
YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Käytännön ohjeet kevään 2017
kirjoittajille 9.2.17



Kirjoituspäivät kevät 2017
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 13.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
¡ klo 8.45-10.00 ruotsi

ti 14.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä
¡ klo 8.45-10.00 englanti
¡ klo 11.00-12.00 venäjä

ke 15.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
¡ klo 8.45-10.00 espanja
¡ klo 11.00-12.00 englanti
¡ klo 13.00-14.00 venäjä
¡ klo 14.00-15.00 italia



Kirjoituspäivät kevät 2017
Kirjalliset kokeet
¡ pe 10.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

Kirjalliset kokeet
¡ ma 13.3. äidinkieli, esseekoe; suomi toisena kielenä–koe
¡ ke 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
¡ pe 17.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
¡ ma 20.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä

oppimäärä
¡ ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
¡ pe 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi,

kemia, maantiede, terveystieto
¡ ma 27.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä



KIRJOITUSPAIKAT
¡ Kuuntelut: koulun kolmas kerros
¡ Kirjalliset: palloiluhallissa, paitsi:

l 10.2. äidinkieli tekstitaito koululla
l 15.3. psykologia ja filosofia auditorio
l 17.3. vieras kieli pitkä, ranska ja saksa auditorio tai luokka
l 24.3. yhteiskuntaoppi ja maantiede auditorio
l 27.3. vieras kieli lyhyt, auditorio tai luokka

¡ Kokelaan on itse varmistettava, ettei tuo kirjoituksiin
mitään luvatonta:
l Ota pois eväistä käärepaperit sekä säilytysastioista

kannet.
l Poista tai peitä teipillä jo kotona etiketit ja vastaavat.
l Pukeudu vaatteisiin, joissa ei ole tekstejä.

¡ Pukeudu järkevästi kerroksittain.
¡ Palauta tarjotin puhdistettuna samaan paikkaan,

josta sen otit.



AJOISSA PAIKALLE
¡ Tule paikalla viimeistään 30 min ennen

kokeen alkua!
l kokelasnumeron ja istumapaikan tarkistus

(kuunteluissa listat ala-aulassa ja kirjallisissa
palloiluhallin tai auditorion ovella)

l kuulet tärkeimmät kokeeseen ja eri lomakkeiden
käyttöön liittyvät ohjeet

l ehdit rauhassa ennen kokeen alkua täyttää eri
lomakkeisiin tarvittavat perustiedot

l myöhästyminen häiritsee omaa suoritustasi, mutta
myös muitakin kirjoittajia

¡ Jos sairastut tai olet myöhässä, soita Annelle
050-4695696 tai Vesalle 040-3341098



OHJEITA SÄHKÖISEEN KOKEESEEN

¡ Tarvitset kokeessa:
l oman tietokoneen langallisella verkkoyhteydellä (usb-adapteri

tarvittaessa)
l langallisen hiiren
l langalliset kuulokkeet
l laturin ja verkkojohdon

¡ Tule ajoissa paikalle:
l koneen käynnistys, äänitesti, tunnistautuminen, ohjeet,

kokeen valinta

¡ Kertaus- ja testaustilaisuus 9.3.2017 kello 11-13
l Abitin käynnistäminen, eri toiminnot jne…

¡ Lautakunnan ohjeita kokeeseen:
l Ohje kokelaille: https://digabi.fi/opiskelija/
l Yleiset digabi-ohjeet: https://digabi.fi/materiaalit/
l YTL:n sivut:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi



KÄYTÄNTEET

¡ Kirjalliset kokeet:
l jos haluat vessaan, nouse seisomaan paikallesi
l nosta kätesi ylös selvästi, jos esimerkiksi haluat

paperia tai olet tiputtanut kynäsi.
¡ Kokeesi päättyessä palautat kaikki paperisi:

l vastauslomakkeet ja –paperit oikein järjestettynä
l luonnokset yliviivattuna
l optisen lomakkeen ympyrät mustattuna
l vaaditut kokelastiedot kirjoitettuna kaikkiin

papereihin
l tarkista vastaustesi lukumäärä.

¡ OLE HUOLELLINEN! Älä kiirehdi
järjestäessäsi papereitasi!!



AINEKOHTAISET OHJEET
¡ Tutustu aina huolella kunkin kokeen

vastaamisen teknisiin vaatimuksiin:
l kielten vastauslomakkeet, optisen lomakkeen

täyttö ja ympyröiden mustaus, sanamäärien
merkintä (tiivistelmä, kirjoitelma)

l reaalikokeet: otsikointi, ensimmäinen vastaus
koko arkille, muut vastaukset omille koko- tai
puoliarkeille



AINEKOHTAISET OHJEET
matematiikassa uusi koe
l ilman laskinta tehtävä osuus: 4 tehtävää/kaikki

ratkaistaan, aikaa maksimissaan 3 tuntia,
vastaukset kysymyspaperiin

l laskinosuus: B1 3/5 ja B2 3/4 tehtävää, kaikki
tehtävät omille puoliarkeille, pöydille jaettu yksi
koko arkki, jonka sisään vastaukset laitetaan, mutta
siihen ei tehdä vastusta

l laskinosuus alkaa, kun opiskelija palauttaa A-osan
vihkonsa valvojalle

l matematiikassa on oma lomake kysymysten
lukumäärän tarkistamiseksi, täytä se!



TAULUKOT JA LASKIMET

¡ Tuotava viimeistään koetta edeltävänä
koulupäivänä opettajien tarkistettavaksi
(matematiikka ja reaali) toimistoon kello
12.00 mennessä.

¡ Laita nimi teipillä näkyviin laskimeen ja
taulukkokirjan päälle.

¡ Kokelaan osattava tyhjentää ohjelmoitavan
laskimen muisti ja nollata ohjelmistot
jättäessään sen tarkistettavaksi.

¡ Jättäkää laskimien kannet kotiin, jos niissä
on kaavoja.

¡ Kaikki mallit ovat sallittuja.



ARVOSTELU

¡ koulun opettajat suorittavat alustavan
arvioinnin à aikaa 1-2 viikkoa

¡ alustavat tulokset nähtävillä ala-aulan
ilmoitustaululla

¡ lautakunnan sensorit tekevät lopullisen
arvioinnin à tiedot koululla toukokuun
puolivälissä

¡ tarkistusarvostelupyynnöt kahden viikon
sisällä lopullisten tuloksien saamisesta



Jos haluat valmistua keväällä 2017:
¡ Ylioppilaskirjoitukset on suoritettu.
¡ Kaikki 75 kurssia kunnossa neljännen jakson

jälkeen!
¡ 12 kurssia valmennusta oikeuttaa 8 pakollisen

kurssin poisjättämiseen.
¡ Syventäviä kursseja pitää olla 10 kappaletta.
¡ Viimeiset uusintakuulustelumahdollisuudet ovat

25.4. ja 26.4.2017.
¡ En halua lakkia ja todistuksen S-merkintöjen –

lomakkeet palautetaan viimeistään 13.4.
¡ Valmistuvien lista ilmoitetaan lautakuntaan

4.5.2017.
¡ YO-juhla 3.6.2017 kello 8.45



Muuta infoa

¡ tyhjennä lokerosi ja hae lukkopanttisi heti
viimeisen kirjoituskerran jälkeen

¡ ruokailu yo-päivinä
l iltaruokailumahdollisuus päivinä jolloin on

aikuislukion iltaruoka
l 10.2. ruokailuaikaa pidennetty



Muuta

¡ ilmoittaudu Abikapareeseen 15.2.2017 kello
18.00 viimeistään 10.2. kello 13.00

¡ Penkkariaamu aloitetaan opettajien ja abien
perinteisellä aamukahvitilaisuudella
ruokalassa klo 9.00

¡ Abi-show kello 10.10
¡ Ruokailu 11.00
¡ Rekat lähtevät noin 11.45



PENKKARIT

¡ Maalatkaa haalarinne kotona ja ajoissa,
jotta ne ehtivät kuivua.

¡ Koulun tiloissa ei maalata haalareita!
¡ Alkoholi takavarikoidaan.
¡ Kiusaaminen ja toisten opiskelijoiden

halventaminen ei kuulu penkkareihin!
¡ Ruokalassa ei heitellä karkkeja!



PENKKARIAJON TURVAOHJEET

¡ Pysy ajoneuvon lavalla suojalaitojen sisäpuolella.
¡ Älä heittele vahingoittavia esineitä.
¡ Älä heiluttele keppejä yms. Esineitä, sillä

raitiovaunujohdoissa on sähköiskun vaara.
¡ Heitä makeiset jalkakäytäville, jotta esim. lapset

eivät ryntää niiden perään ajoradalle.
¡ Älä aiheuta yleistä paheksuntaa toimenpiteilläsi.
¡ Alkoholin nauttiminen ajoneuvossa on kielletty.
¡ Ota muutoinkin huomioon oma ja toisten

turvallisuus.
¡ TURVALLISUUSOHJEIDEN NOUDATTAMATTA

JÄTTÄMINEN AIHEUTTAA AJONEUVON POISTAMISEN
REITILTÄ.


