
YKKÖSTEN KURSSIVALINNAT 2020-2021 
Päivitetty 15.6.2020 

• Lukujärjestykset tehdään koko ensimmäiselle lukuvuodelle, mutta niitä on mahdollista 
muokata myöhemmin. 
 

• Tuntikiertokaavio = lukujärjestyspohja  
o jokaisessa viidessä jaksossa samanlainen 
o kaikissa Kuopion lukioissa samanlainen 

 
• Johtonumero = rivi kurssitarjottimessa, yhdessä jaksossa on 8 johtonumeroa.  

o Samalla johtonumerolla olevat kurssit ovat samaan aikaan -> voit valita vain 
yhden. 
 

• Lukujärjestykseesi on valmiiksi valittu kurssit ÄI01-03, ENA01-03, RUB01-03, MAY1,  
OP01, OP05 ja 1. jaksoon johtonumerolle 3 ryhmänohjaajan kurssi. Lisäksi sinulle on 
laitettu joitakin reaaliaineiden pakollisia kursseja. Älä muuta näitä. 
 

Ohjeita kurssivalintojen tekoon Wilmassa: 
Kirjaudu Wilmaan osoitteessa https://wilma.kuopio.fi  

Mene kohtaan Kurssitarjotin ja viivaa kaikki sinulle jo valmiiksi valitut kurssit yli 
Kurssivalintasuositus-paperista. 

Mene kohtaan Kurssitarjotin -> Kurssitarjottimeen 

1) Avaa näkyviin Kuopion Lyseon lukion kaikki jaksot (1.-5. jaksot).   
a) Wilman oikean yläkulman hakutoiminnolla löydät tarvitsemasi kurssit helposti. 

Kirjoita hakukenttään esim. MAB03 ja paina enter, niin Wilma näyttää sinulle kaikki 
rinnakkaisryhmät kyseisestä kurssista.  
Huom! Ruotsin kurssien lyhenne on RUB1 (esim. RUB1 01, RUB1 02) 

b) Näet muodostuvan lukujärjestyksesi Wilman vasemmassa alalaidassa.  
2) Kurssivalintojen tekeminen Wilmassa 

a) Ota esille kurssivalintasuositus, josta olet jo vetänyt yli sinulle valmiiksi valitut 
kurssit. Valitse loput tarvitsemasi kurssit Wilmasta kurssia klikkaamalla.  

b) Kun olet lisännyt kurssin Wilmaan, vedä se yli kurssivalintasuosituksesta.  
c) Huom.! Lisää kurssit aina yhden aineen kurssit kerrallaan (esim. kaikki 

matematiikat). 
d) Valitse kurssivalintasuosituksen perusteella itsellesi noin 28-32 kurssia. 
e) Kurssivalintasuosituksessa 1. vuoden pakolliset kurssit ovat lihavoituja. Sulkeissa 

olevan kurssin voi käydä myös 2. vuonna. 



3) Valitse muut kurssit (yht. 28-32) seuraavasti: 
• Valitse mahdollisesta A2-kielestä kurssit 01-03. 
• Valitse mahdollisesta  

o B2-kielestä kurssit 01-03 
o B3-kielestä ITA ja EAB kurssit 01-03 
o B3-kielestä SAB, RAB, VEB kurssit 1 ja 2. 

• Valitse 2. jaksosta alkaen  
o pitkä matematiikka: kurssit MAA02-MAA05 ja MAA11 (jaksot 4 ja 5)  
o lyhyt matematiikka: kurssit MAB02 ja MAB03 

• Valitse fysiikasta kurssit FY01 ja FY02, jos aiot opiskella fysiikan syventäviä 
kursseja; muussa tapauksessa valitse vain FY01-kurssi. 

• Valitse kemiasta kurssi KE01 ja mahdollisesti kurssi KE02, jos aiot opiskella kemian 
syventäviä kursseja; muussa tapauksessa valitse vain KE01-kurssi. 

• Valitse ET01 (elämänkatsomustieto) tai UO01 (ortodoksiuskonto), jos opiskelet em. 
aineita. 

• Valitse opon avustuksella S2-kursseja, jos opiskelet äidinkielen sijaan suomi toisena 
kielenä -kursseja. 

• Valitse 1. lukuvuodelle KU01 (kuvataide), MU01 (musiikki) ja LI01 (liikunta). 
• Valitse muista reaaliaineista ykköskursseja ja kiinnostuksesi mukaan muitakin 

kursseja siten, että sinulla on valittuna yhteensä noin 30 kurssia ensi lukuvuodelle. 
• Kursseja, joiden tunnuksen lopussa on IB, valitsevat vain IB:llä opiskelevat. 
• Mikäli tarvitset tukea kirjoittamisessa tai matematiikan, ruotsin tai englannin 

opinnoissa, voit halutessasi valita muilla lukioilla järjestettäviä tukikursseja 
o Matematiikka (MAB10.1) 

§ Aikuislukio, 1. jakso; opetus ma 19.10. alkaen ma ja ke klo 16.50-
18.20 

o Englanti (ENA11) 
§ Aikuislukio: 1. jakso, opetus to 3.9. alkaen ti ja to klo 16.50-18.20 
§ Kallavesi: 3. jakso, johtonumero 6 
§ Klassikka: 3. jakso, johtonumero 4 
§ Lumit: 3. jakso, johtonumero 5 

o Ruotsi (RUB18) 
§ Aikuislukio: 1. jakso, opetus ke 2.9. alkaen ma ja ke klo 16.50-18.20 
§ Lumit: 3. jakso, johtonumero 4 

o Äidinkieli (kirjoittamisen tukikurssi ÄI14) 
§ Lumit: 1. jakso, johtonumero 4 
§ Kallavesi: 2. jakso, johtonumero 1 

  



KURSSIVALINTASUOSITUS 

 

Nimi: ________________________   Ryhmä:________ 

Kurssin 
lyhenne 

1. vuodelle valittavat kurssit 
(lihavoidut pakollisia) 

ÄI 1, 2, 3  
ENA 1, 2, 3 
RUB 1, 2, 3 
MAA tai MAY01 + 2, 3, 4, 5, 11 
MAB MAY01 + 2, 3 
B2-KIELET kts. ohje yllä 
B3-KIELET kts. ohje yllä 
BI 1, (2) 
GE 1 
FY 1, (2) 
KE 1, (2) 
FI 1 
PS 1, (2) 
HI 1, 2 
YH 1, (2) 
UE/UO/ET 1 
TE 1 
LI 1 
MU 1 
KU 1 
OP 1, (5) 
VALINTOJA 
YHTEENSÄ 

 

 

Listaa tähän ne haluamasi kurssit, joita et saanut valittua.  
Jos jokin muu asia jäi askarruttamaan, kirjaa sekin tähän. 
 
 
 
 
 
 
 


