Mäntsälän lukio
Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen
Kevät 2018
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Valintojen teko Wilmassa
• Mikäli opiskelet Mäntsälän peruskoulussa, teet
valintasi oman Wilmasi kautta.
• Mikäli haet Mäntsälän peruskoulujen ulkopuolelta,
saat esivalintoja varten Wilma-tunnukset, joilla
pääset tekemään valintasi lukion Wilmaan.
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Kokeile rohkeasti!
Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti – et voi
tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi erilaisia
vaihtoehtoja!
On tärkeää, että yrität itse ymmärtää valintojen tekemisen
periaatteita. Näin opit heti opintojen alkuvaiheessa
ymmärtämään opintojesi rakentumista ja kulkua lukioaikana.

Älä luovuta, jos et saa heti sijoitettua kaikkia tarvitsemiasi kursseja
tarjottimellesi. Koko ensimmäisen vuoden paletin kasaaminen vaatii joskus
useamman tunnin sinnikästä siirtelyä: ”… jos siirrän tämän tänne ja sitten
tuon tuonne…” Kurssivalintojen teko on kuin sudokun pelaamista tai
palapelin kasaamista – aina ei tule täysosumaa ensi yrittämällä!
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Valintaohjeet
Sinun on pakko valita ensimmäiselle vuodelle seuraavat kurssit:
ÄI1, ÄI2, ÄI3
RU1, RU2
ENA1, ENA2, ENA3
MAB1, MAB2, MAB3 (lyhyt matematiikka) tai
MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5 (pitkä matematiikka)
PS1 (psykologia)
OP1 (opinto-ohjaus)
FY1, FY2, FY3 (jos aiot opiskella kaikki lukion fysiikan kurssit)
KE1 (jos aiot opiskella kaikki lukion kemian kurssit)
HUOM. Tässä vaiheessa valitaan jo alustavasti pitkä tai lyhyt
matematiikka, mutta lopullinen valinta pitkän ja lyhyen välillä tehdään
vasta ensimmäisen kurssin jälkeen (MAA1 = MAB1).
Kaikki tällä sivulla mainitut kurssit on valittava numerojärjestyksessä!
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Valintaohjeet
Pitkä vai lyhyt matematiikka?
●

Pitkää matematiikkaa tarvitaan tekniikan alan yliopisto-opinnoissa.
Se on tarpeen myös opiskeltaessa arkkitehtuuria, taloustieteitä,
tetotekniikkaa tai tilastotiedettä yliopistossa. Pitkä matematiikka
helpottaa myös psykologian yliopisto-opintoihin pääsemistä, koska
psykologian valintakoe sisältää paljon tilastotiedettä. Nämä tiedot
perustuvat vuoden 2018 valintaperusteisiin.

●

Pitkästä matematiikasta suoriutuminen edellyttää yleensä
peruskoulun matematiikasta vähintään arvosanaa kahdeksan. Pitkä
matematiikka edellyttää säännöllistä ja pitkäjänteistä työskentelyä
eli ahkeraa laskemista kotona.
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Valintaohjeet
Valitse ensimmäisen vuoden ohjelmaan mahdollisimman monta
seuraavista kursseista:
FY1

YH1

MU1

KE1

TE1

KU1

BI1

FI1

LI1

GE1

HI1

UE1 tai ET1
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Mitä muita kursseja voin valita?
Seuraavissa dioissa kerrotaan, mitä muita kursseja voit valita
ensimmäiselle vuodelle edellisellä sivulla mainittujen kurssien lisäksi.
Valitse kursseja siten, että sinulla on vähintään 30 kurssia. Älä valitse
enempää kuin 34 kurssia, ettei opiskelu käy liian raskaaksi.
Taito- ja taideaineiden kursseja ja soveltavia kursseja valitsemalla voit
saada lukujärjestykseesi ”kevennystä”.
Huomaa, että KU1 ja MU1 ovat kaikille pakollisia, sen lisäksi jokaisen
on opiskeltava lukion aikana pakollisena joko KU2 tai MU2.
Kakkoskurssin voi opiskella jo ensimmäisenä vuonna, myös ennen
ykköskurssia.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Valitse halutessasi ÄI10 kielentuntemuksen kertauskurssi:

Kurssilla kerrataan ja syvennetään tietoja suomen kieliopista ja kirjoitetun
yleiskielen sopimuksista. Tavoitteena on hallita keskeiset lukion
äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelussa tarvittavat kieliopin käsitteet
sekä parantaa omien tekstien kieltä. Tämä kurssi on hyödyllisintä valita
ensimmäisenä vuonna.

Valitse halutessasi ÄI11 kirjallisuuden genrekurssi:

Kurssilla kokeillaan näytelmäkirjallisuuden, runouden ja suorasanaisen
kirjallisuuden eri tekniikoita. Tehdään paljon yksilöllisiä harjoituksia.
Tavoitteena on löytää oma persoonallinen ilmaisutapa. Tämän kurssin voi
valita myös myöhempinä vuosina.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Valitse RUB10, jos taitosi ruotsissa ovat heikot.
●

Peruskoulun kertauskurssilla kerrataan sanastoa ja palautetaan mieleen
kieliopin perusasioita. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla
peruskoulun päättötodistuksen ruotsin arvosana on 5 tai 6. Arvosanan 7
saaneet voivat valita kurssin, mikäli siinä on tilaa. Ei erillistä oppikirjaa.

Espanja ESB, Ranska RAB, Saksa SAB, Venäjä VEB
●

●

●

Valitse haluamiasi kieliä vapaavalintainen kurssimäärä. Kielen opiskelu
alkaa alkeista.
Mikäli aiot opiskella kieltä lisää toisena vuonna, valitse kurssit 1, 2 ja 3,
jotta pääset seuraavana vuonna kursseille 4, 5 ja 6.
Mikäli olet opiskellut kieltä jo peruskoulussa, voit aloittaa kurssista 2 tai 3,
jos kielen perusteet ovat hallinnassa.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Biologia BI
●
Mikäli aiot opiskella jatkossa kaikki lukion biologian kurssit, valitse BI1:n
lisäksi BI2 ja näiden lisäksi, jos mahtuu, BI3 tai BI4.
●

●

●

●

●

Valitse halutessasi BI2 ekologia ja ympäristö. Kurssi tarkastelee ekologian
perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja
muualla maailmassa.
Valitse halutessasi BI3 solu ja perinnöllisyys. Kurssin tarkoituksena on
auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja
toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista,
solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on
keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.
Valitse halutessasi BI4 ihmisen biologia. Kurssilla perehdytään ihmisen
anatomiaan ja fysiologiaan.
HUOM. Lääketieteelliseen hakemista varten on opiskeltava lukion biologian kurssit 1 – 5.
Ravitsemusterapeutiksi (yliopisto) haettaessa valintakokeessa on biologian koe. Nämä tiedot
perustuvat 2018 voimassa oleviin valintaperusteisiin.

Näiden kurssien ei tarvitse olla numerojärjestyksessä, mutta suositeltavaa on
käydä BI1 ensimmäisenä.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Maantiede
●

Valitse GE2, jos haluat opiskella kaikki maantieteen kurssit ja kirjoittaa
maantieteen YO-kirjoituksissa.

Fysiikka
●

●

●

Valitse halutessasi FY2 ja FY3. Sinun on valittava molemmat, mikäli haluat
opiskella lukiossa kaikki fysiikan kurssit. Fysiikan opiskelu jatkuu toisena
vuonna kursseilla 4, 5 ja 6.
HUOM. Lääketieteelliseen hakemista varten on opiskeltava fysiikan kurssit
1–7. Tieto perustuu nyt voimassa oleviin valintaperusteisiin.
HUOM. Tekniikan alan korkeakouluopinnoissa (yliopisto,
ammattikorkeakoulu) tarvitaan usein fysiikkaa. Diplomi-insinöörikoulutusten
(yliopisto) valintavaatimukset näet dia.fi-sivustolta.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Pitkä matematiikka MAA
●

Valitse halutessasi MAA11 lukuteoria ja todistaminen, joka on hyödyllinen
mm. ylioppilaskirjoituksia varten.

Lyhyt matematiikka MAB
●

Valitse valinnainen MAB9, mikäli peruskoulun matematiikan numerosi on 7
tai vähemmän. MAB9 on kurssien 1 – 2 kertauskurssi.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Filosofia FI
●

Valitse halutessasi pakollinen kurssi FI2 Etiikka, jos kurssi mahtuu
ensimmäisen vuoden kurssimäärääsi. Ehdit valita kurssin myös toisena
vuonna.

Historia HI
●

●

Valitse halutessasi pakollinen kurssi HI2 tai valinnainen kurssi HI4, jos
kurssi mahtuu ensimmäisen vuoden kurssimäärääsi. Ehdit valita kurssit
myös toisena vuonna.
Kurssien ei tarvitse olla numerojärjestsyksessä.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Terveystieto TE
●

Valitse halutessasi valinnainen TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys, jos kurssi
mahtuu ensimmäisen vuoden kurssimäärääsi. Ehdit valita kurssin myös
toisena vuonna.

Psykologia PS
●

Valitse halutessasi valinnaisia kursseja PS2, PS3, PS4 tai PS6. Kurssien ei
tarvitse olla numerojärjestyksessä, mutta käy ykköskurssi ensin.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Elämänkatsomustieto ET
●
●
●

Valitse ET1, jos et kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.
Valitse halutessasi pakollinen ET2, jos kurssi sopii kurssimäärääsi.
Voit halutessasi valita ET:n myös siinä tapauksessa, että kuulut muuhun
kuin ev.lut. kirkkoon eikä oman uskontosi opetusta järjestetä lukiossa.

Uskonto UE
●
●

●

●

Valitse UE1, jos kuulut ev.lut. kirkkoon.
Valitse halutessasi pakollinen UE2 maailmanlaajuinen kristinusko, jos kurssi
sopii kurssimäärääsi. Ehdit valita kurssin myös toisena vuonna.
HUOM. Kaikkien ev.lut. kirkkoon kuuluvien on opiskeltava pakolliset
uskonnon kurssit.
Kurssien ei tarvitse olla numerojärjestyksessä.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Yhteiskuntaoppi YH
●

Valitse halutessasi pakollinen YH2 taloustieto, jos yhteiskuntaoppi/taloustieto
kiinnostaa sinua ja/tai olet menestynyt yhteiskuntaopissa vähintään
kohtalaisesti peruskoulussa. YH2-kurssi on sisällöltään melko vaativa. Ehdit
valita sen myös toisena tai kolmantena vuonna.

Kuvataide KU
●

Valitse halutessasi valinnaisia kuvataiteen kursseja: KU3, KU4, KU6, KU7,
KU8.

Musiikki MU
●

Valitse halutessasi valinnaisia musiikin kursseja: MU3, MU5.

KU ja MU ei tarvitse olla numerojärjestyksessä.
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Mitä muita kursseja voin valita?
Liikunta LI
●

●

Valitse halutessasi liikunnan valinnaisia kursseja LI3, LI6 tai LI7 palloilukurssi
(vain toisen voi valita), LI10. Numerojärjestyksellä ei väliä.
HUOM. LI10 urheiluvalmennus: omaehtoinen, säännöllinen, ohjattu
valmentautuminen koulun ulkopuolisen valmentajan kanssa tehdyn
valmennusohjelman mukaisesti.

Jaksottomat / soveltavat kurssit
Valitse haluamasi jaksottomat / soveltavat kurssit.
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Valintojen tekeminen

Mene Wilmaan ja avaa sieltä lukuvuoden
2018 – 19 jaksot klikkaamalla jokaista
jaksoa erikseen - myös jaksottomat.

HUOM. Ohjeiden kuvissa on lukuvuosi 2016 - 17, mutta älä välitä siitä!
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Kurssitarjotin
Klikkaamalla jaksot auki
saat näkyville koko
vuoden kurssitarjottimen
jaksoittain.
Jokaisessa jaksossa
sinulla on erilainen
ohjelma ja siten
erilainen lukujärjestys.
Tästä tarjottimesta et
vielä näe lukujärjestystä
eli tuntien sijoittumista
päivittäin.
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Kurssitarjotin
Kursseja on tarjolla
enimmillään kahdeksalla
tuntipaikalla. Sinulla voi siis
olla valittuna enintään
kahdeksan kurssia / jakso.
Numero rivin alussa kertoo
tuntipaikan.
Tuntikaaviosta näet, milloin tietyllä
tuntipaikalla järjestettävän kurssin
oppitunnit pidetään.
Valintoja tehdessäsi sinun ei tarvitse välittää tuntikaaviosta,
paitsi jos haluat esim. harrastusten tai koulukuljetusten
takia säätää koulupäiviesi alkamis- tai loppumisaikoja.
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Kurssitarjotin
Samalla tuntipaikalla eli
samassa ”palkissa”
(= samalla rivillä) olevat
kurssit menevät yhtä
aikaa (vrt. tuntikaavio).
Voit siis ottaa yhdestä
palkista eli yhdeltä riviltä
vain yhden kurssin, koska
et voi olla kahdessa
paikassa yhtä aikaa!
Sinun tulisi saada ensimmäiselle vuodelle vähintään 30 kurssia, jotta etenemisvauhtisi
olisi tasainen:
1. vuosi 30 kurssia – 6 kurssia / jakso
2. vuosi 30 kurssia – 6 kurssia / jakso
3. vuosi 15 kurssia – 5 kurssia / jakso (vain jaksot 1 – 3)
Mikäli jokin jakso jää vajaaksi, ota toiseen jaksoon vastaavasti enemmän kursseja.
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Kurssivalintojen tekeminen
Valitse kurssi
klikkaamalla kerran
hiirellä kurssin päällä.
Kurssin saat pois
klikkaamalla kurssin
päällä uudelleen.
Valittu kurssi näkyy
tummennettuna.
Valintoja ei tarvitse
tallentaa erikseen, ne
tallentuvat
automaattisesti.
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Kurssivalintojen tekeminen
Näet kurssin nimen ja
sisällön klikkaamalla kurssin
päällä hiiren oikealla
korvalla.
Musta laatikko kertoo myös
maksimiosallistujamäärän.
Mikäli määrä on täysi, et
pääse enää valitsemaan
kurssia.
Infolaatikon voi sulkea
klikkaamalla laatikkoa
hiiren vasemmalla korvalla.
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Saat jakson lukujärjestyksen näkyville
sivun alareunaan liikuttamalla kursoria jakson päälle.
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Hakutoiminto
Voit etsiä tietyn aineen kursseja kirjoittamalla sinisen yläpalkin hakuruutuun kyseisen
aineen tunnuksen ja painamalla ENTERiä tai korosta-painiketta, esim. historiassa HI (voit
kirjoittaa myös pienillä kirjaimilla). Kurssitarjottimelle tummentuvat kaikki kyseisen aineen
kurssit.
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Hakutoiminto
Voit etsiä tiettyä kurssia kirjoittamalla hakuruutuun kyseisen kurssin tunnuksen, esim.
fysiikassa FY01 (voit kirjoittaa myös pienillä kirjaimilla). Kurssitarjottimelle tummentuvat
kaikki kyseiset kurssit.

Etsiessäsi tiettyä
kurssia sinun tulee
kirjoittaa kurssin
tunnus + kurssin
numero siten, että
numerossa on nolla
edessä samoin kuin
kurssitarjottimella.
Fysiikan ykköskurssi
= FY01.

Huomaa, että nollaa ei tule eteen yhdeksikköä
suuremmissa luvuissa!
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Kurssien numerointi

UE01.2
Aineen
tunnus

UE01.2
Kurssin
numero

UE01.2
Ryhmän
numero

Samaa
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Kurssien numerointi

Tässä esimerkissä tiedämme numeroinnin perusteella , että
uskonnon ykköskurssi järjestetään neljä kertaa vuoden aikana.
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Kurssien värikoodit

Vihreä = pakollinen kurssi
Keltainen = valtakunnallinen syventävä kurssi (valinnainen, tarvitaan YOkirjoituksiin)
Sininen = koulukohtainen syventävä kurssi (valinnainen, tarjoaa lisävalmiuksia
aineenhallintaan)
Violetti = soveltava kurssi (valinnainen)
Ensimmäisen vuoden valinnoissa näillä ei juurikaan ole merkitystä, sillä vuosi
täyttyy enimmäkseen pakollisista kursseista!
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Mitä kursseja kannattaa valita?
Ensimmäinen vuosi täyttyy enimmäkseen pakollisista
kursseista.
Mikäli tiedät, minne aiot suunnata
lukion jälkeen, keskustele
kurssivalinnoistasi toukokuussa lukion
opinto-ohjaajan kanssa. OPO
haastattelee kaikki lukioon hakeneet.
Tällöin tarkistetaan vielä jokaisen
kurssivalinnat. On siis tärkeää, että
saavut haastatteluun sovittuna aikana.
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Mitä kursseja kannattaa valita?
Mikäli haet lukion jälkeen lääketieteeseen tai hammas- tai
eläinlääketieteeseen, valintakokeessa edellytetään lukion pakollisten ja
valtakunnallisten syventävien kurssien osaamista biologiasta, kemiasta ja
fysiikasta.
Valitse siis ensimmäisenä vuonna fysiikan
kurssit 1 – 3, kemian kurssi 1 ja biologiasta
kurssit 1 ja 3, mieluiten lisäksi BI2 tai BI4.
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Onko sinulla kysyttävää kurssivalinnoista?
Mikäli sinulla on kysyttävää valinnoista, ota
yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan:
●
●
●

●

sirpa.repo@mantsala.fi
040 3145 303
voit kysyä myös Facebookissa (OPO lukio / Opo
Sirpa Repo) lähettämällä viestin opolle
Facebook-sivulla voit myös seurata
ajankohtaisia koulutukseen ja työelämään
liittyviä asioita!

