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                                OHJEET 
1. Jaettava materiaali Wilma-viestin linkeillä: 

 kurssitarjotin 2020 – 2021  

 kurssikartta 

 työjärjestyspohja 
Lisäksi Wilmasta voit käydä katsomassa kohdasta ”Kurssitarjotin” -> 
Kurssitarjotinvalinnat -> ESIVALINTA SYKSY 2020. Käy varmistamassa ensi 
lukuvuodelle valitsemasi kurssit. 

   
2. Tee aine- ja kurssivalinnat kurssitarjottimelta koko lukuvuodeksi 2020 – 2021.   

      
3. Suosituksena on, että valitset oman vuositasosi pakolliset kurssit 

mahdollisuuksien mukaan perusryhmäsi vaakariviltä. Voit joutua siirtämään 
pakollisia kursseja syventävien ja soveltavien kurssien valintojen takia. 
 

4. Merkitse valitsemasi kurssit valintamerkinnällä (√) siten, että kurssitunnus ei 
peity kokonaan.  

 Sijoita syventävät ja soveltavat kurssit mahdollisuuksien mukaan oman 
perusryhmäsi riville / tarvittaessa muiden ryhmien riveille.  

 Sijoita ensin kaikki valitsemasi kurssit (vaikka päällekkäin).  

 Poista lopuksi päällekkäisyydet / hankalat hyppytunnit.  

 Työstä oma työjärjestyksesi mahdollisimman valmiiksi.  
Näin toimien varmistat itsellesi toimivan työjärjestyksen ja parhaiten paikan ensi 
lukuvuonna toteutettavilla kursseilla ja vältät paremmin niin sanotut 
pakkosiirrot. 

 
5. Opiskelijan tulee palauttaa  
           A) ipolku järjestelmän (ipolku.lyll.fi) kautta paperiversio täytetystä 

kurssitarjottimesta.  
           ja 
           B) Tämän lisäksi jokainen opiskelija käy tekemässä valinnat Wilman 

lukuvuoden 2020 – 2021 kurssitarjottimeen. 
           
           Huom.!  ipolkuun palautettavan kurssitarjottimen ja Wilman kurssitarjottimeen 

jaksoihin 1 – 5 tehtävien valintojen pitää olla täysin samat. 
 
           Ilmoittautuminen molemmissa järjestelmissä alkaa la 23.5. klo 8.00 ja päättyy 

ti 26.5. klo 23.59. 
 
          Ryhmäkokoja ei ole pääsääntöisesti tässä vaiheessa rajattu. Jos huomaat 

ilmoittautuvasi ryhmään, jossa on jo 36 opiskelijaa, kannattaa harkita valintaa. 
Ryhmästä joudutaan joka tapauksessa siirtämään opiskelijoita. Kannattaa ehkä 

          etsiä uusi reitti. 
 
          Huom.! Pakollisen liikunnan kurssit LP2 ja LT2 on rajattu etukäteen. Kuhunkin 

ryhmään mahtuu vain 25 opiskelijaa. 
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6. Mikäli ainevalintakortista valitsemasi kurssi ei löydy kurssitarjottimesta / 

kurssikartasta, sitä ei toteuteta ensi lukuvuonna (ks. sivu 2).  
 

7. Kiertokaavion ulkopuolisten kurssien järjestämisestä pidetään syyslukukauden 
alkaessa erilliset infotilaisuudet, mutta ne kannattaa valita alustavasti jo nyt 
(kurssitarjottimen oikea laita).  Näistä tiedotetaan erikseen 
lukuvuosikalenterissa. 

 
8. Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa opiskeleville tiedoksi: 

Lukuvuonna 2020 – 2021 ei järjestetä lukion kurssitarjottimessa Länsi-
Uudenmaan musiikkiopiston kursseja.  

 
9.       Jakson 4 YH6 ”Taloustieto käytännössä” -kurssin opiskelupaikat on tarkoitettu    
          ennakkoon ainevalintakortista kurssin valinneille opiskelijoille. 

 
 

10.    Lukiolla purjehduskurssi 1. jaksossa 2020 – 2021  
  
         Lue tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja aikatauluista Matteus Mykkäsen  
         lähettämästä Wilma-viestistä 15.5.2020. Purjehduskurssille ilmoittautuneet eivät  
         valitse kurssia tässä vaiheessa erikseen Wilman kurssitarjottimesta. 
 
11.   Lukion taideprojekti 2020 – 2021  
  
         Lue tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja aikatauluista Matteus Mykkäsen  
         lähettämästä Wilma-viestistä 5.5.2020.Taideprojektin kurssit ovat tarjolla  
         kurssitarjottimessa ja valinta pitää tehdä Wilman kurssitarjottimeen  
         Matteuksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

 
                     12.   Seuraavia ainevalintakortissa olleita kursseja ei toteuteta päivälukion  
                              kurssitarjottimessa lukuvuonna 2020 – 2021:  
                              FC, SC7, VC, ID, LD, SD, VD, MA17, MA19, FY9, AT6, AT7, AT9, BI7 – BI9, GE7 -    
                              GE9, UE7, UE9 – UE11, UO3 – UO6, ET3 – ET7, ET9, FI5, FI7 – FI11, HI8, HI10, KU4,   
                              KU10 – KU11, MU4 ja MU15 eivät toteudu. 
 

13. Tee itsellesi jaksottainen työjärjestys koko ensi lukuvuodeksi, jolloin hahmotat 
paremmin työjärjestyksessäsi olevat tunnit.  

 
14.     Tuntikiertokaavio on muuttunut ensi lukuvuodelle. Näet muutoksen 

kurssitarjottimessa sekä lukujärjestyspohjassa. 
 
 
15. Kesällä hallinto tekee tarvittavat ryhmäkokojen tasaukset. Koulun alkaessa 

elokuussa kurssitarjottimen kopio muutoksineen palautetaan opiskelijalle. 
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16. Wilman kurssitarjottimen jakso 7 
 
Jokainen opiskelija käy valitsemassa alla olevien ohjeiden mukaan jakson 7 valinnat. 
Jakson 7 valinnat tehdään vain Wilmassa olevaan kurssitarjottimeen. 
 
Jaksossa 7 on yhteensä 6 palkkia. Palkeista valitaan kurssit seuraavasti: 

 palkki 1: kurssitarjottimen oikean sivulaidan kurssit 

 palkki 2: opinto-ohjauksen kurssi 1 (koskee vain 19-ryhmien opiskelijoita) 

 palkki 3: opinto-ohjauksen kurssi 2 (koskee kaikkia lukiolaisia) 

 palkki 4: ryhmänohjauksen ryhmä (koskee kaikkia lukiolaisia) 

 palkki 5: poikien urheiluvalmennuksen kurssit 

 palkki 6: tyttöjen urheiluvalmennuksen kurssit 
 
Opinto-ohjauksen ja ryhmänohjauksen ryhmä valitaan oman perusryhmän mukaan.  

 
Huom! OPO-ryhmät ja ryhmänohjausryhmät ovat seuraavat:  
 

19A (OP1.8., OP2.1. ja RO.8)   18A (OP2.8. ja RO.15)   
19B (OP1.9., OP2.2. ja RO.9)  18B (OP2.9. ja RO.16) 
19C (OP1.10., OP2.3. ja RO.10) 18C (OP2.10. ja RO.17) 
19D (OP1.11., OP2.4. ja RO.11) 18D (OP2.11. ja RO.18)  
19E (OP1.12., OP2.5. ja RO.12) 18E (OP2.12. ja RO.19) 
19F (OP1.13., OP2.6. ja RO.13) 18F (OP2.13. ja RO.20)  
19G (OP1.14., OP2.7. ja RO.14) 18G (OP2.14. ja RO.21) 

17N1 (OP2.15. ja RO.22)  
    17N2 (OP2.16. ja RO.23) 
 
Huom.! Aikuislinjan kursseista voit tiedustella päivälukion opinto-ohjaajilta tai aikuislinjan 

toimistosta. Aikuislinjan opinto-opasta 2020 – 2021 on luettavissa aikuislinjan 
nettisivuilta https://peda.net/lohja/lukiokoulutus/lla maanantaista 25.5.2020 alkaen. 

                     Suomi toisena –kielenä opetus (S2) toteutetaan vain aikuislinjan puolella. 
 
Huom.!       Lohjan Yhteislyseon lukiolaiset voivat opiskella lukiossa alkavaa italiaa, saksaa ja  
                     venäjää TutorHousen kursseilla. Kurssit alkavat jakson 2 aikana. Kurssit toteutetaan  
                     virtuaalisesti etäopetuksena arki-iltaisin. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet kursseille  
                     annetaan koulujen alkaessa elokuussa 2020. 
 

Huom! VARMISTAT PAIKKASI lukuvuoden 2020 – 2021 KURSSEILLE, siten 
että palautat sekä ipolku-järjestelmään kurssitarjottimen että 
teet valinnat Wilman kurssitarjottimeen annettujen aikataulujen 

                     mukaan. Vain toisen kurssitarjottimen tekeminen ei riitä 
ilmoittautumiselle.     
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Muuta valinnoissa huomioitavaa: 
 

 
Jakso 1 EA101 (ANLE) ja EA111 (ANLE) kurssien opiskelupaikoille ovat etusijalla syksyllä 2020 

englannin yo-kirjoituksiin osallistuvat opiskelijat. 

 
Jakso 1 Kurssit ÄI8, ÄI9, EA9, RB9, BI5, BI10, HI9, YH4, YH5, TE4, GE4 ja GE10 ovat tarkoitettu 

pääasiassa syksyn 2020 yo-kirjoituksiin osallistuville. Kurssin valinneen YO-
ilmoittautuminen tarkistetaan kesäkuussa 2020. 

 
Jakso 1 Kurssit EA7, TE3 ja FI12 ovat tarkoitettu pääasiassa syksyn 2020 ja kevään 2021 yo-

kirjoituksiin osallistuville. 
 
Jakso 1 Jos olet valinnut FY1 kurssin, valitse kurssi FY18. 
 Jos opiskelet uudestaan RB1 kurssin, valitse kurssi pääsääntöisesti tuntipalkista 6. 
 
Jakso 1  FY11 kurssin opiskelupaikat on tarkoitettu ensisijaisesti etukäteen 

ainevalintakortista kurssin valinneille opiskelijoille. 

 
Jakso 2  Kurssitarjottimesta ei voi valita ensimmäisen vuositason kursseja! Poikkeuksena 

ovat MA2 ja MB10. 
 
Jakso 2  KE8 kurssin opiskelupaikat on tarkoitettu ensisijaisesti etukäteen ainevalintakortista 

kurssin valinneille opiskelijoille. 
 
Jakso 3 EA9 ja RB9-ryhmät on tarkoitettu kevään 2021 yo-kirjoituksiin osallistuville. 
 
Jakso 3 Reaaliaineiden kertauskursseja YO-kirjoituksia varten on seuraavasti: BI103, HI92, 

PS111, PS112, FY81, FY82, FY83, TE42, YH52, KE61, KE62, UE121 ja GE102. Ko. ryhmät 
on tarkoitettu ensisijaisesti ko. ainereaaliin keväällä 2021 osallistuville. Myös syksyllä 
2021 ko. ainereaaleihin osallistuvat voivat valita kursseja. 

 
Jaksot 1 – 5  ÄI1 – ÄI5 (MIAU) ryhmissä käytetään sähköistä oppikirjaa. 
 
Jaksot 4 – 5 FI1 (KAMA ja ALMA) ryhmissä käytetään sähköistä oppikirjaa. 
 
Jakso 5 EA7-ryhmät ovat tarkoitettu syksyn 2021 yo-kirjoituksiin osallistuville. 
 
Jakso 5 TE32 (ANSA) on tarkoitettu erityisesti terveystiedon ainereaaliin syksyllä 2021 

osallistuville. 
 
Jakso 5 YH43 (HEAH) on tarkoitettu erityisesti yhteiskuntaopin ainereaalin syksyllä 2021 

osallistuville. 
 
Huom. Syksyn 2020 uskonnon ja psykologian yo-kirjoituksiin osallistuville pidetään muutama 

preppaustunti jakson 1 aikana. Preppaustunneista ilmoitetaan syyslukukauden alussa 
heti uuden lukuvuoden alkaessa. 


