
 

 

SAVONLINNAN 

TAIDELUKIO 

 
 

Opas lukuvuonna 2023–2024 

opiskeltavien opintojaksojen  



esivalintaa varten TL22- ja TL21-luokkille 

 
 

 

✓ Savonlinnan Taidelukiossa toteutetaan opintotoiveiden esivalintavaihe WILMA-

sovelluksen avulla helmi/maaliskuussa 2023 

✓ Reima-rehtori käy erikseen jokaisessa ryhmässä ohjeistamassa tämän teon, tätä ennen 

on hyvä tutustua teemaan ja tämä opas antaa sille hyvät lähtökohdat 

✓ 1. vuosikurssin opiskelijat valitsevat toisena lukiovuonna opiskeltavat opintojaksot 

(valitaan myös opiskeltavat pakolliset opintojaksot – vähennysoikeus!) 

- kaikilla taidelukiolaisilla on oikeus jättää opiskelematta halutessaan pakollisia 

opintojaksoja, tämä oikeus tulee siitä, että kuvataiteen ja musiikin opinnot ovat 

niin laaja-alaisia, että omassa lukion järjestämisluvassamme on tämä oikeus 

annettu 

- näitä vähennyksiä voi tehdä 16 opintopisteen verran ja ne siis kohdistuvat 

pakollisiin opintojaksoihin 

✓ valintoja miettiessään opiskelija tarvitsee tietoa opintojaksojen/kurssien sisällöistä ja 

niiden suositeltavasta etenemisjärjestyksestä, tässä oppaassa on jaoteltu opintojaksot 

siten, että osa niistä on luontevasti toisena lukuvuonna opiskeltavana  

✓ jokaisen valittavana olevan opintojakson kuvaukset löytyvät varsinaisesta 

kurssitarjottimesta seuraavasti; wilman etusivu → ”kurssitarjotin” → ”muuta 

kurssitarjotinvalintoja (Kurre)”, valitse avautuvasta näkymästä → Taidelukio 2023 – 2024 

ja ”Taidelukion esivalinnat” → tarjottimen opntojaksot tulevat näkyviin, järjestys on 

sama kuin tässä oppaassakin → painaessasi kurssin päällä hiiren oikeaa näppäintä, saat 

esille opintojakson kuvauksen (pc-koneet)  

- opntojaksossa oleva harmaa väri tarkoittaa, että olet opiskellut kyseisen kurssin 

✓ paras hyöty tästä on silloin, kun jo tiedät alustavasti, mitä aineita ehkä sisällytät omaan 

yo-tutkintoosi, nyt tehtävänäsi olisi varmistaa mahdollisimman hyvin niiden aineiden 

pakolliset + syventävät opintojaksot sekä mahdollisesti sieltä löytyvät soveltavat 

opintojaksot 



✓ TL22-luokkien opiskelijat suorittavat aikanaan yo-tutkinnon, johon tulee kuulua 

vähintään viisi yo-koetta, Reiman antamassa infossa ohjeistetaan myös tätä yo-

tutkintoasiaa, ohessa havainnekuva yo-tutkinnon rakenteesta 

 

✓ valinta tehdään siis wilman kautta, wilman etusivu → ”kurssitarjotin” → ”muuta 

kurssitarjotinvalintoja (Kurre)”, valitse avautuvasta näkymästä → Taidelukio 2023 – 2024 

ja ”Taidelukion esivalinnat”,  valinnan teet napsauttamalla halutun kurssin kohdalla 

hiiren vasenta painiketta, kurssikuvake suuttuu siitä ja mustaksi muuttuu, näin on valinta 

tehty!, minkäänlaista tallennusta ei tarvitse tehdä, jos huomaat tehneesi virheellisen 

valinnan, napsauta toiseen kertaan, kurssi leppyy ja muuttuu taas ennalleen, tarjottimen 

pakolliset kurssit on keltaisia, syventävät kurssit vihreitä ja soveltavat kurssit turkoosin 

värisiä 

✓ lukion kakkosvuonna opiskelijalle mahtuu maksimissaan n. 24 yleislukioaineen 

opintojaksoa työjärjestyksiin eli n. neljä opintojaksoa / jakso 

✓ esivalintavaiheen tarkoitus on paljastaa kurssikysyntä, tämän jälkeen päätämme, mitä 

opintojaksoja tarjoamme 

✓ myöhemmin keväällä opiskelija sitten vielä hienosäätää valintojaan ja samalle tulee 

tehneeksi työjärjestykset lv. 2023-2024 jokaiseen jaksoon, sekin tehdään Taidelukiolla 

ohjeistetusti 

✓ tässä kuvattu prosessi on lukuvuoden onnistuneen suunnittelun lähtökohta, sen 

paremmin se meiltä onnistuu, mitä tunnollisemmin valintanne teette  



✓ valintoja voi tehdä su 12.3. saakka, informoimme tästä myös ryhmänohjaustuokioiden 

aikana 

 

Ohessa havainnekuvat siitä, kuinka opintojaksot luontevasti rytmittyvät eri vuosikurssien 

aikaan 

 

 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli kirjoitetaan 3 vuoden keväällä (tai opon kanssa tehty suunnitelma) 

2. vuoden valinnat 

- pakolliset opintojaksot: ÄI05, ÄI08 
- paikallinen opintojakso: ÄI12  

3. vuoden valinnat 

- pakolliset opintojaksot: ÄI06. ÄI07 



- syventävät opintojaksot: ÄI09, ÄI11  

 

 

 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (ruotsin kieli - keskipitkä oppimäärä) 

2. vuoden valinnat 

- pakolliset opintojaksot: RUB13, RUB14, RUB15 

3. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: RUB16, RUB17 
- paikallinen opintojakso: RUB18 (yo-kertauskurssi) 

ENGLANNIN KIELI (A-KIELI) 

2. vuoden valinnat 

- pakolliset opintojaksot: ENA04, ENA05, ENA06 

3. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: ENA07, ENA08 (ns. puhekurssi) 
- paikallinen opintojakso: ENA09 (kertaus) 

B3-KIELET (espanja EAB3, ranska RAB3, saksa SAB3, venäjä VEB3) 

1. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: 01, 02, 03 

2. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: 04, 05, 06 

3. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: 07, 08 

Espanjan kielen (B3-oppimäärä) opiskelu on keskitetty Savonlinnan Aikuislukioon.  

Aivan lukuvuoden 2022–2023 alussa tiedotetaan alkavista kielten opetusryhmistä. Silloinkin 
vapaaehtoisen B3-kielen opiskelun voi aloittaa.  

MATEMATIIKKA – PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 

Suositellaan kirjoitettavaksi aikaisintaan 3. vuoden keväällä. 

2. vuoden valinnat 



- pakolliset opintojaksot: MAA05, MAA06, MAA09 
- syventävä opintojakso: MAA11 

3. vuoden valinnat 

- pakolliset opintojaksot: MAA07, MAA8 
- syventävä opintojaksot: MAA10, MAA12 
- paikallinen opintojakso: MAA13 (kertaus) 

MATEMATIIKKA – LYHYT OPPIMÄÄRÄ 

Suositellaan kirjoitettavaksi syksyn tutkintokerralla, joko 3. tai 4. vuotena. Kertauskurssi saatavilla 
ainakin ennen syksyn kirjoituksia. 

2. vuoden valinnat 

- pakolliset opintojaksot: MAB03, MAB04, MAB05 

3. vuoden valinnat 

- pakolliset opintojaksot: MAB06, MAB07 

- syventävät opintojaksot: MAB08, MAB09 
- paikallinen opintojakso: MAB10 (kertaus) 

BIOLOGIA 
 

Suositellaan kirjoitettavaksi aikaisintaan 3. vuoden keväällä.  
 

2. vuoden valinnat 
 
- pakolliset opintojaksot: BI02, BI03 
- syventävä opintojakso: BI04 
- paikalliset opintojaksot: BI07, BI08 (näitä voi valita eka kerran lv. 2023-2024 varten)   
 

3. vuoden valinnat 
 
- syventävät opintojaksot: BI05, BI06 
- paikalliset opintojaksot: BI07, BI08, BI09 (kertaus) 

 
MAANTIEDE 

2. vuoden valinnat 
 
- syventävät opintojaksot: GE02, GE03 
- GE04 (jos kirjoittaa maantieteen 3. vuoden syksyllä, GE04 tulee käydä 6. jaksossa) 
 
3. vuoden valinnat 
- syventävä opintojakso: GE04 
- paikallinen opintojakso: GE05 (kertaus) 



 
FYSIIKKA 

Suositellaan kirjoitettavaksi aikaisintaan 3. vuoden keväällä. 

2. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: FY04, FY05, FY06 

3. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: FY07, FY08 
- paikallinen opintojakso: FY11, lisäksi Taidelukio opettajalta tietoa Lyseolta mahdollisesti 

valittavana olevista fysiikan muista paikallisista opintojaksoista 

KEMIA 

Suositellaan kirjoitettavaksi aikaisintaan 3. vuoden keväällä. 

2. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: KE03, KE04 

3. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: KE05, KE06 
- paikallinen opintojakso: KE08 (kertaus) 

FILOSOFIA 

2. vuoden valinnat 

- pakollinen opintojakso: FI01 

3. vuoden valinnat 

- pakollinen opintojakso: FI02 
- syventävät opintojaksot: FI03 (Reima ohjeistaa itsenäiseen suoritukseen, materiaalit myös 

Reimalta), FI04 
- paikallinen opintojakso: FI05 (kertaus) 

PSYKOLOGIA 

Suositellaan kirjoitettavaksi aikaisintaan 3. vuoden keväällä. 

2. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: PS03, PS04 

3. vuoden valinnat 

- syventävä opintojakso: PS05 
- paikalliset opintojaksot: PS06, PS07 (kertaus) 



HISTORIA 

2. vuoden valinnat 

- pakolliset opintojaksot: HI02 HI03 

3. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: HI04, HI05, HI06  
- paikallinen opintojakso: HI07 (kertaus) 

YHTEISKUNTAOPPI 

2. vuoden valinnat 

- pakolliset opintojaksot: YH02, YH03 

3. vuoden valinnat 

- syventävä opintojakso: YH04 (lakitieto) 
- paikallinen opintojakso: YH05 (kertaus) 

USKONTO (UE ja UO) 

2. vuoden valinnat 

- pakollinen opintojakso: UE02 

3. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: UE03, UE04, UE05, UE06 
- paikallinen opintojakso: UE07 (kertaus) 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

Oppiaineen opetus toteutetaan Savonlinnan Aikuislukiolla. Informoimme kurssien alkamisesta 
erikseen Aikuislukion työsuunnitelman valmistuttua, elokuussa 2022. Valitse kurssit 
tarjottimesta, jos aiot niitä opiskella.  

2. vuoden valinnat 

- pakollinen opintojakso: ET02 

TERVEYSTIETO 

2. vuoden valinnat 

- pakollinen opintojakso: TE01 
- syventävät opintojaksot: TE02, TE03 

3. vuoden valinnat 

- paikallinen opintojakso: TE04 (kertaus) 



 

LIIKUNTA 

2. vuoden valinnat 

- pakollinen opintojakso: LI02 
- paikallinen opintojaksot: LI06 ”Wanhat tanssit” 

3. vuoden valinnat 

- syventävät opintojaksot: LI03, LI04, LI05 

OPINTO-OHJAUS 

2. vuoden valinnat 

- pakollinen opintojakso: OP02 (tätä opintojaksoa ei voi vähentää) 
- paikallinen opintojakso: OP03 (tutorkurssi) 

3. vuoden valinnat 

- paikallinen opintojakso: OP04 (työelämään tutustuminen) 

TEATTERI-ILMAISU – tämä on paikallinen oppiaine 

1. vuoden valinnat 
- paikallinen opintojakso: TEA01  

 
2. vuoden valinnat 
- paikallinen opintojakso: TEA02 

 
3. vuoden valinnat 
- soveltava kurssi: TEA03  

Teatteri-imaisu -oppiaineen luonteesta johtuen opintojaksosuorituksia saattaa tulla myös 
seuraavista; TEA05, TEA05, TEA06, TEA07, TEA07. Näistä annamme infoa lukuvuoden aikana ja 
valintakin tapahtuu erikseen 


