
VALINTAKORTIN TÄYTTÖOHJE UUSILLE OPISKELIJOILLE  
 
Valintakortin täyttämisessä tarvitset Kurssikuvausopasta. Säilytä opintojaksojen kuvausopas koko 
lukuvuoden 2022-2023 ajan.  
 

• Täytä kurssivalinnat vain ensimmäisen vuoden osalta. Merkitse valintasi ympyröimällä 
(O). Laske opintopisteet ensimmäisen vuoden osalta valintalomakkeen taulukkoon ohjeen 
mukaan. Harkitse työmäärääsi huolella. Opintopisteet/2 on noin viikkotuntimäärä. 

• Tee äidinkielen, muiden kielten ja matematiikan valinnat valintasuositusten 
mukaisesti.         

o Kielten nivelkurssia (ENAp10, RUBp9) suositellaan heikohkon lähtötason omaaville 
(peruskoulun arvosana enintään 7) 

o Kielten ensimmäisen vuoden kertausta (ENAp11, RUBp10) kannattaa myös valita 

• Kielivalinnat 
o AI, kun äidinkielesi on suomi 
o S2, kun opiskelet suomen kieltä toisena kielenä 
o A1: EN, alakoulussa alkanut yhteinen kieli 
o A2: SA, alakoulussa alkanut vapaaehtoinen kieli 
o B1: RU, 6.luokalla alkanut toinen kotimainen kieli 
o B2: SA, RA yläkoulussa alkanut valinnainen kieli 
o B3: VE, IA, SA, RA lukiossa alkava valinnainen kieli  
o HUOM! Kieliparit VE ja IA sekä SA ja RA alkavat joka toinen vuosi. Lukuvuonna 

2022-23 aloitusvuorossa ovat SA ja RA. 

• Tee reaaliaineiden valinnat tämänhetkisen kiinnostuksesi mukaan huomioiden 
valintasuositukset.  

o Ympyröi, kumpi on opiskelemasi uskonto (UE/UO). 
▪ UE, kun kuulut evankelisluterilaiseen kirkkoon  
▪ UO, kun kuulut ortodoksiseen kirkkoon  
▪ ET, kun kuulut väestörekisteriin (mahdollisuus osallistua myös UE-

opetukseen) 
o Huomaa, että Kemia ja Psykologia on aineita, jotka voi kirjoittaa jo toisen vuoden 

keväällä. Tällöin valitset opintojaksot KE1-2, KEv3 ja KEv4 ja/tai PS1, PSv2 ja 
PSv3. Jos ajattelet kirjoittaa vasta kolmannen keväällä niin silloin riittää valita vain 
pakolliset opintojaksot eli KE1-2 ja/tai PS1. 

• Taito-ja taideaineet 
o LI1 opiskellaan 1. vuonna ja LI2 2. vuonna, muita liikunnan opintojaksoja voit valita 

oman mielenkiinnon mukaan (paitsi LI4 2. vuonna ja LI5 p3. vuonna) 
o Aktiiviharrastajille suositellaan runsaasti taito- ja taideaineiden opintojaksoja. 

Tutustu opintojaksojen kuvauksiin ja valitse kiinnostuksesi mukaisesti. 

• Liikuntalinja 
o Täytä erillinen lisätieto- ja hakulomake. Voit suorittaa 4 urheiluvalmennuksen 

opintojaksoa sekä yhden kilpailutoiminnan opintojakson lukuvuoden aikana 

• Yrittäjyyslinja 
o Jos olet hakenut yrittäjyyslinjalle, niin valitset 1. vuoden opintojaksot. Jos et ole 

hakenut yrittäjyyslinjalle, niin voit halutessasi valita siitä mieluisia opintojaksoja. 

• Temaattisia opintoja ja lukiodiplomeja voi valita oman mielenkiinnon mukaan, katso 
tarkemmat suoritusehdot opintojaksojen kuvauksista. TO v1 opintojakson suorittavat kaikki 
aloittavat lukiolaiset. 

• Opinto-ohjaus Valitse ensimmäiselle vuodelle kurssit 1 ja p3 
 
 
 

AINEVALINTALOMAKE PALAUTETAAN VIIMEISTÄÄN TI 22.3. Keuruun yhteiskoulun lukion 
kansliaan: Jussi Rainion tie 5 A, 42700 KEURUU. 
 


