
Yo-kirjoitukset Sibelius-lukiossa keväällä 2021 – ohje kokelaille 

 

Etäinfo koepäivien järjestelyistä 

Opiskelijoille pidetään pakollinen etäinfo järjestelyistä to 11.3. klo 11-11.45. Teams-linkki on 

lähetetty Wilmassa tai sähköpostissa. 

 

Kokeesta poisjääminen 

Mikäli sinulla on mitä tahansa hengitystieoireita tai sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua 

kokeeseen.  

Ilmoita poisjäännistä rehtorille tai apulaisrehtorille. 

 

Mitä kokeeseen otetaan mukaan? 

 Kasvomaskeja: Koulun tiloissa sekä kokeen aikana käytetään kasvomaskia (poikkeuksena 

terveydelliset syyt). Ota kokeeseen mukaan riittävästi puhtaita maskeja läpinäkyvässä 

pussissa. Tuo myös tyhjä läpinäkyvä pussi, johon panet käytetyt maskit.  

 Oma käsidesi 

 Kannettava tietokone ja virtalähde (koulun lainakoneesta sovittava erikseen Päivi Mattilan 

kanssa) 

 USB- ja/tai verkkoliittimen sovittimet (koululla ei ole) 

 Langalliset kuulokkeet 

 Langallinen hiiri (halutessasi) 

 Kirjoitusvälineet (kynä ja kumi) 

 Eväät läpinäkyvissä pakkauksissa tai pusseissa. Täytä vesipullo jo kotona. Irrota etiketit ja 

teippaa mahdolliset tekstit jo kotona. 

 Henkilöllisyystodistus: passi, ajokortti tai henkilökortti 

 

Mitä koetilaan ei saa ottaa mukaan? 

Jätä kotiin kaikki tavarat, jotka eivät ole välttämättömiä! 

 Ei kännykkää, älykelloa, tai muita elektronisia laitteita 

 Ei langattomasti (bluetooth) toimivia laitteita, kuten kuulokkeita tai hiirtä 

 Ei omia papereita, taulukkokirjoja tai laskimia 

 Ei omia nenäliinoja tai eväskääreitä 

 Ei vaatteita tai tavaroita, joissa on tekstejä tai kuvia (tekstit ja kuvat täytyy peittää esim. 

teipillä) 

 Ei arvotavaroita (lompakot, rahat, avaimet, kännykät), koska niille ei ole koululla turvallista 

säilytyspaikkaa eikä niitä saa viedä koetilaan 

 

 



Saapuminen koululle 

Saavu koululle A-aulan ovesta sinulle annettuna ajankohtana. Katso ovessa olevasta listasta, mihin 

koetilaan menet (juhlasali tai 5. kerros). Tieto koetilasta lähetetään myös Wilma-viestinä ennen 

koepäivää. Pese kätesi A-aulan WC-tiloissa. Jätä päällysvaatteesi A-aulan naulakkoon (jos ei mahdu, 

vie mukanasi B-aulan naulakkoon) ja kulje ruokalan läpi ja B-portaan kautta koetilaan. Ruokalasta ota 

mukaasi koulun tarjoamat eväät.  

Koetilan edustalla sinulta tarkistetaan eväät ja varusteet. Valvoja ei koske tavaroihisi, joten asettele 

ne niin, että voit helposti näyttää niitä. Jonota omaa vuoroasi säilyttäen turvaväli. Näet oman 

paikkanumerosi eväiden tarkistuksen jälkeen koetilan ovessa olevasta listasta. Pyydä tarvittaessa 

apua valvojilta. Siirry omalle paikallesi, kytke tietokoneesi, buuttaa se pöydälle jaetulta tikulta ja jää 

odottamaan ohjeita kokeen alkamisesta. Desinfioi kätesi! 

Huomioi saapuessasi seuraavat asiat: 

 Huolehdi, että käytät maskia koko ajan. 

 Jonottaessasi säilytä vähintään 2 metrin turvavälit muihin kokelaisiin. 

 Vältä koskemista mihinkään pintoihin. 

 Koetilaan siirtyessäsi käytä käytävän oikeaa reunaa. 

Koululle saavutaan taulukossa olevan porrastuksen mukaisesti oman sukunimen alkukirjainten 

mukaisessa ryhmässä.  

Pvm Yo-kokeet 7.45-8.00 8.00-8.15 8.15-8.30 8.30-8.45 

16.3. Äidinkieli, S2 Air-Kai Kal-Mik Min-Saa Sal-Wag 

18.3. Vieras kieli, lyhyt   Ber-Vil  

19.3. Äidinkieli Sav-Wag Mäk-Sal Kan-Min Air-Kal 

22.3. Vieras kieli, pitkä Aur-Kai Kan-Mik Mäk-Sep Skö-Wes 

23.3. Matematiikka, lyhyt  Ait-Kau Kli-Pir Pli-Uul 

24.3. Matematiikka, pitkä Tap-Wal Pal-Tam Kiv-Oja Air-Kar 

25.3. Biologia, filosofia, psykologia  Ale-Kor Kur-Rik Ryt-Vih 

26.3. Fysiikka, historia  Ruu-Wag Kor-Rot Air-Kol 

29.3. Toinen kotimainen kieli  Bai-Kiv Kor-Pas Pii-Wag 

30.3. Maantiede, uskonto, et, yh  Ass-Kot Lai-Pou Raa-Vuo 

31.3. Kemia, terveystieto  Rik-Tro Kiv-Ran Ale-Jär 

 

Kokeen aikana 

Tarkista, että valitset oikean kokeen ja tason. Viittaa heti valvoja paikalle, jos huomaat valinneesi 

väärän kokeen. Jos teet eri kokeen kuin mihin olet ilmoittautunut, koesuoritusta ei arvostella ja saat 

kokeesta hylätyn arvosanan. 

Muistiinpanopapereihin (konsepteihin) tai apuohjelmiin ei saa kirjoittaa mitään ennen kokeen alkua. 

Valvojat eivät pääsääntöisesti saa kokeen aikana neuvoa tietokoneen tai koejärjestelmän käytössä. 

Tästä on poikkeuksia, joista valvojat tietävät. Voit viitata valvojaa paikallesi ja kysyä. 

Mikäli koejärjestelmään tulee jokin häiriö, viittaa valvoja paikalle. Mikäli tekninen häiriö ei johdu 

kokelaasta, selvittämiseen käytetty aika hyvitetään. 



Kokelas, joka syyllistyy koetilaisuuden häirintään, vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka 

avustaa siinä tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa osallistua kokeisiin 

kyseisenä tutkintokertana (kevät 2021). Kokeet, joihin kokelas on kyseisellä tutkintokerralla 

ilmoittautunut, katsotaan hylätyksi. 

Koe pyritään aloittamaan jokaisena koepäivänä klo 9.00. 

 

Hygieniasta huolehtiminen koetilanteessa 

 Pidä vähintään 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin kaikissa tilanteissa. 

 Pese kätesi vedellä ja saippualla huolellisesti, ainakin 20 sekunnin ajan aina wc-käynnin 

jälkeen. 

 Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. 

 Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta 

hihaan, älä käsiisi. 

 Käytä käsidesiä saapuessasi koululle, wc-käyntien jälkeen sekä ennen eväiden syömistä. 

 

Poistuminen koetilasta ja koululta 

Kokeesta voi poistua aikaisintaan klo 12. 

Kun olet valmis päättämään kokeesi, odota sopivaa hetkeä, jotta valvojan pöydälle ei synny ruuhkaa. 

Älä lähde paikaltasi ennen kuin edellinen kokelas on poistunut koetilasta. 

Ennen poistumista klikkaa “päätä koe”. Ennen kuin päätät kokeen, lue vielä kerran kokeen ohje ja 

tarkista, että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin. Laita luonnospapereihin koko nimesi ja 

allekirjoitus. 

Palauta muistitikku ja kaikki paperit I-valvojalle. Jätä lainavälineet paikallesi. 

Poistu koululta välittömästi kokeen päättymisen jälkeen. B-aulaan, Siniseen aulaan tai muualle 

koululle ei saa jäädä kokeen jälkeen viettämään aikaa. Huolehdi poistuessasi, että säilytät vähintään 

2 metrin turvavälin muihin kokelaisiin ja vältä turhaa koskemista pintoihin. 


