
 

Voivalantie 7-9, 20780 Kaarina        TIEDOKSI 15.8.2017 
puhelin kanslia 050 314 5238 
Pasi Kytöniemi 050 314 5222 
Tiina Keinonen 050 314 6069 
www.kaarinanlukio.fi/aikuislinja  

 

  

 

SYKSYN 2017 YLIOPPILASKOKELAAT! 
  
Tervetuloa syksyn 2017 yo-infoon maanantaina 4.9.2017 klo 18:10-19:00 luokkaan 99. 
Läsnäolosi on tärkeää. 

 

 
KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET  
 
Varaudu noin 1½ tuntiin. 
 
 ma 11.9. A-englanti EA klo 8:15-9:30 (liikuntasali) 
  
 
KIRJALLISET KOKEET  
 
Tule paikalle koepaikan oven eteen viimeistään klo 8:40 (paperikokeet) ja klo 8:15 (sähköiset 
kokeet). Koeaika on 9:00-15:00, lisäajan saaneilla lautakunnan päätöksen mukaan. Poistua saa 
aikaisintaan klo 12:00. 
 
 pe 15.9. Äidinkieli tekstitaito (liikuntasali) 
 ma 18.9. Reaali: PS(s),FF(s),HI(s),FY,BI (liikuntasali)  

ke 20.9.  A-englanti (liikuntasali) 
 pe 22.9. Ruotsi pitkä ja keskipitkä (s) (liikuntasali) 
 ma 25.9. Matematiikka pitkä ja lyhyt (liikuntasali) 
 ke 27.9. Äidinkieli essee (liikuntasali) 
 pe 29.9. Reaali: UE(s),ET(s),YH(s),KE,GE(s),TE(s) (liikuntasali) 
   
    

  

 Lukion pohjalta kirjoittavalla on oltava koeaineen pakolliset kurssit suoritettuna ennen 
kirjallisen kokeen päivää! Tämä ei koske siis ammatillisen tutkinnon pohjalta kirjoittavia. 

 Saavu kokeisiin hyvissä ajoin, ennen aloitusta annetaan vielä ohjeita. Sisäänkäynti valvojien 
kautta, tarkista istumapaikkasi käytävän seinältä. 

 Kokelasnumero ja nimitiedot kirjoitetaan koepaperiin ja se on valmiina koepaikan pöydällä. 

 Matemaattiset taulukot ja laskimet tuodaan viimeistää edellisenä päivänä ennen fysiikan, kemian, 
maantieteen ja matematiikan koetta tarkistettavaksi kansliaan. Kokelas vastaa siitä, ettei niissä 
ole ylimääräisiä merkintöjä ja tietoja. Merkitse niihin nimesi esim. maalarinteipillä selvästi. 

 Kirjallisiin kokeisiin voi tuoda eväitä sopivasti ja järkevästi läpinäkyvissä kääreissä. 

 Mitään tekstejä ei saa olla missään koevarusteissa, esim. eväiden käärepapereissa, kynissä tai 
vaatteissa.  

 Kaikissa kokeissa riittää kirjoitukseen lyijykynävarustus pyyhekumeineen. Papereita ei saa taittaa 
tai repiä. Valmiit vastaukset säilytetään tekstipuoli alaspäin tai peitettyinä. 

 Jos kokelas haluaa lisää paperia, hän nostaa kätensä ylös. 

 Jos kokelas haluaa vessaan, hän nousee seisomaan. 

 Salissa saa liikkua ainoastaan valvovan opettajan saattamana. 

 Kaikki oppilaan merkinnät papereihin tulee tehdä koeaikana ja omalla paikalla. 

 Muista tehdä allekirjoitukset ja yliviivaukset selkeästi kaikkiin papereihin. 

 Koetehtävät palautetaan I-valvojalle salin eteen. Kokeen jälkeen kommentit vasta ulkona. 
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 Älä tuo rahapusseja, matkapuhelimia, älykelloja tai muita elektronisia laitteita koepaikalle, jätä ne 
esimerkiksi autoon. Älykellojen vuoksi kaikki rannekellot ovat kiellettyjä. Lukio ei vastaa kouluun 
jätetyistä tavaroista. 

 Suosittelemme liikuntasalissa kirjoittaville lämpöisiä vaatteita. Ulkovaatteita ja laukkuja ei saa 
tuoda koetilaan. 

 Älä pysäköi autoa koeaamuna keittiön huolto-oven eteen, jotta ruokakuljetukset pääsevät paikalle, 
myös piha-alue on tarkoitettu päiväsaikaan henkilökunnan pysäköintiin. 

 Poisjäänti kokeesta katsotaan hylätyksi suoritukseksi, jota ei voi kompensoida muilla suorituksilla. 

 Varustaudu todistamaan henkilöllisyytesi, ellet ole ollut rehtorin kanssa tekemisissä. 

 Varmistu, että kansliassamme on osoitteesi ja puhelinnumerosi ajan tasalla – vanhentuneista 
tiedoista on ollut joissain tapauksissa ikäviä seurauksia. 

 Jos sairastut, hanki lääkärintodistus koepäivältä. Jos pystyt olemaan kokeessa mutta sairaus 
haittaa, hanki todistus kokeen jälkeen samana päivänä. Toimita todistukset rehtorille 
mahdollisimman pian. 

 Ohjeita yo-kokeista saat myös YTL:n sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi. Seuraa myös Wilmaa ja 
koulun kotisivuja. 

 Jos tapahtuu jotain odottamatonta, soita rehtorille. Jos olen koetilaisuudessa, en pysty 
vastaamaan puhelimeen. 
  

 
SÄHKOINEN KOE 
 

 Kokelas käyttää omaa tietokonetta ja osaa käynnistää koneensa lautakunnan toimittamalta USB-
muistilta. 

 Kokelas on itse vastuussa siitä, että kone toimii abitissa. 

 Kokelaan tulee huolehtia, että hänellä on sähköisessä kokeessa mukanaan päätelaiteohjeen 
mukainen tietokone, virtajohto ja kuulokkeet sekä ajokortti tai muu henkilöllisyystodistus 
tunnistusta varten. 

 Halutessaan kokelas voi käyttää päätelaitteessaan lisälaitteita: näppäimistöä, langallista hiirtä tai 
muuta vastaavaa osoitintyökalua. Langattomat laitteet ovat kiellettyjä. 

 Koe tehdään langallisessa verkossa, jolloin koneessa tulee olla liitäntä verkkokaapelille. Kokelaan 
tulee hankkia adapteri, jos koneessa ei ole kyseistä porttia. 

 Kaikkien kokelaiden tulee osallistua abitti-bootin testaukseen. Lisäksi on mahdollisuus osallistua 
kenraaliharjoitukseen. 

 Huolehdi, että koneesi päivitykset ovat ajantasalla. Bootattaessa/sammutettaessa kone alkaa 
usein asentamaan päivityksiä eikä sitä kannata jättää koeaamuun, koska tällöin kokeesi aloitus 
viivästyy. 

 Koepäivän aamuna tulee kaikki olla kunnossa, eikä silloin ole enää mahdollisuutta testata abitti-
boottia. 

 
 

 
Kokelasnumerosi saat ilmoitustaululta muutamaa päivää ennen kokeita ja myös koetilaisuudessa. 
Muista tarkistaa ilmoitustaululta YTL:n yhteenvedosta, että aineyhdistelmäsi on merkitty oikein – 
ilmoita virheistä heti kansliaan.  
 
Opettajat ilmoittavat, milloin kokeiden alustavia tuloksia voi tiedustella heiltä. 
 
 
Onnea kirjoituksiin! 

 
Pasi Kytöniemi 
050-314 5222   

http://www.ylioppilastutkinto.fi/

