
ABIT 2021-2022
Lukuvuoden tapahtumia



Lukuvuoden aikataulua 2021-2022
Elokuu

31.8. Poistumisharjoitus klo 9.45

Syyskuu

1.9. Abien 100 päivää – teema, päivänavaus, musiikkia välitunneilla; 
opetus ainakin 14.30 asti + rokotus liikuntasalissa klo 13.15

6.-10.9. mahdollisesti kokeita ja/tai valmennustilaisuuksia joissakin 
oppiaineissa, opettaja sopii ryhmän kanssa

10.9. Abien 1. jakso päättyy



13.9. – 27.9. Ylioppilastutkinnon kokeet (3TW, 
4AB)

13.9. ma äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe (3TW)

15.9. ke psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia (3TW, 4AB)

17.9. pe vieras kieli, pitkä oppimäärä (3TW, 4AB)

20.9. ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (3TW)

21.9. ti matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (3TW)

23.9. to uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 
terveystieto (3TW)

24.9. pe äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe; suomi toisena kielenä koe 
(3TW)

27.9. ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä (3TW)



1. jakson koeviikko 27.9.-1.10.

Lokakuu

1.10. koulutyö jatkuu; Studia Generalia klo 10.30 - teemana Afganistan, 
puhumassa Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar ja 
Ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Olli Ruohomäki 

12.10. ylimääräinen koetilaisuus klo 15.30-18.30

14.10. Vanhat tanssit huoltajille 17.30 ja 19.30

15.10. Vanhojenpäivä, esitykset 10.30-11.30 ja klo 13.00-13.55 koko 
koululle

18.–22.10. Syysloma

29.10. Lukion päättötodistuksen on oltava kunnossa (kaikki kurssit 
suoritettu), mikäli haluaa valmistua joulukuussa.



Marraskuu

2.11. kevään 2022 yo-ilmoittautumisinfo ja jatko-opinto- ja 
työelämäpäivä 

15.11. (viimeistään) syksyn yo-tulokset koululla

19.11. Kevään 2022 ylioppilaskirjoitusten viimeinen 
ilmoittautumispäivä Wilmassa

20.11. työlauantai (6. palkin koe)

22.-26.11. 2. jakson koeviikko 

23.-24.11. Studia-messut (käynti oman aikataulun mukaan)

29.11. Kokeiden palautus- ja selityspäivä

30.11. 3. jakso alkaa; Studia Generalia 



Joulukuu

3.12. Syksyn ylioppilasjuhlat juhlasalissa klo 11.30 

15.12. Abien ”Jouluyö, juhlayö”-harjoitukset + tonttutanssiharjoitukset 
klo 10.45

20.12. joulukirkko tai vaihtoehtoinen tapahtuma

21.12. Joulujuhlat, klo 9.00 L19cd ja klo 11.00 L19ab; tonttutanssit 3. 
luokkalaisten kanssa L19cd juhlan jälkeen, L19ab ennen juhlaa



Tammikuu

10.1. Koulutyö alkaa

10.-25.1. Ilmoittautuminen valmennustilaisuuksiin, opettajat lähettävät 
kutsun wilman kautta

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

20.1. Lukion rehtorin info kevään tapahtumista klo 12.25 juhlasalissa 

28.1. Reaalin preliminääri (GE, YH, KE, TE, UE/ET) + 6. palkin koe 

31.1. Äidinkielen lukutaidon preliminääri + 1. palkin koe

1.2. Toisen kotimaisen kielen preliminääri + 2. palkin koe

2.2. Pitkän ja lyhyen kielen preliminäärit + 3. palkin koe

3.2. Lyhyen ja pitkän matematiikan preliminäärit + 4. palkin koe

4.2. Reaalin preliminääri (FF, FY, BI, HI, PS) + 5. palkin koe



Helmikuu

9.2. Abit–henkilökunta -ilta klo 18.00–20.00

- järjestelyt hyvissä ajoin, mm. ilmoittautumislista opettajille

10.2. Penkkarit

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

- pyri saamaan opintosi valmiiksi tähän mennessä 

14.2.–11.3. Lukuloma (valmennustilaisuuksia 28.2.-11.3.)

1.3. Äidinkielen kirjoitustaidon preliminääri



15.– 30.3. Ylioppilastutkinnon kokeet

Maaliskuu
15.3. ti äidinkieli, lukutaidon koe, suomi toisena kielenä –koe

17.3. to vieras kieli, lyhyt oppimäärä

18.3. pe äidinkieli, kirjoitustaidon koe

21.3. ma vieras kieli, pitkä oppimäärä 

23.3. ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

25.3. pe terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede

28.3. ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

30.3. ke psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia



Huhtikuu

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

15.5. (viimeistään) yo-tulokset Wilmaan

Kesäkuu

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

4.6. Lukuvuoden päätösjuhlat: klo 10.30 ylioppilaiden juhla, L19 & 
IB2 



YO-INFO 30.8.2021



• Ohjeistus YO-kirjoitusten järjestämiseksi SYK:n lukiossa syksyllä 2021 
perustuu Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistukseen.

• Ei omaehtoista karanteenia eikä etäopetusta ennen kirjoituksia. Tämä 
linjaus yhdessä THL:n ja YTL:n kanssa. 

• Kehotamme ottamaan rokotteen mahdollisimman pian ja välttämään 
kaikkia tarpeettomia kontakteja ennen kirjoituksia.

• Omalla vastuullisella vapaa-ajan toiminnalla, kontaktien 
minimoimisella ja rokotesuojalla on suuri vaikutus tartuntariskien 
minimoimisessa.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset


ENNEN YO-KOETTA

• Kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit on oltava 
suoritettuina ennen yo-koepäivää!



ENNEN YO-KOETTA

• Jos olet ilmoittautunut yo-kokeeseen, mutta et aio 
osallistua siihen, laita tieto asiasta ehdottomasti 
etukäteen Tuula Toivaselle (tuula.toivanen@syk.fi tai 
Wilma-viestillä).



KOEPÄIVÄ

• Teippaa kaikki mahdolliset tekstit piiloon jo 
kotona (vaatteissa olevat ja muut näkyvät 
tekstit)!



SAAPUMINEN KOULUUN 
KOEPÄIVÄNÄ

• Saavu kokeeseen klo 8.00-8.20 välisenä aikana C-portaan 
kautta. Tule ajoissa ilmoittautumiseen. Saat tekstiviestin 
tarkasta saapumisajasta.

• Saat ilmoittautuessasi lapun, jossa ovat nimesi lisäksi 
kokelasnumerosi ja koetilasi.

• Jätä päällysvaatteesi niille tarkoitettuun tilaan. Älä jätä 
taskuihin arvotavaraa. 

• Siirry koetilaan ohjeiden mukaan.



ENNEN KOETILAISUUTTA

• Jätä kassit ja arvotavarat (puhelimet kokonaan 
suljettuina) koetilan ulkopuolelle, jos kokeesi on 
salissa 4AB (käynti 4B:n puolelta). Jos kokeesi on 
salissa 3TW (käynti 3W:n puolelta), voit jättää 
arvotavarasi luokkaan 3U.

• Koe päättyy, jos kokelaalta löytyy jotain kiellettyä!



KOESALISSA

• Eväiden, juomapullojen, yms. tekstit tulee olla piiloon 
teipattuina,

• kasvomaskit ja omat lääkkeet läpinäkyvissä pusseissa,

• saliin mennessä mukana tulee olla tietokone, langalliset 
hiiri ja kuulokkeet ja tarvittaessa adapteri.



KOESALISSA

• Mene salissa suoraan omalle paikallesi.

• Käynnistä kone ja toimi ohjeiden mukaan (täydennä 
henkilötietosi ja valitse oikea koe). 

• Liitä vain sähköpiuha, ei nettiä (tähän lupa myöhemmin). 

• Jos tarvitset apua, nosta kätesi ylös. 

• Vältä salissa turhaa liikkumista ja keskustelua.

• Pidä henkilöllisyystodistus esillä tunnistamisen ajan.



KOETILAISUUS, maskin käyttö

• Suosittelemme käyttämään maskia koko kokeen ajan, lukuun 
ottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja. Älä siis napostele. 

• Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten. 

• Kokeeseen saa ottaa mukaan omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä 
läpinäkyvät pussit tai rasiat puhtaille ja likaisille maskeille. Maskit ja 
käsidesi tulee pakata läpinäkyviin pusseihin tai rasioihin siten, että 
valvojan on helppo tarkistaa ne tavaroihin koskematta.

• Koesalissa maskeja tulee käsitellä lyhytaikaisesti ja avoimesti, jotta ei 
synny tarpeettomasti epäilystä vilpillisestä menettelystä.



KOETILAISUUS

Et saa tuoda mukanasi:

• pähkinöitä, kala- tai äyriäistuotteita (allergiavaara)

• mitään papereita, nenäliinoja, eväskääreitä

• Kännyköitä, älykelloja, yms.

• minkäänlaisia laukkuja



YO-KOKEEN KULKU
• Koe alkaa klo 9.00

• Koeaika on 6 tuntia (+mahd. 2h lisäaika)

• Päävalvoja antaa ennen kokeen alkua joitakin ohjeita.

• Pöydälläsi on konseptipapereita, jotka on tarkoitettu kokeen 
aikana tehtäviä muistiinpanoja varten. Ennen kokeen alkua 
niihin ei saa tehdä merkintöjä.

• Lukion rehtori antaa luvan kokeen aloittamiseen.

• Sähköisessä kokeessa valitaan itse tehtävät kokeesta.

• Lue ohjeet huolellisesti.

• Vastattavien tehtävien lukumäärä voi vaihdella.

• Koejärjestelmä varoittaa kokelasta, jos tämä on jättämässä 
vastauksia sallittua useampaan tehtävään.

• Abitti tallentaa vastaukset automaattisesti, mutta jos käytät
tekstinkäsittelyohjelmaa, muista tallentaa vastaus itse!



YO-KOKEEN KULKU

 Koetilanteessa ei saa keskustella, eikä liikkua.

 Jos sinulla on kysyttävää teknisestä puolesta, viittaa ja 
odota yo-kokeen valvojaa.

 Jos haluat käydä WC:ssä, viittaa, jolloin valvoja antaa luvan 
siirtyä WC-tiloihin. Kun lähdet paikaltasi, käännä näyttö 
alas ja luonnostelupaperit nurinpäin. 

 3TW – wc-tilat salissa ja salin ulkopuolella (3L:n kohdalla)

 4AB – wc-tilat salissa ja salin ulkopuolella (kirjasto)



YO-KOKEEN KULKU

 Kokeesta ei saa poistua ennen klo 12:sta.

 Jos käytät kokeessa vastausten luonnosteluun myös 
papereita, muista laittaa niihinkin nimesi. Älä kuitenkaan 
laita nimeäsi käyttämättömiin konsepteihin.



POISTUMINEN KOESALISTA

• Koesalista poistutaan päävalvojan kautta. Muista palauttaa 
kokeen valvojalle muistitikku, KAIKKI saamasi paperit, 
MYÖS mahdolliset muistiinpanosi omalla nimelläsi sekä 
viedä roskat roskikseen.

• Papereita ei saa repiä tai taittaa.

• Kaikissa kokeissa on noudatettava tarkasti ohjeita.



KOETILAISUUDEN PÄÄTTYESSÄ

• Päätä sähköinen koe hyvissä ajoin.

• Jokainen lopettaa kirjoittamisen ja nousee seisomaan.

• Muistitikku ja kaikki luonnostelupaperit palautetaan 
päävalvojalle kokelas kerrallaan riveittäin. Vie myös roskat.

• Odota hiljaa omaa palautusvuoroasi.

• Tarkista vielä, että nimesi on myös käytetyissä 
luonnostelupapereissa!

• Salista ei saa viedä mitään pois (paitsi eväät)!



TOIMI SÄÄNTÖJEN MUKAAN

•Kaikki yo-kokeesi yhdeltä tutkintokerralta 
voidaan hylätä, mikäli toimit vilpillisesti!



AIKATAULUJA

• Alustavat tulokset tulevat suoraan Wilmaan.

• Lopulliset tulokset tulevat Wilmaan marraskuussa.



JOS SAIRASTUT

• Sairaana ei saa osallistua yo-kokeeseen!

• Jos et sairauden vuoksi kykene osallistumaan kokeeseen, ilmoita 
asiasta välittömästi Marja Jegorenkoville p. 050 548 1309 tai Sari 
Tiitalle p. 040 673 9359.

• Mikäli sairastut kesken kokeen, on tärkeää ilmoittaa sairastumisesta 
valvojalle ja lähteä heti kotiin.

• Mikäli lääkärin on mahdollista todeta työkyvyttömyytesi koepäivänä, 
hanki lääkärintodistus, jonka toimitat koululle.

• Koronavirustilanteessa ei vaadita lääkärintodistuksia tai muita 
terveydenhoidon selvityksiä.

• Jos olet altistunut ja joudut karanteenin, ota yhteyttä Jegorenkoviin
tai Tiittaan.



KORONAVIRUS JA YLIOPPILASTUTKINTO

• Tietoa löytyy kootusti Ylioppilastutkintolautakunnan 
sivuilta: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen 
(ylioppilastutkinto.fi)

• Toimintaohjeita kokelaalle, joka ei pääse osallistumaan 
ylioppilastutkinnon kokeeseen koronavirustilanteen takia: 
Mitkä ovat mahdollisuuteni jos en pääse osallistumaan 
ylioppilastutkinnon kokeeseen? (ylioppilastutkinto.fi)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset


OHJEITA KOETTA EDELTÄVIIN PÄIVIIN

• Vietä koetta edeltävät päivät mahdollisimman levollisesti. 
Ulkoile ja syö hyvin. Varaa aikaa pienelle kertaukselle, 
mutta ennen kaikkea virkistäytymiselle. Nukut paremmin, 
kun huolet ja tekemättömät tehtävät eivät paina mieltäsi.

• Herää ajoissa koepäivän aamuna, jotta ehdit syödä 
rauhassa aamiaista, pakata eväät ja muut tarvikkeet ja 
varata mukavan, lämpimän vaatetuksen päällesi. 

• Usko itseesi ja omaan osaamiseesi!

Terveisin opot ja Jegis 


