
LUKION 1. VUODEN AINEVALINTAKORTIN TÄYTTÖOHJEET - KARHULAN LUKIO 
 
 

1. Täytä henkilötiedot (nimi, osoite ym.) 
 

• Rastita, jos olet osallistunut S2 (suomi toisena kielenä) -opetukseen peruskoulussa 

• Rastita, jos sinulle on peruskoulussa myönnetty vapautus ruotsin kielen opiskelusta 

• Rastita oikea uskontokunta (UE=evankelisluterilainen uskonto, UO=ortodoksiuskonto, 
ET=elämänkatsomustieto tai MUU) 

 
2. Ainevalintakorttiin on merkitty tummennetulla opintojaksojen numerot. Suluissa on ilmoitettu opintojakson 

laajuus opintopisteinä (op). YMPYRÖI NE OPINTOJAKSOT, JOTKA HALUAT OPISKELLA LUKION 1. VUONNA. 
 

• Ympyröi kaikki pakolliset opintojaksot 
- Ympyröi äidinkieli TAI S2 opintojaksot 
- Ympyröi matematiikan yhteinen opintojakso sekä pitkän TAI lyhyen matematiikan opintojaksot 
- A-venäjä ei ole pakollinen 
 

• Ympyröi ne kielten opintojaksot, joita aiot opiskella 
- A-kieli = perusopetuksen 1.-6. vuosiluokalla alkanut pakollinen kieli 
- B1-kieli = pääsääntöisesti perusopetuksen 6. vuosiluokalla alkanut pakollinen yhteinen kieli 
- B2-kieli = pääsääntöisesti perusopetuksen 8. vuosiluokalla alkanut valinnainen kieli 
- B3-kieli = lukiossa alkava valinnainen kieli 

 

• Englannin ja ruotsin kielessä sekä lyhyessä matematiikassa on mahdollisuus valita 
kertaavat/johdattelevat opintojaksot (ENA9, RUB8, MAB11). Nämä opintojaksot on tarkoitettu 
ainoastaan sellaisille opiskelijoille, joilla on kyseisessä oppiaineissa heikot perustiedot/-valmiudet. 
Tällaisille opiskelijoille opintojaksot ovat toisaalta erittäin suositeltavia. 

 

• Karhulan lukiossa on myös Matemaattis-teknologinen linja ja Yrittäjyyslinja sekä mahdollisuus 
urheilijakoulutukseen. Jos haluat pyrkiä näille linjoille, laita rasti kyseiseen kohtaan ainevalintakortin 
alalaidassa 
- Jos haet Yrittäjyyslinjalle:  
o Ympyröi linjan opintojaksot YH8 Yrittäjyyden perusteet, YH9 Markkinointi ja mainonta sekä ÄI15 

Yritysviestintä 
- Jos haet Matemaattis-teknologiselle linjalle:  
o Linjalla opiskelu edellyttää lukion pitkää matematiikkaa. Ympyröi MAY1 sekä kaikki pakolliset 

pitkän matematiikan opintojaksot. 
o Mate-linjalaisen on opiskeltava fysiikasta ja/tai kemiasta pakollisten opintojaksojen lisäksi 

kaikki valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot. Jos haluat painottaa fysiikan opintoja, ympyröi 
fysiikan valtakunnallinen valinnainen opintojakso FY3. Jos haluat painottaa kemian opintoja, 
ympyröi kemian valtakunnallinen valinnainen opintojakso KE3. Voit ympyröidä myös molemmat. 

o Lisäksi kaikki linjan opiskelijat ympyröivät painotusalueen opintojaksot MATE1 ja MATE 2. 
- Jos haet Urheilijakoulutukseen: Ympyröi urheilijakoulutuksen opintojaksot UR1-UR5 
 

• Laske ympyröimiesi opintojaksojen laajuudet eli opintopisteet yhteen (voit käyttää laskemisen 
helpottamiseen ”Yht. op” -sarakkeita), ja merkitse opintopisteet taulukon alle kohtaan ”1. vuoden 
ainevalinnat yhteensä opintopisteinä” 
- PAKOLLISIA JA VALINNAISIA OPINTOJAKSOJA TULEE VALITA ENSIMMÄISELLE LUKUVUODELLE 

YHTEENSÄ NOIN 60 OPINTOPISTEEN VERRAN. Jos pyrit urheilijakoulutukseen, valitse opintojaksoja 
mielellään hieman tämän määrän yli.  


