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KEVÄÄN 2020 AIKATAULU

Tammikuu

7.1. Koulutyö alkaa

12.-22.1. Ilmoittautuminen valmennustilaisuuksiin

9. – 23.1. Kevään korkeakoulujen yhteishaun ensimmäinen hakuaika

22.1. Abit-opet lentopallo-ottelu klo 12.30 – 14.00

24.1. Reaali I preliminääri (GE, YH, KE, TE, UE/ET) 

27.1. Äidinkielen lukutaidon preliminääri

28.1. Toisen kotimaisen kielen preliminääri

29.1. Pitkän (lyhyen) kielen preliminääri

30.1. Lyhyen ja pitkän matematiikan preliminääri

31.1. Reaali II preliminääri (FF, FY, BI, HI, PS) 



Helmikuu

12.2. Abit–henkilökunta -ilta klo 18.00–20.00

- järjestelyt hyvissä ajoin

13.2. Penkkarit

- järjestelyt hyvissä ajoin, mm. kuorma-
autot + tekstit, haalarimaalaukset 
(ulkona) 

17.2.–9.3. Lukuloma, valmennukset (viesti 
opettajalta)

25.2. Äidinkielen kirjoitustaidon preliminääri



Maaliskuu

10.3. ti äidinkieli, lukutaidonkoe, suomi toisena kielenä –koe

12.3. to äidinkieli, kirjoitustaidon koe

13.3. pe vieras kieli, lyhyt oppimäärä

16.3. ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

18.3. ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

20.3. pe vieras kieli, pitkä oppimäärä

24.3. ti terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, 
kemia, maantiede

26.3. pe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia



Maalis-huhtikuu

20.3. -3.4. Kevään korkeakoulujen yhteishaun toinen hakuaika

30.4. Lukion päättötodistuksen oltava kunnossa (kaikki kurssit on 
suoritettu). Abien ylimääräinen koetilaisuus klo 8.30 - 12.00

Toukokuu

15.5. (noin) yo-tulokset

28.5. Lakkiaisharjoitukset juhlasalissa klo 18.00 (kaikki paikalla, samalla 
paikkaliput läheisille 2 kpl/ylioppilas)

Kesäkuu

30.5. Lukuvuoden päätösjuhlat: klo 10.30 ylioppilaiden juhla, L16 & IB2 ja L17 
& IB1



YO-TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

- www.ylioppilastutkinto.fi

- YTL antaa määräykset  tutkinnon 
koejärjestelyistä.

- Rehtori vastaa tutkinnon ja kokeiden 
järjestämisestä koulussa.

- yo-tutkinnon toimeenpano keväällä 2020

- Lukion rehtori Marja Jegorenkov

- Varalla johtava rehtori  Sari Tiitta

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Sähköiset kokeet

• Oma tietokone mukana

• Langalliset kuulokkeet ja hiiri, mahdollisesti 
adapteri

• Tule ajoissa juhla-aulaan 8.10-8.15

• Noudata kokeen alussa annettuja ja kokeessa 
olevia ohjeita!

• Hannelelta tarkemmat ohjeet

• Opettajilta koekohtaiset ohjeet



Sairastumisesta …
- Sairastuneen kokelaan tulee ehdottomasti ennen koetta
neuvotella lukion rehtorin (johtavan rehtorin) kanssa 
mahdollisuudesta poikkeaviin koejärjestelyihin.

- Suoritusta heikentävä syy otetaan huomioon 
(erillismääräys)



Äkillisesti sairastunut kokelas

- Rehtorin päätöksellä erilliseen valvottuun koetilaan. 
- Ei muita erityisjärjestelyjä

- Ei edellytä erillistä hakemusta poikkeusjärjestelyihin.

- Lääkärintodistus (kohdennettuna ko. päivälle) hankitaan 
kokeen jälkeen samana päivänä

Vakavasti sairastunut kokelas, joka ei voi osallistua kokeeseen 
hakee tarvittaessa ilmoittautumisen mitätöimistä sairauden 
perusteella

- Lääkärintodistus
- Kokelaan ja rehtorin hakemuksesta YTL:n päätöksellä mitätöityä 
ilmoittautumista ei lasketa osallistumiskerraksi.
- Ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä tutkinnon suorittamisen 
määräaikoja. 



Muuta …

- Pidä tutkinnon toimeenpanosta vastaava 
lukion rehtori (johtava rehtori) ajan tasalla 
tilanteesi mahdollisista muutoksista.

- Marja Jegorenkov, 0505481309

- Sari Tiitta, 0406739359

- HUOM! Katso YTL:n kokeisiin liittyvät ohjeet 
(www.ylioppilastutkinto.fi).



VIELÄ ERITYISTÄ HUOMIOITAVAA

TUTKINTOJÄRJESTYS JA KOEVILPPI

– Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai 
vilpin yritykseen taikka avustaa siinä tai muutoin 
törkeästi rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa 
osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana.

– Kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla 
ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi. 



TAULUKOT JA ELEKTRONISET LASKIMET

TAULUKOIDEN JA ELEKTRONISTEN LASKINTEN TARKASTUS

Kokeissa käytettäviksi tarkoitetut taulukot ja laskimet on jätettävä viimeistään klo 
12 asianomaista koetta edeltävänä päivänä kansliaan tarkastettaviksi. 

– Taulukoihin ja laskimiin on kiinnitettävä selvästi ja helposti löytyvä nimi, joka 
helpottaa välineiden jakamista koetilaisuuden alkupuolella.

– Taulukoissa saa olla ainoastaan omistajaa koskevia lisämerkintöjä. 

– Todetut painovirheet saa korjata, mutta taulukoihin ei saa lisätä mitään kirjoitettuja 
tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, jotka 
sisältyvät toisiin sallittuihin taulukoihin.



PENKKAREISTA
• Noudattakaa abitoimikunnan laatimaa päivän aikataulua ja 

ohjeistoa ruokailun ja ajelulle lähdön osalta.

• Sopikaa autojen julisteiden maalaamisesta TN-luokassa Tuomo 
Einiön kanssa. Suojatkaa lattiat ja kalusteet niin, ettei 
penkkarikassaa jouduta veloittamaan työläistä siivoustöistä.

• Haalareita ei voi maalata sisätiloissa spraymaaleilla.

• Vaatekaapin tyhjennys (ajelulle lämmin vaatetus ja penkin-
painajaisiltana tarvittava rekvisiitta). TK ei käytössä.



PENKKAREISTA
• Penkkaripäivää eivät rasita lukujärjestyksen rajat, mutta

– Päivä alkaa kuitenkin aikaisintaan klo 9.15. 

– Abishow/päivänavaus klo 9.15-10.00 salissa (Ohjelma Marjalle pe 
7.2.2020)

– Jaksotodistuksia ei jaeta.

– Abit ruokailevat klo 10.45–11.00 tai klo 11.15–11.45.

• Vapauteen liittyy aina myös vastuu:

– ei päihteitä

– ei mauttomuuksia

– ei koulutalon eikä oppilaiden sotkemista (ei liitua 
lattiapintoihin, vesipistooleja, hajupommeja tms.)

– Jos ylimääräisiä siivous- tai muita kuluja tulisi, kustannukset 
veloitetaan abitoimikunnalta.



PENKKAREISTA
• SYK:n penkkareiden omaleimaisuus lähtee mm. siitä, että päivä on 

erityisesti ala-asteen oppilaille suuri tapahtuma. Vastuunsa tunteva abi 
juhlii mallikkaasti. 

• Huomioi myös penkkariajeluun liittyvät yhteiset turvaohjeet. Turvallisuusohjeiden 
noudattamatta jättäminen aiheuttaa ajoneuvon poistamisen reitiltä.

– Kuorma-auton lavalla olevan järjestyksenvalvojan on selvitettävä nämä 
turvallisuusohjeet lavalla oleville ennen kulkueen liikkeellelähtöä. 

– Vastuuhenkilö Antonia Gergen

• Karkkien heittely 
– Ei suoraan kohti ihmisiä tai ajoneuvoja

– Lopettakaa karamellien heitto pienille ennen autojen liikkeellelähtöä. 

• Penkinpainajaisajelulle on pukeuduttava erittäin lämpimästi. Kahdesti kierrettävä 
ajoreitti kaupungilla on seuraava: lähtö klo 13.00 Merisatamarannasta -
Ehrenströmintie - Laivasillankatu - Eteläranta - Pohjoisesplanadi - Lönnrotinkatu -
Hietalahdentori - Bulevardi - Yrjönkatu - Uudenmaankatu - Erottajankatu –
Eteläesplanadi – Eteläranta klo 14.00. Reitti ajetaan kahdesti.



ABITOIMIKUNTA

Katsaus valmistelutilanteeseen

• Abit –henkilöstö -ilta 
– Mitä kuuluu?

• Penkkariajeluun liittyvät ennakkojärjestelyt
– Mitä kuuluu?

• Penkkarit
– abishow- valmistelut – ”sensurointi”


