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Tarjottimet

• Opintojaksotarjotin (1 ja 2 vt)

• Kurssitarjotin (3 vt)

• Taidetarjottimet

• Kaupungin verkkolukiotarjotin, yhteistyöopintojen tarjotin (Avoin yliopisto, 

Stadin ao, työväenopisto) ja Helsingin aikuislukion tarjotin



Aikataulu

• Tarjottimet näkyviin 27.4.

• Valintojen teko 11. – 25.5. 

• HUOM! Taidetarjottimet sulkeutuvat jo 18.5.

• Valinnat kannattaa suunnitella etukäteen



Vinkkejä valintojen suunnitteluun

• Opiskelusuunnitelmalomake apuna, käytä omaasi tai pyydä ro:lta uusi

• Merkitse jo suorittamasi kurssit ja katso ensi lukuvuoden pakolliset ja yo-kirjoituksiin valmistavat kurssit

• Tulevat abit: valitse 1. jaksoon syksyn kirjoituksissa tarpeelliset abikurssit ja pakolliset (mikäli puuttuu), tsekkaa kesäkuun 
lähiopetus Mäkelänrinteessä ja elokuun abikurssit (etänä) omista tarjottimistaan Wilmasta.

• Valitse tarjottimelta ensin vain kerran lukuvuodessa tarjolla olevat kurssit ja sitten pakolliset ja yo-kirjoitusten 
suhteen tärkeät kurssit

• Tarkista, millainen lukujärjestys valinnoillasi tulee

• Aiotko valmistua kolmessa vuodessa? Kurssien (75) tulisi olla tehtynä 3. jakson loppuun mennessä.

• Mikäli aiot jatkaa opiskelua 3,5 tai 4 vuoden suunnitelmalla, tee tarkka suunnitelma ja aikataulutus kursseista – opo auttaa

• Mikäli sinulta puuttuu vanhan OPSin kursseja, eikä niitä ole enää tarjolla, niin valitse ne uuden OPSin
kurssitarjottimelta. Kysy opolta neuvoa tarvittaessa, koska kaikissa kursseissa ei ole suoraa vastaavuutta.



Vinkkejä valintoihin

• Milloin ylioppilaskirjoituksiin? 

• Yo-kirjoitusaineet on hyvä hajauttaa tulevaan syksyyn ja kevääseen (pidennyssuunnitelmassa 
enemmän hajautusta), yo-ilmoittautuminen alkaa ensi viikolla yo-infon jälkeen 

• Suositeltavia kirjoitusajankohtia: Kevät: MAA, ÄI, FY, RUA, KE. Syksy tai kevät: ENA 
(usein syksy), RUB, BI, GE, UE, ET, HI, YH, FI, TE, PS, MUUT VIERAAT KIELET

• 5 pakollista yo-kirjoitusainetta, kaikkia reaaleja ei pysty kirjoittamaan samalla kertaa

• Huomioi ylioppilaskirjoitusaikatauluvalintoja tehdessäsi

• Älä jätä montaa tyhjää jaksoa ennen kirjoituksia, valitse abikurssit juuri ennen kirjoituksia 
(syksyllä 1. jaksoon, keväällä 3. jaksoon)



Muutamista opintojaksoista

• TE04 on hyvinvointikurssi. Tarjolla periodeissa 2-3 ja 4-5. 

• Pitkässä matematiikassa opintojakso MAA0906 sisältää 6.opintojakson 1 opintopisteen sekä 
opintojakson 9 yhden opintopisteen.

• LI04 = Wanhat tanssit

• 2. vuoden matikat: moduulit MAA5, MAA6, MAA9, MAA7, MAA8

• APO-kurssit: voit saada kursseja/opintojaksoja aktiivisuudestasi lukio-opintojen aikana sekä 
koulun omaan toimintaan osallistumisesta että koulun ulkopuolella suorittamastasi 
toiminnasta: kerho-ohjaus, valmennus, työelämään tutustuminen (työssäkäynti, ajokortti, 
hygieniapassi ym), harrastuneisuus – ota todistukset mukaan ja marssi opon luokse!



Apua valintojen suunnitteluun

• Opot päivystävät ke 11.5. klo 13-15 luokassa 35

• Katso valmiiksi kurssit, joita haluat valita

• Ota mukaan kone ja opiskelusuunnitelmalomakkeesi, johon olet merkinnyt 

suoritetut kurssit



Taidetarjottimien valinnat

• Tanssilinjan valintojen ohjeistus löytyy tanssin ilmoitustaululta Classroomista

(info oli jo!)

• Kakkosille musiikin valintojen ohjeet Wilmassa

• Ykköset jäävät kuuntelemaan musiikin valintojen ohjeita


