
Yo-kirjoitukset keväällä 2018



Varmista tietokoneestasi

• Koneessa pitää olla 
liitin langallista 
nettiä varten

• Jos liitin puuttuu 
hanki OMA 
adapteri (USB-rj45)



Varmista tietokoneestasi

• USB-portteja pitää olla riittävästi

– Abitti-tikku

– irrallinen hiiri

– mahdollisesti kuulokkeet

– mahdollisesti nettijohdon adapteri

• Hanki tarvittaessa USB-jakaja



Tietokoneen lisälaitteista

• Kaikkien lisälaitteiden pitää olla langallisia

– hiiri

– kuulokkeet

• Muista jättää kotiin langattoman hiiren lähetin



Yo-kirjoitusten aikataulu
• Ma 12.2. Äidinkieli: tekstitaidon koe (paperi)

• Ke 14.2. Venäjä (pitkä ja lyhyt oppimäärä): kuuntelukokeet

• Ma 12.3. Äidinkieli: esseekoe (paperi); suomi toisena kielenä (paperi)

• Ke 14.3. Reaalikoe: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi,    
kemia (paperi),  maantiede, terveystieto

• Pe 16.3. Vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, saksa,             
venäjä (paperi)

• Ma 19.3. Toinen kotimainen kieli  LUMITILLA (Yhteiskoulu)

• Ke 21.3. Reaalikoe: psykologia, filosofia, historia, fysiikka (paperi), biologia

• Pe 23.3. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

• Ma 26.3. Matematiikka (paperi)



Digitaalisen yo-kokeen infot

• tiistaina 13.3. klo 14.30

• torstaina 15.3. klo 14.30

• Osallistu jompaankumpaan infoon, jos et ole 
aiemmin tehnyt digitaalista ylioppilaskoetta.



Yo-koepäivän aikataulu

• Kokeet alkavat klo 9.00.

• Abien on oltava koululla 

– klo 8.00 digitaalisen kokeen päivinä 

– klo 8.30 paperikoeaamuina

• Koe kestää 6 tuntia. Osalle kokelaista on 
kuitenkin myönnetty lisäaikaa (korkeintaan 2 
tuntia).

• Yo-kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00.



Muita käytännön asioita

• Kokelas tuo mukanaan oman tietokoneen, kirjoitusvälineet 
ja eväät. Minkäänlaista paperia ei saa olla mukana.

• Henkilötodistus kuitenkin tarvitaan digitaalisissa kokeissa. 
• Kaikki tekstit mehutölkeistä, juomapulloista ja vaatteista on 

peitettävä. Lääkkeet ynnä muut annetaan valvojalle saliin 
mennessä.

• Puhelimet ja rannekellot jätetään kirjoitussalin 
ulkopuolelle.

• Tuo laskimen ja taulukkokirja (MA, KE, FY, GE) 
tarkistettaviksi kansliaan koetta edeltävänä arkipäivänä klo 
12 mennessä.



Muuta tärkeää

• Sairastuminen yo-kirjoitusten aikana: tieto rehtorille 
mahdollisimman pian, lääkärintodistus kansliaan. Koulu 
hoitaa mahdollisen erityisjärjestelyjen tekemisen.

• Erityisen vaikea elämäntilanne: kokelas voi pyytää tilanteen 
ottamista huomioon yo-kokeessa / kokeen arvioinnissa. 
Yhteys opoon / rehtoriin + tarvittavat todistukset.

• Kevään tulokset tulevat viimeistään 25.5.

• Lakkiaisjuhlaa vietetään lauantaina 2.6.2018 klo 10, 
lakkiaisharjoitukset perjantaina 1.6. klo 16.30.

• Tarkistusarvostelupyynnön voi tehdä kahden viikon kuluessa 
yo-tulosten saapumisesta (50 €).



Puhelinnumerot

• Samuli Laitinen 044 7184562

• Päivi Kiiski 044 7184569

• Paavo Heiskanen 044 7184570

• Pauliina Pöntinen 044 7184566

• Kanslia 017 184563



Penkkarit 15.2.

• yhteinen salitilaisuus klo 10

• penkkariajelu klo 13 alkaen

• Huom! kasvojen paljastaminen, pullot, 
leikkiaseet

• Sotkeminen, toisten loukkaaminen ym. ei kuulu 
hyvään käytökseen myöskään penkkaripäivänä.

• Lämpimästi päälle

• Samuli sanoisi: ”Penkkareissa ei pöllöillä.”


