
Ohjeita esivalintojen tekoon Wilmassa 

 

1) Kirjauduttuasi Wilmaan, klikkaa yläpalkissa kohtaa Kurssitarjotin 

 

jos Kurssitarjotin ei ole näkyvissä yläpalkissa, niin klikkaa       painiketta ja sitten pitäisi löytyä 

Kurssitarjotin 

 

2) Klikkaa tämän jälkeen painiketta 

 

Hyvällä tuurilla Wilman etusivultasi löytyy suoraan viereinen kuvan 

mukainen laatikko, josta pääsee suoraan esivalintatarjottimeen  

 

 

3) Laita rasti ruutuun ”Käytä pikavalintaa” ja klikkaa linkistä Esivalinnat2020-2021 

 

 

 

 

4) Kaikki saman aineen kurssit ovat samassa palkissa ja klikkaa niitä kursseja, joita haluat ensi 

lukuvuonna opiskella.  

 
Aiemmin arvioitu kurssi näkyy harmaalla pohjalla, mutta voit silti valita sen, jos haluat käydä kurssin 

uudestaan. Kaikki valitsemasi kurssit muuttuvat erivärisiksi 

 
5) Kun olet klikkaillut kaikki kurssit, joita haluat ensi lukuvuonna opiskella, voit poistua Esivalintojen 

kurssitarjottimesta. Kaikki klikkailusi tallentuvat heti ja mitään erillistä tallennusta ei tarvitse tehdä. 

 

6) Voit muokata näitä esivalintojasi pe 13.3. klo 13 asti. Käytä apunasi koulun kotisivuilta löytyvää 

Kurssiavain2018 sekä kysele eri aineiden opettajilta, ryhmänohjaajaltasi sekä opinto-ohjaajilta 

apuja. 



Muutamia erityisohjeita: 

Tulevat kakkoset: 

Jos kirjoitat A-englannin kolmannen opintovuoden syksyllä ja haluat opiskella kurssin ENA_7 ennen sitä 

kakkosen keväällä 

 valitse halutessasi kurssi ENA_7.2K 

 

 Jos kirjoitat englannin kolmannen opintovuoden syksyllä ja sinulla on isoja ongelmia peruskieliopin 

hallinnassa ja/tai kirjoittamisessa, voit valita kakkosen keväälle kurssin ENA_12.2K 

 

Jos haluat opiskella yhteiskuntaopin viimeisen pakollisen kurssin YH_3 jo kakkosen keväällä,   

 valitse halutessasi kurssi YH_3.2K 

Jos haluat opiskella lyhyen matematiikan viimeisen pakollisen kurssin MAB_6 jo kakkosen keväällä,  

 valitse halutessasi kurssi MAB_6.2K 

Jos haluat opiskella kemian kurssin KE_5 jo kakkosen keväällä,  

 valitse halutessasi kurssi KE_5.2K 

 

Tulevat abit: 

Jos kirjoitat A-englannin kolmannen opintovuoden syksyllä,  

 valitse halutessasi kurssit ENA_10.S ja ENA_12.S 

 myös kurssi ENA_7.3S on suunnattu kolmosen syksyllä kirjoittaville ellei ole kurssia vielä käynyt 

Jos kirjoitat A-englannin kolmannen opintovuoden keväällä, 

 valitse halutessasi kurssit ENA_7.3K, ENA_10.3K ja ENA_12.abi 

 

Jos kirjoitat ruotsin kolmannen opintovuoden syksyllä, 

 valitse halutessasi kurssit RUB1_7.S ja RUB1_11.S 

Jos kirjoitat ruotsin kolmannen opintovuoden keväällä, 

 valitse halutessasi kurssit RUB1_7.K ja RUB1_11.K 

 

Jos kirjoitat terveystiedon kolmannen opintovuoden syksyllä, 

 valitse halutessasi kurssi TE_4.S 

Jos kirjoitat terveystiedon kolmannen opintovuoden keväällä, 

 valitse halutessasi kurssi TE_4.K 

 

Jos kirjoitat historian kolmannen opintovuoden syksyllä, 

 valitse halutessasi kurssi HI_7.S 

Jos kirjoitat historian kolmannen opintovuoden keväällä, 

 valitse halutessasi kurssi HI_7.K 


