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Marraskuu Ilmoittautuminen kevään 2018 kirjoituksiin: 
 
           Keväällä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat Wilmassa ja  
           käyvät allekirjoituksellaan vahvistamassa ilmoittautumisen  
           omalla opolla viimeistään 17.11. 
            
           Syksyllä tutkinnon aloittaneet ilmoittautuvat Wilmassa ja  
           käyvät allekirjoituksellaan vahvistamassa ilmoittautumisen  
           omalla opolla välittömästi saatuaan syksyn tulokset,  
           viimeistään 30.11. 
       
 

Joulukuu 
 

4.12. Lakkiaisharjoitukset koululla klo 15 
5.12. Syksyn ylioppilasjuhla klo 12 – onnea uusille ylioppilaille! 

Helmikuu ma 12.2.   Äidinkielen tekstitaidon koe – Ole paikalla klo 8.30 
 
Kuuntelut: 
ma 12.2.  Venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy 
kirjalliseen kokeeseen. 
 
to 15.2.   Penkkarit 
 
16.2.–11.3.  Mahdollinen lukuloma  
 

Maaliskuu Kirjalliset kokeet: 
  
Kokeet alkavat klo 9.00. Sähköisen kokeen tekijät paikalle 
viimeistään klo 8.00, paperikokeen tekijät klo 8.30! 
 
ma 12.3.  Äidinkielen esseekoe/Suomi toisena kielenä -koe (paperilla) 
ke 14.3.    Reaali: UE/UO/ET, YH, KE (paperilla), GE, TE 
pe 16.3.   Pitkä vieras kieli (venäjä paperilla) 
ma 19.3.  Ruotsi 
ke 21.3.    Reaali: PS, FI, HI, FY (paperilla), BI   
pe 23.3.   Lyhyt vieras kieli (venäjä paperilla) 
ma 26.3.  Matematiikka (paperilla) 
 

Huhtikuu Kevään ylioppilaan kurssien tulee olla suoritettu viimeistään 27.4. 
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ABIN AIKATAULU 
 

Toukokuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesäkuu 

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kirjoituksiin 
           Syksyllä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat 
           viimeistään 18.5. klo 15 
 
           Keväällä kirjoittaneet ilmoittautuvat välittömästi  
           saatuaan tulokset, viimeistään 4.6. klo 15 
 
n. 20.5. Kevään kirjoitusten tulokset lähetetään kouluille 
 
1.6. Lakkiaisharjoitukset klo 17 Perho Liiketalousopisto, 
                                                            Latokartanontie 12 
 
2.6.. Ylioppilasjuhla klo 10 – onnea uusille ylioppilaille! 
 

  

Ongelmatilanteissa ota aina ensin yhteys koululle 
– rehtoreihin, koulusihteereihin tai opoihin! 
 

 

Rehtori    050 – 567 5434 
Virka-apulaisrehtori  040- 336 0152 
Koulusihteeri   09 – 310 82918 
Opot    050 – 531 3572 

   050 – 531 4516 
050 – 531 8530 
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1. PAKOLLISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKEET 

 
Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkieli/suomi toisena kielenä 
koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkinnon pakollista koetta valitset seuraavien neljän 
kokeen joukosta: ruotsi, vieras kieli, matematiikka ja yksi reaaliaineen koe.  
 
Lisäksi voit sisällyttää tutkintoon yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.  
 
 
 
Kaikille pakollinen: Näistä neljästä valitset kolme: 

 
 
 
 
 
Saat lukio-opinnoistasi riippumatta valita minkä tasoiseen kokeeseen osallistut. Ylioppilastut-
kintoosi voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Vähintään yhden pakollisen ko-
keen tulee olla vaativampi (A-tason) koe. Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun olet 
suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet. Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimää-
räisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa.  
 

Äidinkielen koe 

Äidinkielen koe suoritetaan kahtena eri päivänä. Koe muodostuu essee- ja tekstitaidon kokeis-
ta. Tekstitaidon koe tehdään kuuntelukokeita edeltävällä viikolla ja se kestää 6 tuntia. Kokees-
sa tutkitaan erittelevää ja päättelevää lukutaitoa. Esseekokeessa tutkitaan ajattelun kehitty-
neisyyttä, kielellistä ilmaisua ja kokonaisuuksien hallintaa. Koe on 6 tunnin mittainen ja suo-
ritetaan kirjallisten kokeiden yhteydessä. Äidinkielen arvosana muodostuu molempien kokei-
den painotetun yhteispistemäärän perusteella. 
 

Suomi toisena kielenä (s2) -koe 

Jos äidinkielesi ei ole suomi, sinun on mahdollista suorittaa suomi toisena kielenä –koe. S2-
koe suoritetaan äidinkielen kokeen TOISENA kirjoituspäivänä. 
 

Toisen kotimaisen kielen koe 

Ruotsin kielessä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet: A- ja B-tason kokeet. 
Saat lukio-opinnoistasi riippumatta valita, kumman tasoiset kokeen suoritat. 
 

Vieraan kielen koe 

Vieraan kielen kokeissa on kahden tasoiset (A- ja C-tasot) kokeet englannin, saksan, ranskan, 
venäjän ja espanjan kielessä. Vieraan kielen lyhyessä oppimäärässä ei ole valtakunnallisesti 
määriteltyjä pakollisia kursseja. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe järjestetään edellä 

ÄIDIN-
KIELI/
s2 

Vieras 
kieli 

Ruotsi Matema-
tiikka 

Reaali-
aineen 
koe 
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mainittujen kielten lisäksi seuraavissa kielissä: latina, italia, portugali, inarinsaame, pohjois-
saame ja koltansaame.  
 
Latinan kielessä järjestetään kaksi eritasoista koetta, lyhyen oppimäärän ja laajemman oppi-
määrän koe. Koska latinan kielen laajempi koe perustuu peruskoulun seitsemänneltä luokalta 
alkavaan oppimäärään, se ei ole A-kielen oppimäärän mukaisesti laadittu vaativampi koe. 
Myös latinan kielen laajempi koe järjestetään vieraan kielen lyhyen oppimäärän koepäivänä. 
Voit samalla tutkintokerralla osallistua vain yhteen A-tason vieraan kielen ko-
keeseen.  
 

Matematiikan koe 

Saat suorittaa pitkään tai lyhyeen oppimäärään perustuvan matematiikan kokeen riippumatta 
siitä, minkä oppimäärän olet lukiossa opiskellut. 
 

Reaaliaineen koe 

Reaaliaineissa järjestetään kokeet uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, psykologiassa, filo-
sofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja 
terveystiedossa. Reaaliaineiden kokeissa on oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Yhtenä päivänä 
voit osallistua vain yhden aineen kokeeseen. 
 
 

Tehtävien määrät ja vastausten enimmäismäärät reaaliaineen kokeissa: 
 

Yhtenä päivänä: 
psykologia 10/6 
filosofia 10/6 
historia 10/6 
fysiikka 13/8 
biologia 12/8 

 
Toisena päivänä: 

ev.lut.uskonto/ort. uskonto/elämänkatsomustieto 10/6 
yhteiskuntaoppi 10/6 
kemia 12/8 
maantiede 10/6 
terveystieto 10/6 

 

2. HAJAUTTAMINEN 

 

Voit suorittaa tutkinnon hajautettuna kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. 
Itsesi ja koulun kannalta on välttämätöntä, että olet tehnyt Wilmaan henkilökohtaisen kirjoi-
tussuunnitelman. Lisäohjeita saat omalta opoltasi. 

 

3. OSALLISTUMISOIKEUS 

 
Voit osallistua kokeeseen, kun olet suorittanut pakolliset kurssit kirjoitettavasta aineesta. 
Koetehtävät on laadittu valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien 
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pohjalta. Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, voit osallis-
tua opiskeltuasi kaksi kurssia. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pa-
kollisia kursseja, voit osallistua kokeeseen opiskeltuasi kolme lukiokurssia.  
 
Rehtori voi erityisestä syystä päästää sinut kirjoittamaan, vaikka et olisi opiskellut vaadittuja 
oppimääriä. Rehtori tällöin katsoo sinulla olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumi-
seen.  
 

4. KOKEIDEN UUSIMINEN JA TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN 

 
Hyväksytty koe 
Hyväksytyn kokeen saat uusia yhden kerran eikä kokeen uusimisella ole aikarajaa. Myös ko-
keen, josta lautakunta on antanut arvosanan laudatur, saa uusia. 
 
 
Hylätty pakollinen koe 
Hylätyn pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa. Hylätyn pakollisen kokeen kaksi uusinta-
kertaa saat käyttää välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Jos saat pakollises-
ta A-tason kokeesta hylätyn, niin voit vaihtaa kokeen tasoa. Tämä edellyttää kuitenkin, että 
tutkintosi pitää sisällään toisen A-tason kokeen. Jos äidinkielesi ei ole suomi ja olet saanut hy-
lätyn äidinkielen kokeesta, voit vaihtaa äidinkielen kokeen S2-kokeeseen.  
Jos et osallistu kokeeseen tai et jätä koetta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja 
hylätyksi. Jos hylätty pakollinen kokeesi on kompensoitu, saat uusia sen kaksi kertaa ilman 
aikarajaa.  
 
 
Hylätty ylimääräinen koe 
Hylätyn ylimääräisen kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen 
kokeen tasoa et voi vaihtaa. 
 
 
Tutkinnon täydentäminen  
Voit täydentää tutkintoasi kokeilla, jotka eivät sisälly jo suoritettuun tutkintoosi tai halutessa-
si voit täydentää sitä myös suorittamasi oppiaineen eritasoisella kokeella. Voit täydentää 
tutkintoasi uusilla aineilla milloin vain sen jälkeen, kun olet suorittanut tutkinnon. 
Jos tulet hylätyksi pakollisessa kokeessa, et voi täydentää tutkintoasi uusilla aineilla ennen 
kuin olet suorittanut tutkinnon hyväksytysti loppuun.  
 

5. ILMOITTAUTUMINEN 

Tutkinnon suorittavat kokelaat 

Helsingin medialukiossa ilmoittaudut tutkintoon sähköisesti Wilmassa. Vahvistat 
ilmoittautumisen allekirjoituksellasi omalla opinto-ohjaajallasi. Kun ilmoittaudut, 
tulee sinun ilmoittaa kokeen taso ja pakollisuus/ylimääräisyys.  
 
Syksyn 2018 kirjoituksiin sinun on ilmoittauduttava viimeistään 18.5.2018. Mikäli 
osallistuit kevään 2018 kokeisiin, ilmoittaudut saatuasi tulokset, kuitenkin viimeistään 
4.6.2018. 
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Ilmoittautumisen sitovuus 

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi se-
kä vaativuustason valinta ovat sitovia koko tutkinnon osalta. Jos et saavu kokeeseen tai et jätä 
koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Ilmoittautuessasi si-
toudut maksamaan tutkintoon liittyvät maksut. 
 

Lääkärintodistukset, lukitodistukset ja selvitykset vieraskielisyydestä  

Jos olet sairaana kirjoitusten aikana, tai jos sinulla on lukivaikeus, tai jos äidinkielesi ei ole 
suomi, niin ylioppilaslautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. Kaikista näistä tulee 
lähettää lautakunnalle kirjallinen lausunto: todistus sairaudesta tai todistus lukivaikeudesta 
tai selvitys vieraskielisyydestä tai muu puoltolause. Lukilausunnon tulee olla laadittu 
ennen kuin osallistut ensimmäisen kerran hajautettuun tutkintoon. Lisätietoja 
saat erityisopettajalta ja virka-apulaisrehtorilta. 
Jos sinulla on keskivaikea tai vaikea lukihäiriö, niin sinä tai huoltajasi voitte hakea erityisjär-
jestelyjä ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamista varten. Ota tällöin hyvissä ajoin ennen 
ilmoittautumista yhteys erityisopettajaan ja rehtoreihin. 
 

Kompensaatio 

Ylioppilaaksi voi päästä vaikka yksi pakollinen aine olisi hylätty, mikäli muut aineet menevät 
riittävän hyvin, jolloin ne ns. kompensoivat hylätyn arvosanan. Saat jokaisesta hyväksytystä 
aineesta kompensaatiopisteitä seuraavasti:  

 
Laudatur 7 p. 
Eximia cum laude approbatur 6p 
Magna cum laude approbatur 5p 
Cum laude approbatur 4p 
Lubenter approbatur 3p  
Approbatur 2p.  

 
Pisteet lasketaan yhteen ja ne kompensoivat neljän tasoiset hylätyt seuraavasti: 
  
   
  Arvosana:       Tarvittavat 

     kompensaatiopisteet:  
        i+   12p   
        i    14p  
        i-    16p     
        i=   18p  
   

Esimerkki: Jos arvosanat ovat seuraavat: C, B, M, A, i -> 4+3+5+2 = 14 
-> ylioppilaaksi kompensaatiolla 

  
  
 
 
 
Jos et halua kompensaatiota käytettävän, tulee sinun tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus lukiol-
le, joka toimittaa sen edelleen ylioppilastutkintolautakunnalle. 
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Tarkistusarvostelu 

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa hakea lauta-
kunnalta tarkistusarvostelua. Hakemuksen voit tehdä itse, alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja 
tai koesuorituksen valmistavasti arvostellut opettaja. Tarkistusarvostelua koskeva hakemus 
on toimitettava lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokee-
seen osallistuneella on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. Ha-
kemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, kokelaan nimi, lukio, jos-
sa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite sekä pankkiyhteystiedot. 
  
Tarkistusarvostelusta perittävä maksu on 50 euroa. Kun jätät hakemuksen, sinun tulee esittää 
rehtorille tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille. Rehtorin on puolestaan ilmoitet-
tava lautakunnalle, että maksu on suoritettu lautakunnan tilille. Lautakunta palauttaa maksun 
sen suorittajalle, jos tarkistus johtaa arvosanan korottamiseen. Rehtori toimittaa tarkistusar-
vostelua koskevan hakemuksen lautakunnalle niin pian kuin mahdollista. Tarkistusarvostelun 
tulokseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
 

6. TUTKINTOMAKSUT 

 
Ylioppilastutkintoon osallistumisesta suoritat tutkintomaksut YTL:lle. Et saa todistusta ennen 
kuin olet suorittanut maksut. Maksat perusmaksun (14e) kultakin tutkintokerralta ja sen li-
säksi koemaksun (28e) jokaisesta yksittäisestä kokeesta (v. 2017). 
 

7. TUTKINTOTULOKSET JA TODISTUKSET 

 
Tulokset 
Lautakunta lähettää tutkintotulokset heti niiden valmistuttua kaikille lukioille yhtä aikaa. Ke-
vään tutkinnon tulokset tulevat koululle suunnilleen 20.5.2018. Syksyn tutkinnon tulokset tu-
levat koululle suunnilleen 20.11.2018. Jos et halua nimeäsi julkaistavan, tee siitä vapaamuo-
toinen ilmoitus koulun kansliaan kevään tutkinnon osalta huhtikuun loppuun mennessä ja 
syksyn tutkinnon osalta lokakuun loppuun mennessä. 
 
 
Ylioppilastutkintotodistus 
Saat ylioppilastutkintotodistuksen, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon sekä lukion koko 
oppimäärän. Lukion oppimäärä on vähintään 75 kurssia, joista 47/51 on pakollisia kursseja. 
Valtakunnallisia syventäviä kursseja sinun on suoritettava vähintään 10. Muistathan, että 
kaikkien soveltavien kurssien tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Kevään ylioppilaan 
kaikkien kurssien tulee olla suoritettu 27.4.2018 mennessä. Syksyn ylioppilaan 
kaikkien kurssien tulee olla suoritettu 31.10.2018 mennessä. 
 
Ylioppilastutkintotodistus päivätään, kun olet suorittanut tutkintoon kuuluvat pakolliset ko-
keet hyväksytysti. Jos haluat kaikki kirjoittamasi aineet samaan todistukseen, niin jätä viimei-
selle kirjoituskerralle ainakin yksi pakollinen aine. Hylätty ylimääräinen koe ei näy todistuk-
sessa. 
Jos olet suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet, mutta et saa lukion 
päättötodistusta, niin lautakunta antaa todistuksen hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta. 
Ylioppilastutkintotodistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kunkin 
kokeen taso sekä kokeesta saatu arvosana. Kokeista annettavat arvosanat: Laudatur L, Eximia 
cum laude approbatur E, Magna cum laude approbatur M, Cum laude approbatur C, Lubenter 
approbatur B, Approbatur A ja Improbatur I. 
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8. VILPPI JA TUTKINTOJÄRJESTYKSEN RIKKOMINEN 

 
Jos syyllistyt vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen, menetät oikeutesi osallistua kokei-
siin kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin olet samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, 
katsotaan myös hylätyiksi.  
 
 

9. KÄYTÄNNÖN OHJEITA KIRJALLISIIN KOKEISIIN MELU:ssa 

 

Henkilöllisyystodistus on esitettävä koevalvojalle. 
 
Koepaikat ja istumajärjestys 
Helsingin medialukion ylioppilaskirjoitusten kirjalliset kokeet pidetään koulun juhlasalissa 
ja/tai D-siiven luokkatiloissa (Remontin johdosta koesuorituspaikkoihin saattaa tulla muu-
toksia.). Katso A-siiven ilmoitustaululta, missä tilassa kirjoitat. Istumapaikkasi selviää sisään-
oton yhteydessä. Kokelaiden sisäänotto koetilaan alkaa klo 8.00 ja viimeistään klo 
8.30 (paperikokeet). Paikat on merkitty nimilapuin, joissa on myös kokelasnumero. Ko-
keet alkavat tasan kello 9.00 ja kestävät kuusi tuntia. 
 
 
Kännykät ja muut omat tavarat 
Matkapuhelinten ja muiden teknisten laitteiden tuominen koesaliin on ehdot-
tomasti kielletty. Matkapuhelin on viisainta jättää kotiin tai kaappiin. Koulusihteerille sul-
jettuna jättämäsi matkapuhelimen voit noutaa kansliasta. Repun ja takin jätät ensisijaisesti 
kaappeihin tai naulakoihin. 
 
 
Eväät 
Määräysten mukaan mm. suklaasta ja karamelleista sekä juomapulloista on poistettava pääl-
lyspaperit ja etiketit. Esimerkiksi jogurttipurkin tekstit tulee peittää teipillä. Teippaa eväät 
jo kotona ja pakkaa läpinäkyvästi. Valvovat opettajat tarkistavat kokelaiden eväät saliin 
mentäessä ja tarvittaessa avaavat ne. Et saa itse tuoda koetilaan mitään papereita, nenäliinoja 
tai eväskääreitä. Kokelaita varten koetilaan varataan nenäliinoja. Sinulla tulee olla omat mig-
reeni-, särky- yms. lääkkeet mukanasi.  
 
 
Kirjoitusvälineet, laskimet ja taulukkokirjat 
Tuo mukanasi omat kirjoitusvälineesi: lyijykynät (sopivan pehmeät), pyyhekumi, teroitin, vii-
vain, piirtokolmio, harppi ja muste- tai kuulakynä. Fysiikan, kemian, maantieteen ja 
matematiikan kokeissa käytettäväksi tarkoitetut taulukot ja laskimet on jätettä-
vä kansliaan tarkastettavaksi viimeistään kaksi päivää ennen ko. koetta.  Laski-
mien ja taulukkokirjojen päälle kirjoitat nimesi ja koetunnuksen selvästi esimerkiksi maala-
rinteipin avulla. Laskimet ja taulukkokirjat jaetaan ennen kokeen alkua kokelaiden omille 
paikoille.  
 
 
Paperit 
Ennen varsinaisen kokeen alkamista annetaan vielä koetta koskevia ohjeita. Erityisesti ennen 
reaaliaineen, matematiikan ja äidinkielen koetta annetaan tärkeää informaatiota paperin käy-
töstä. Paperit on jaettu valmiiksi pulpeteille. Koepapereissa on painettuna tai leimattuna kou-
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lun nimi ja numero. Lisää koepapereihin kokelasnumerosi sekä nimikirjoituksesi ja nimen 
selvennös (täydellinen nimi). Lisää paperia saat valvovalta opettajalta nostamalla paperin 
ylös. Jos paperisi tms. putoaa kokeen aikana, nosta kätesi ylös niin valvova opettaja palauttaa 
sinulle pudonneen tavaran.  
 
Sinun on selvästi yliviivattava koetilanteessa ne paperiset suoritukset, joita et 
halua arvosteltavaksi. Myös suoritusten luonnosteluun käytetyt paperit on yliviivattava. 
Mitään papereita ei saa taittaa, puolittaa tai rypistää.  
 
 
WC-käynnit 
WC:hen halutessasi nosta selvästi kätesi ylös ja odota kunnes valvova opettaja huomaa ja läh-
tee mukaan. WC:ssä voi käydä vain yksi kokelas kerrallaan. 
 
 
Kokeesta poistuminen 
Koetilaisuudesta et saa poistua ennen kello 12.00. Kokeen päättyessä jätä tehtäväpa-
perisi ja kaikki koepaperisi ykkösvalvojalle. Varsinaiset suoritukset, luonnospaperit ja puhtaat 
paperit laitetaan omiin nippuihinsa valvojan ohjeiden mukaisesti. Kaikissa papereissa tulee 
olla tunnistetiedot (nimi jne.). Odota rauhassa omaa vuoroasi papereiden palautta-
miseen omalla paikallasi jonon muodostumisen välttämiseksi.  
 
 
Muuta huomioitavaa 
Pois lähtiessäsi anna työrauha koetta jatkamaan jääville. Älä aiheuta turhaa liikehdintää tai 
ääntä. Poistu ripeästi ja äänettömästi sekä avaa ja sulje ovi varoen. Älä jää juttelemaan 
käytävään vaan poistu ulos asti. 
 
 
Tulokset  
Alustavat koetulokset tulevat kokelasnumeroittain A-siiven ilmoitustaululle noin viikon kulut-
tua kirjoituksista. Kokeesta lähtiessäsi voit ottaa nimilappusi, jossa on kokelasnumerosi, mu-
kaan. Kokelasnumerosi voi vaihdella eri kokeissa. 
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 Gaudeamus igitur 
 
  Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! : 
  Post iucundam iuventutem, 
  Post molestam senectutem, 
  nos habebit humus, 
  nos habebit humus. 
  
  Vivat academia, vivant professores! : 
  Vivat membrum quodlibet, 
  Vivant membra quaelibet, 
  Semper sint in flore, 
  Semper sint in flore. 
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