


KURSSIEN VALINTAOHJE 2017 - 2018 
 
Vältyt kurssien päällekkäisyyksiltä, jos valitset pakolliset kurssit aloitusryhmäsi mukaan ja jatkat seuraavina 
vuosina valitsemallasi linjalla. Neuvottele opinto-ohjaajan kanssa opinto-ohjelman muutoksesta. 
Oppiaineet ovat lyhentein, esim. ENA=englanti, EAB3= espanja, FI=filosofia, MAB=lyhyt matematiikka, 
MAA=pitkä matematiikka, RUB=RUA=ruotsi, S2=suomi toisena kielenä, lukiotaso, S02= suomi toisena 
kielenä, alkeet vieraskielisille, TE=terveystieto jne. Pakolliset kurssit on lihavoitu – A-ruotsissa on lisäksi 
RUA6 pakollinen ja B3-kielten kirjoittajilla kolme ensimmäistä kurssia. Vanhan opetussuunnitelman 
mukaiset kurssit on merkitty kurssin edessä olevalla v-kirjaimella esim. vMAB3. Katso kurssien sisällöt ja 
suoritusjärjestys kurssiselosteesta.  Tarjottimessa on kurssinumeron perässä lisäksi luokan numero. 
 
ENNEN 1.1.2017 LUKIO-OPINTONSA ALOITTANEIDEN ALLE 18-VUOTIAIDEN TULEE SUORITTAA PAKOLLISET 
NELJÄ LISÄKURSSIA (44+4): vähintään yksi kurssi terveystietoa ja liikuntaa. Lisäksi joko yksi kurssi 
kuvataidetta ja musiikkia tai kaksi kurssia jompaakumpaa.  
 
KURSSIT, JOITA AIKUISLINJALLA EI OLE, MUTTA JOITA HALUAISIT OPISKELLA 

 Länsi-Suomen aikuislukioiden verkkokursseilla voit suorittaa useimmat reaaliaineiden kurssit verkossa. 
Katso erillinen kurssitarjotin blog.edu.turku.fi/lansisuomenetarengas  

 Päivälukion kurssien suorittamisesta saat lisätietoa opinto-ohjaaja Sami Leivolta. Huomioi, että 
päivälukion jaksot alkavat eri aikoihin kuin aikuisten lukio-opetuksen, ensimmäinen jo 14.8.  

 Muissa lukioissa ja aikuislukioissa etä- tai lähiopetuksena suoritetut kurssit hyväksytään kurssitodistusta 
vastaan. 

 
JOS KURSSIT EIVÄT SOVI AIKATAULUUSI: kursseja voi suorittaa itsenäisesti. Ota ensin yhteys opettajaan. 
Muista kuitenkin, että useimmiten parhaimmat tulokset tulevat käymällä tunneilla. 
 
INFOT SYKSYLLÄ 2017   

 uusille opiskelijoille ma 28.8. klo 18:30 luokassa 99 

 yo-info II syksyn 2017 kirjoittajille ma 4.9. klo 18:10-19:00 lk 99 

 yo-info I keväällä 2018 kirjoituksensa aloittaville ma 9.10. klo 18:10-19:00 lk 99 
 
INFOT KEVÄÄLLÄ 2018  

 yo-info II kevään 2018 kirjoittajille ma 22.1. klo 18:10-19:00 lk 99 

 yo-info I syksyllä 2018 kirjoituksensa aloittaville ma 9.4. klo 18:10-19:00 lk 99 
 
OPINTO-OHJAUS on tarkoitettu kaikille aikuislinjalaisille. Erityisesti yo-tutkintoon tähtäävien on syytä käydä 
opinto-ohjaajan vastaanotolla ainakin kerran lukuvuodessa. Kysy tarvittaessa myös opettajilta ja kansliasta. 
Opinto-ohjaaja Sami Leivo on tavattavissa opetusaikoina ma klo 16 -18. Hän auttaa myös jatko-opintoihin, 
ammatinvalintaan ja yhteishakuihin liittyvissä kysymyksissä. Apulaisrehtori Tiina Keinonen ohjaa lukio-
opintoja opetusaikoina ajanvarausten perusteella. Erityisesti lukion pohjalta ylioppilaaksi opiskelevan on 
syytä tarkistaa ennen jokaisen jakson alkua, ettei pakollinen kurssi jää valitsematta ja suorittamatta - 
seuraava kurssi on useimmiten vuoden päässä. Lue myös opaste huolellisesti. 
 
OPISKELUN MAKSULLISUUS 
Tutkintoon tähtäävä lukio-opiskelu on aikuislinjalla maksutonta (pääkouluna aikuislinja, lukiotutkinto 
puuttuu). Aineopiskelu on Kaarinan lukion, perusopetuksen ja ammattiopisto Livian opiskelijoille 
maksutonta. Muilta aineopiskelijoilta peritään 50 € lukuvuodelta tai jos aloittaa vasta kevätlukukaudella,  
20 € kevätkaudelta. Yo-kirjoituksiin valmentavilta abikursseilta* peritään 40 €:n kurssimaksu. Kurssin 
suorittaminen itsenäisesti kurssiajan ulkopuolella maksaa aineopiskelijalle 90 € kurssilta. 
 
Kanslia avoinna 1.-11.8. ma-pe klo 8-15 ja 14.8.2017 alkaen kouluaikoina ma klo 10-16 ja 18:30-19:30,  
ti/to klo 10-17 ja ke klo 10:00-18:30. 
 
YO-KIRJOITUKSIIN ILMOITTAUTUMISEN TAKARAJAT 

 kevään 2018 kirjoituksiin viimeistään 23.11.2017 

 syksyn 2018 kirjoituksiin viimeistään 5.6.2018 
 ilmoittautuminen on sitova 
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