
LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIIO 

  käännä… 

1 YO-KALENTERI SYKSY 2019 

Infot ovat osa valmentautumista yo-kokeeseen! Hyödynnä opinto-ohjausta! Ilmoittaudu harkiten! 

TI 23.4. 15.00– Osallistu aloitusinfoon. Jos aiot osallistua aikuislukiossa ensimmäistä 
kertaa ylioppilastutkinnon kokeisiin syksyllä 2019, täytä yo-kirjoitus-
suunnitelma.  

touko-
kuu 

varauslista 
on toimis-
tossa 

Hyödynnä henkilökohtaista ohjausta. Varaa ohjausaika, kun haluat 
palautetta kirjoitussuunnitelmastasi ja varmistuksen oikeudesta osal-
listua yo-kirjoituksiin. Saat myös ohjeita opintojen suunnitteluun.  

touko-
kuu 

lomakkeita 
toimistossa 

Ilmoittaudu Kesälukion ABI-kursseille. Viimeinen ilmoittautumispäivä 
on 10.6. Kurssit ovat maksuttomia aikuislukion opiskelijalle. Kesälu-
kion verkkosivut: www.lyk.fi/kesalukio 

touko-
kuu 

 Hae aikuislukion kurssitarjotin lukuvuodelle 2019–2020. Tee opinto-
suunnitelma uuteen tarjottimeen ja ilmoittaudu 1. jakson kursseille 
15.8. mennessä.  

KE 15.5. klo 13.00-  Kysy kevään 2019 yo-kirjoitusten tuloksia toimistosta. Kevään 2019 
yo-kirjoituksissa mukana olleet kokelaat voivat ilmoittautua syksyn 
2019 ylioppilastutkintoon ma 3.6. klo 15.00 mennessä. 

TO 23.5. 18.00 
mennessä  

Ilmoittaudu syksyn 2019 yo-kirjoituksiin viimeistään tänään.  
Täytä ilmoittautumislomake huolellisesti.  

vko 25  Maksa yo-tutkintomaksusi pankkisiirtolomakkeeseen merkittyyn erä-
päivään mennessä. Pankkisiirtolomake lähetetään kotiin.  

MA 22.7. 
–PE 2.8. 

 Kesälukion kurssien opetus alkaa. Opetus kestää kaksi viikkoa, opetus-
päivät maanantaista perjantaihin.  

 KE 14.8.  mennessä Ilmoittaudu aikuislukion läsnä olevaksi opiskelijaksi ja 1. jakson 
kursseille. 

MA 19.8.   Aikuislukion 1. jakson opetus alkaa. 

MA 2.9.  15.15-16.05 Reaaliaineiden info: PS, FI, HI, UE, ET, YH 

TI 3.9. 15.15-16.05 Reaaliaineiden info: FY, BI, KE, GE, TE 

KE 4.9.  15.15-16.05 Vieraan kielen, englannin yo-info 

MA 9.9. 15.15-16.05 Toisen kotimaisen kielen, ruotsin yo-info   

TI 10.9. 15.15-16.05 Äidinkielen yo-info   

KE 11.9. 15.15-16.05 Matematiikan yo-info  

TO 12.9. 15.15-16.05 Pakollinen yo-kokeiden info ennen yo-kirjoituksia kaikille! 

MA 16.9. – TO 3.10.  Yo-kokeiden aikataulu on tämän kalenterin kääntöpuolella.   

MA 
28.10.  

toimisto Ilmoittaudu korotuskuulusteluihin, jos haluat korottaa päättöarvosa-
naa jossakin oppiaineessa. Kysy koepäiväsi ennen päättöviikkoa.   

MA 4.11. 
men-
nessä  

toimisto Valmistuva ylioppilas voi pyytää kirjallisesti, ettei hänen nimitietojaan 
julkaista ylioppilaiden nimilistassa eikä tiedotusvälineissä. Pyyntö väli-
tetään ylioppilastutkintolautakunnalle.   

MA 11.11. – TO 14.11. Korotuskuulustelut päättöviikolla.  

KE 
20.11.  

mennessä Yo-tulokset tulevat koululle. 

TO 
21.11. 

mennessä Valmistuva ylioppilas voi pyytää S-merkinnän lukion päättötodistuk-
seen oppiaineista, jos oppimäärä käsittää yhden kurssin tai valinnai-
sista vieraista kielistä, jos suoritettuja kursseja on kaksi.   

SYKSY 
2019 

http://www.lyk.fi/kesalukio
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SYKSYN 2019 YLIOPPILASTUTKINNON KOKEIDEN KOEPÄIVÄT 

PVM YO-KOKEET KOE AL-
KAA 

ma   16.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
- englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina 

9.00 

ke 18.9. äidinkieli, lukutaidon koe 9.00 

pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä 

9.00 

ti 24.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 9.00 

to 26.9. reaaliaineen kokeet:  
- psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

9.00 

pe 27.9. toinen kotimainen kieli, ruotsi,  
pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

9.00 

ti  1.10.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe 
suomi / ruotsi toisena kielenä -koe 

9.00 

to 3.10. reaaliaineen kokeet:  
- uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto 

9.00 

Digitaalisessa kokeessa tarvittavat välineet ja niiden käyttö 
Kokelaan velvollisuus on huolehtia, että hänellä on digitaalisessa kokeessa mukana oma kannettava 
tietokone, virtajohto ja langalliset kuulokkeet. Kokelaan tulee osata käynnistää tietokoneensa yo-
kokeessa käytettävältä USB-muistilta. Kokelas voi käyttää lisälaitteita: erillistä näppäimistö ja lan-
gallista hiirtä. Tietokoneen verkkoliikenne saattaa vaatia myös USB-liitäntäisiä lisälaitteita, kuten Et-
hernet- tai WLAN-adaptereita. Langattomien lisälaitteiden käyttö on kokonaan kielletty. Lisälaitteet 
eivät saa häiritä muita kokelaita.  
Lahden yhteiskoulun tieto- ja viestintätekniikan tukihenkilö Simo Markkanen auttaa aikuislukion 
opiskelijoita tietoteknisissä ongelmissa: 
- TVT-paja järjestetään keskiviikkoisin klo 14.30-15.00 koulun ATK-luokassa 2. kerroksessa. TVT-

pajaan voi tulla kysymään tietoteknisistä ongelmista, laitehankinnoista, digitaalisista kokeista 
sekä niihin liittyvistä ohjelmista ja lisälaitteista tms., koulun järjestelmistä ja palveluista.  

- Opiskelijan tulee testauttaa oma kannettava tietokoneensa digitaalisia yo-kokeita varten mah-
dollisimman pian. Testaus kannattaa käydä tekemässä TVT-pajassa. Ota tietokoneen lisäksi mu-
kaan virtajohto, kuulokkeet ja muut mahdolliset lisälaitteet.  

- TVT-tukihenkilöltä voi kysyä apua myös muina aikoina. Tukihenkilön työaika on päivällä, yleensä 
klo 15.30 asti. Voit sopia tapaamisesta, laittaa sähköpostia atktuki@lyk.fi tai soittaa 044 0885 
502.  

Edellytämme, että kokelas on harjoitellut digitaalista kokeen tekemistä ennen yo-kokeeseen 
osallistumistaan. Jos korottajalla tai tutkinnon täydentäjällä ei ole aikaisempaa kokemusta digi-
taalisesta yo-kokeesta, on hänen ilmoittauduttava aikuislukion 1. jaksossa oppiaineen kursseille 
tai erilliselle Digi-yo-kurssille, joka järjestetään klo 15.15-16.05 keskiviikkoisin. Digi-yo-kurssilla 
harjoitellaan digitaalista koeympäristöä eri oppiaineissa.  

KE 4.12. 16.00 Yo-juhlan harjoitukset. Tuo yo-lakki koululle huomista yo-juhlaa var-
ten.  Kiinnitä lakin päälle nimilappu nuppineulalla.   

TO 5.12. 15.30 
 

Yo-juhla 

mailto:atktuki@lyk.fi

