
  HYVINKÄÄN LUKION AINEVALINTAKORTTI 2020 – 2021 

 

 
   

 

Sukunimi______________________ Etunimet_____________________ Hlötunnus ____________________ 
 

Kotikunta____________________    Osoite___________________________Postinumero_______________  
 

Postitoimip.__________________    Matkapuhelin__________________Peruskoulu__________________ 
 

Lukuaineiden ka.______  A1-kieli _______________ A2-kieli  __________ B2-kieli___________________ 

Äidinkieli ________________   Olen opiskellut peruskoulussa suomea □ S2 –kielenä □ suomi äidinkielenä 

 
 
 
______________          __________________________             _________________________ 
päiväys  opiskelijan allekirjoitus  huoltajan allekirjoitus 
       

 

Hyvinkään lukion linjoista hain ensimmäisenä: 
 

Hyvinkään lukion Sveitsin toimipisteen yleislinjalle    □ 

Hyvinkään lukion Sveitsin toimipisteen luonnontiedelinjalle   □ 

Hyvinkään lukion yhteiskoulun toimipisteen yleislinjalle   □ 

  

 

Haen myös: 
 

Sveitsin toimipisteen huippu-urheiluvalmennukseen  □ 

Yhteiskoulun toimipisteen taidelinjalle    □ Musiikki/teatteri □ Kuvataide 

 

 

 

Kielivalintani lukiossa:    

         A-kieli  □englanti □saksa           □ranska 

B2-kieli (8. luokalla alkanut kieli)   □espanja  □ranska □saksa           □venäjä      

B3-kieli (lukiossa alkava kieli)    □espanja □ranska  □saksa    □venäjä 

Yo-tutkinto mahdollinen 

Muu kieli  (kursseja 1-4)    □latina □viro   □italia    □japani 

        
 



  HYVINKÄÄN LUKION AINEVALINTAKORTTI 2020 – 2021 

 

 

 

 

MUUT KURSSIVALINNAT 

Matematiikka: □lyhyt   □en tiedä vielä         □pitkä 

Fysiikka: □lyhyt  □pitkä 

Kemia:      □lyhyt  □pitkä 

Katsomusaine:     □ev.lut.   □ort.      □ et.  

 

PERUSKOULUA KERTAAVAT KURSSIT (rastita) 
 

Kertauskurssi on erittäin suositeltava, jos peruskoulun arvosana on alle 8. 
 

  □ÄI10        Äidinkielen Linkki lukioon  

  □ENA10     Englannin Niveltäväkurssi 

 □RUB10     Ruotsin Hyppää kyytiin 

 

         

 

Ohjeita ainevalintakortin täyttämiseen 

1. Ota kortti mukaan keväällä peruskoulussasi järjestettävään ainevalintainfoon. Mikäli et pääse paikalle, 

ainevalintakortin viimeinen palautuspäivä on pe 13.03.2020.  

2. Viimeisen todistuksen lukuaineiden keskiarvo on ehdottomasti merkittävä valintakorttiin. 

3. HUOM! Matematiikan valinta! Kaikki aloittavat matematiikan opinnot yhteisellä (May01) kurssilla, minkä jälkeen 

valitaan joko pitkä tai lyhyt matematiikka. Merkitse alustavasti kumman aiot valita yhteisen kurssin jälkeen. Mikäli 

et ole valinnastasi varma, laita rasti kohtaan en tiedä. 

4. Voit valita elämänkatsomustiedon (ET) katsomusaineeksi vain siinä tapauksessa, että et kuulu ev.lut. tai ortodoksi 

kirkkoon. 

5. Muista valita peruskoulua kertaavia kursseja niistä aineista, joissa sinulla on peruskoulun todistuksessa arvosana 

alle 8. 

6. Rehtori tekee valintakorttiin merkitsemiesi valintojen perusteella sinulle ensimmäisen vuoden lukujärjestyksen. 

Valintoja ja lukujärjestystä voi muokata vielä elokuussa. 

Jos et käy koulu Hyvinkäällä, toimita ainevalintakortti omalle opollesi tai lähetä osoitteeseen Hyvinkään yhteiskoulun 

lukio, Ainevalinnat 2020, Uudenmaankatu 17, 05800 Hyvinkää tai skannaa kirsi.silvennoinen@hyvinkaa.fi .  

Huomaa, että ainevalintakortin tulee olla perillä 13.3.2020 mennessä.  

 
 

 

mailto:kirsi.silvennoinen@hyvinkaa.fi

