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Ajankohtaista
 4. jakson uusintakoe on 4.5.,ota yhteyttä 

aineenopettajaan
 5. jakson uusintakoemahdollisuudesta 

ilmoitetaan myöhemmin
 Tarkista Wilmasta kaikki suorituksesi!
 Jos jokin merkintä puuttuu, ota yhteyttä 

opettajaan pikaisesti
 O:t poistetaan kesän aikana ja 

ainoastaan 5. jakson kursseja voi ensi 
syksyn 1. jaksossa hoitaa kuntoon



Toisen vuoden kurssivalinnat
 Uusi kurssitarjotin tulee kotisivulle ma 11.5. ja 

Wilma avautuu valintojen tekoa varten to 
14.5. klo 9.00

 Etsi aiemmin täyttämäsi valintakortti tai tulosta 
uusi koulun kotisivulta

 Suunnittele valintakortille 2. vuoden valinnat
 Merkitse ensin kurssit, jotka sinulta ovat 

mahdollisesti jääneet 1.vuodelta käymättä
 Suunnittele mistä aineista kannattaa valita 

syventäviä kursseja silmälläpitäen tulevia Yo-
kirjoituksia
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• psykologia
• filosofia
• historia
• fysiikka
• biologia

Reaalin 
koepäivä

• uskonto (ev.lut./ort.)
• elämänkatsomustieto
• yhteiskuntaoppi
• kemia
• maantiede
• terveystieto

Reaalin 
koepäivä

Reaalikokeen rakenne

Reaalikokeessa on kaksi koepäivää ja kummastakin 
aineryhmästä voit valita yhden kirjoitusaineen/tutkintokerta 

valitse yksi

valitse yksi



Yo-suunnitelman vaikutus 
ainevalintoihin
 Yo-koe perustuu aineen pakollisiin ja 

valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Valitse 
siis myös syventäviä kursseja kirjoitusaineissa.

 Jos haluat kirjoittaa jonkin aineen 3. vuoden 
syksyllä, sinun tulisi valita tämän aineen kaikki 
kurssit ensi vuodelle kielten, terveystiedon ja 
biologian syksyn abikursseja lukuun ottamatta

 Jos taas olet kirjoittamassa aineen 3.vuoden 
keväällä, katso että kursseja jää myös 
kolmanteen vuoteen (esim. englannin 
syventävät)

 Ota huomioon reaalikokeen päivät



 Ensimmäisen lukiovuoden jälkeen pitäisi olla n. 30 
kurssia suoritettu, jolloin toisen vuoden kurssimäärä 
on vähintään 30 (kolmen vuoden vauhdissa olevilla)  

 Kaikkien kolmen vuoden  opintosuunnitelmasta 
poikkeavien on laadittava suunnitelma yhdessä 
opon kanssa

 Jos valintojen teossa on vaikeuksia tai et pääse 
kaikille haluamillesi kursseille, ota yhteyttä opoon 
ennen kesää! 



3,5 tai 4 vuotta
 Mieti mitä aineita aiot kirjoittaa
 Suunnittele kirjoitusajankohdat

 Pohdi miten jaat kurssit järkevästi eri vuosille
 Kysy apua opolta/ opettajalta. 
Tarkista suunnitelma opon kanssa!



Kurssitarjottimen ulkopuolella 
tarjottavat  kurssit 
 Talviliikuntakurssi Li10 Tahkolla
 Retkeily- ja erätaitokurssi Li15
 Kuvataiteen lukiodiplomikurssi
 Liikunnan lukiodiplomikurssi
 Osallisena mediassa Ku3
 Abilehti Ku8
 Penkkarimaalaus Ku9
 Teemaopinnot TO1-3
Verkkokurssit
 MAB2
 MAB3
 MAB4
 MAB5
 MAB6(Talousmatematiikka, meillä samalla myös MAA15v)
 Lisäksi Phyk:n opiskelijoiden on mahdollista valita kursseja 

Yksityiskoulujen verkkokurssitarjottimelta verkkolukio.fi

i

https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1
https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1
https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1
https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1
https://pohjoishaaganyhteiskoulu.sharepoint.com/sites/Oppilashuolto/Jaetut%20asiakirjat/General/ESITYSLISTAT%202019%20-%202020/Esityslista%202%204%202020%20%20%20.docx?web=1


Kesäopinnot

 Kesälukioissa  on mahdollista tehdä yksittäisiä 
kursseja tai kerrata esim. kieliä

 Eiran aikuislukio
 Vantaan aikuislukio (Myyrmäen ja Tikkurilan toimipisteet)
 Espoon kesälukio
 Kesälukioseuran kesälukiot ympäri Suomea
 Helsingin aikuislukiossa mahdollisesti myös kursseja tarjolla
 HEO kansanopisto
 Helsingin kesäyliopistossa tarjolla abikursseja ja lukiolaisille 

suunnattuja kurkistuskursseja yliopisto-opintoihin
- Tutki netistä, kysy opolta!
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