
 

 

ESIVALINTAOHJE 2020-2021 

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

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

jestyksistä tulee parhaat mahdolliset! Tämän päiväisessä ryhmänohjauksessa saatte vielä tarkempia oh-

jeita esivalintojen tekemiseen.  

Tee esivalinnat seuraavan ohjeen mukaisesti.  

LUE TARKKAAN LUKION ALUSSA SAAMASI KURSSISELOSTEET tai OPINTO-OPPAAN 

sivut 22-45;   

Opetettavat kurssit löytyvät Wilman kurssitarjottimesta ”2020-2021 esivalinnat”.  

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

suorittaa seuraavana lukiovuonna.  

Esivalintatarjottimessa on yleensä vain yksi ryhmä kurssia kohti.  

Poikkeuksena  

1.  kertauskurssit. Näissä syksyn kirjoitukset ja kevään kirjoitukset on merkitty tarjottimeen.   

2. kielten suulliset kurssit. Näissä ryhmä syksy tarkoittaa jaksoa I tai II ja  

ryhmä kevät jaksoa IV tai V  

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

Nykyiset ykköset:  

 loput pakolliset kurssit  

 ÄI04, ÄI05, ÄI06  

 ENA04, ENA05, ENA06  

 RUA04, RUA05, RUA06 tai RUB03, RUB04, RUB05  

 MAA05, MAA06, MAA07, MAA08, MAA09 tai MAB04, MAB05, MAB06  

 LI02  

 KU02 tai MU02  

 puuttuvat reaaliaineiden pakolliset   

 BI02  

 UE02  

 HI02-03  

 YH01-03  

 FI01-02  

 muut mahdollisesti puuttuvat pakolliset kurssit  

 lyhyiden kielten kurssit ohjeiden mukaan  

 pitkän matematiikan kursseja MAA11 ja/tai MAA12 ja/tai MAA16  

 kirjoitussuunnitelman mukaan reaaliaineiden kursseja  

 3. vuoden syksyllä kirjoitettavien aineiden lisäkursseja jo 2. opiskeluvuoteen  

 illeillä ILLI-kurssien lukumäärä pitäisi olla yhteensä vähintään 9 toisen vuoden lopussa  

 kokonaismäärä yht. n. 60 kurssia  

https://blog.edu.turku.fi/turunklassillinenlukio/


 

 

Nykyiset kakkoset  

 loput pakolliset kurssit  

 kirjoitussuunnitelman mukaisesti kirjoitettavien aineiden kaikki kurssit  

 kirjoitettavien aineiden kertauskurssit kirjoitusajankohdan mukaan (syksy tai kevät)  

 Illeillä ILLI-kursseja 12 suoritettuna   

 kurssien kokonaismäärä vähintään 75 kurssia  

Esivalinnat tulee tehdä viimeistään keskiviikkona 4.3.2020.  

PITKÄN MATEMATIIKAN VALINNAT 2020 – 2021  

  

YKKÖSET  

  

Jakso  Kurssi  Lisätietoa  

I  MAY1    

II  MAA2    

III  MAA17  kaikki valitsevat!  

IV  MAA3    

V  MAA4    

  

  

KAKKOSET  

  

Jakso  Kurssi  Lisätietoa  

I  MAA5  HUOM! MAA12 EI vielä tässä   

II  MAA6    

  (MAA11)  Jos ei mahdu valintoihin IV jaksossa  

III  MAA7    

IV  MAA8    

  MAA11  HUOM!!! Valitse tässä jaksossa!   

V  MAA9    

  MAA12  Valitse TÄSSÄ jaksossa abivuotta keven-
tääksesi!   

  (MAA16=MAB6)  Talousmatematiikka, jos vain mahtuu valin-
toihin  

  



 

 

  

 ABIT  

  

Jakso  Kurssi  Lisätietoa  

I  MAA10    

  MAA12  Jos kurssi on vielä käymättä  

II  MAA11  Jos kurssi on vielä käymättä  

  MAA13  VALITSE!  

III  MAA15  ”YO-kerho”, suoritusmerkintä  

  MAA14  Kertauskurssi (KAIKKI valitsevat)  

  

Huom ABIT! Tiivis matikkapaketti antaa hyvät valmiudet kirjoituksia varten.  

  

Kurssit MAA11-MAA13 ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista tulee aina tehtäviä yo-
kokeeseen. Nykyisessä kokeessa tärkeys vielä korostuu.  

  

Kurssilla MAA15 lasketaan PALJON vanhoja yo-tehtäviä ilman teknisiä apuvälineitä (A-osa) ja 
teknisillä apuvälineillä (B-osa). Kurssi on erittäin hyvin kirjoituksiin ja jatko-opintoihin valmentava 
kurssin MAA14 rinnalla.   

  

  

 


