimman täysiä jaksoja: 6 kurssia/jakso (=30 kurssia toisena vuonna) 
• pääasiassa tarjottimen keskimmäiset sarakkeet, mutta huomioi silti koko rivi! 
• yksi valinta/ rivi 
• huomioi puuttuvat pakolliset ns. ”edellisen vuositason” kurssit: UE01, F101, KU01, MU01, KE01, 

FY01, BI01-02, HI01-02, GE01, TE01, … 
• suoritettuna pitäisi olla myös jo ENA01-03, RUB01-02/RUA01-03, MAB01-03, MAA01-04, ÄI01-03  

– jos ei suoritettu tai jos haluat uusia, niin valitse! 
• muista valita LI02; parittomat ovat tyttöjen ja parilliset poikien ryhmiä ja ryhmät 22 ja 33 ovat 

sekaryhmiä 

Liikunta 2    
LI02.5 TÄT I.3 T 

LI02.4 VIRJ I.6 P 

LI02.33 VIRJ II.6 T+P 

LI02.22 VIRJ V.1 T+P 

LI02.2 VIRJ V.3 P 

LI02.3 TÄT V.3 T 

LI02.1 TÄT V.5 T 

• OPOa on joka vuosi: valitse opokurssi neljännestä jaksosta, se näkyy myös viidennessä 
• Matematiikan oppimäärän vaihtajat: tarkista mitä lyhyen matematiikan kursseja sinun pitää vielä 

suorittaa? Jos et ole varma, kysy opettajilta! 
• Tarkista, että valinnoissasi ovat mukana ainakin 

o ÄI04, ÄI05, ÄI06  - muista ÄI03, jos puuttuu! 
o ENA04-06  
o RUB03-05 tai RUA04-06 
o MAA05-09 tai MAB04-06  
o BI02 
o UE02 
o HI02-03 
o YH01-03 
o FI01-02 
o LI02 
o MU02/KU02 
o OP02 

 

  
 


