
LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO YO-KALENTERI KEVÄT 2020 

Koulun yhteystietoja: 
o aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä, 044 0885 501, riitta.yrjana@lyk.fi 
o opinto-ohjaaja Enni Rantahalme, 044 4885 562, enni.rantahalme@lyk.fi 
o koulusihteeri Teija Ruotsalainen, toimisto 03 876 9050, sähköposti aikuislukio@lyk.fi KÄÄNNÄ 

Aineinfoissa saa tietoa yo-kokeen rakenteesta, tehtävätyypeistä, vastaustekniikasta ja yo-kirjoitusten jär-

jestelyistä. Merkitse päivämäärät omaan kalenteriisi. Ennakoi tulevia tapahtumia! 

KE 30.10. 15.15 Aloitusinfo kevään 2020 yo-kirjoituksiin. Tutkintoon ensimmäistä kertaa aikuis-
lukiossa osallistuva täyttää kirjoitussuunnitelman yo-tutkinnon suorittamisesta 
ja tuo sen toimistoon.    

erillinen 
varauslista 

toimisto Käy opinto-ohjauksessa. Saat palautteen kirjoitussuunnitelmastasi ja varmistuk-
sen oikeudesta osallistua yo-kirjoituksiin ja ohjeita opintojen suunnitteluun.  

TO 21.11. 17.30 
mennessä  
toimisto 

Viimeinen ilmoittautumispäivä kevään yo-kirjoituksiin. Ilmoittautumislomake tu-
lee täyttää huolellisesti mustekynällä allekirjoituksineen. Syksyn 2019 yo-kirjoi-
tuksiin osallistuneet voivat ilmoittautua to 28.11. klo 17.30 mennessä. 

PE 20.12. - MA 6.1. Joululoma 

TI 7.1. - PE 10.1.  3. jakson päättöviikko 

MA 13.1.   4. jakso alkaa 

TI 14.1.  
alkaen 

toimisto Hae yo-maksulomake, jolla voit maksaa tutkintomaksusi pankkiin. Eräpäivä on 
merkitty maksulomakkeeseen. 

MA 3.2.   
17.15 
18.15 
18.15 
 

Reaaliaineiden infot pidetään 
PS3-kurssin oppitunnilla (psykologia) 
HI9-kurssin oppitunnilla (historia, yhteiskuntaoppi) 
TE4-kurssin oppitunnilla (terveystieto) 
UE4-verkkokurssin yhteydessä (uskonto ja elämänkatsomustieto) 

KE 5.2.  
16.15 
16.15 
17.15 

Reaaliaineiden infot pidetään  
GE3-kurssin oppitunnilla (maantiede)  
KE4-kurssin oppitunnilla (kemia, fysiikka) 
BI5-kurssin oppitunnilla (biologia). 

MA 10.2. 17.15 Toisen kotimaisen kielen, ruotsin info pidetään kurssin RUB8 yo-oppitunnilla. 

TI 11.2. 16.15  Vieraan kielen, englannin info pidetään kurssin ENA9 yo-oppitunnilla.  

KE 12.2. 16.15 
19.15  

Matematiikan info lyhyt pidetään lyhyen matematiikan kurssin MAB9 yo-oppi-
tunnilla. Pitkän matematiikan info kurssin MAA10 oppitunnilla. 

TO 13.2. 17.15   Äidinkielen info pidetään kurssin ÄI9 yo-oppitunnilla.  

MA 17.2. - TO 20.2.  4. jakson päättöviikko 

MA 24.2. - SU 1.3.  Talviloma 

MA 2.3.   5. jakso alkaa 

KE 4.3. 15.15 Pakollinen yo-info kaikille, jotka ovat ilmoittautuneet kevään 2020 yo-kirjoituk-
siin.  

TI 10.3. - TO 26.3.   Yo-kokeet kirjoitusaikataulun mukaan, joka on tämän kalenterin kääntöpuolella.  

TO 26.3.  
 

17.30  
mennessä 
toimisto 

Viimeinen päivä ilmoittautua päättötodistuksen arvosanojen korotuskuulustelui-
hin. Korotuskuulusteluaikataulun voi hakea toimistosta ti 31.3. 

MA 6.4. - KE 8.4. ja 
TI 14.4. 

Korotuskuulustelut erillisen aikataulun mukaan. 

KE 29.4.  toimisto Viimeinen päivä pyytää koulua ja/tai lautakuntaa poistamaan nimitiedot julkais-
tavaksi tarkoitetutusta nimilistasta. Nimitiedot eivät mene tiedotusvälineille. 
Pyyntö on tehtävä kirjallisena allekirjoituksineen.  
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KEVÄÄN 2020 KOEPÄIVÄT  

TI 10.3. ÄIDINKIELI, LUKUTAIDON KOE JA SUOMI TOISENA KIELENÄ -KOE 9.00 

TO 12.3.  ÄIDINKIELI, KIRJOITUSTAIDON KOE 9.00 

PE 13.3. VIERAS KIELI, LYHYT OPPIMÄÄRÄ   
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame 

9.00 

MA 16.3. TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PITKÄ JA KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ 9.00 

KE 18.3. MATEMATIIKKA, PITKÄ JA LYHYT OPPIMÄÄRÄ 9.00 

PE 20.3. VIERAS KIELI, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä 

9.00 

TI 24.3. USKONTO, ET, YHTEISKUNTAOPPI, KEMIA, MAANTIEDE, TERVEYSTIETO 9.00 

TO  26.3. PSYKOLOGIA, FILOSOFIA, HISTORIA, FYSIIKKA, BIOLOGIA   9.00 

 
Digitaalisessa kokeessa tarvittavat välineet, testaus ja käyttö 
Kokelaan velvollisuus on huolehtia, että hänellä on digitaalisessa kokeessa mukana oma kannettava tie-
tokone, virtajohto ja langalliset kuulokkeet. Kokelaan tulee osata käynnistää tietokoneensa yo-kokeessa 
käytettävältä USB-muistilta. Kokelas voi käyttää lisälaitteita: erillistä näppäimistöä ja langallista hiirtä. Tie-
tokoneen verkkoliikenne saattaa vaatia myös USB-liitäntäisiä lisälaitteita, kuten Ethernet- tai WLAN-adap-
tereita. Langattomien lisälaitteiden käyttö on kokonaan kielletty. Lisälaitteet eivät saa häiritä muita koke-
laita. Lahden yhteiskoulun tieto- ja viestintätekniikan tukihenkilö Simo Markkanen auttaa aikuislukion 
opiskelijoita tietoteknisissä ongelmissa: 
- Kokelaan tulee testauttaa oma kannettava tietokoneensa digitaalisia yo-kokeita varten. Testausta ei 

tarvitse tehdä uudestaan, jos samaa tietokonetta on käytetty jo digitaalisissa kurssikokeissa.  
- Testaus tehdään koulun TVT-pajassa. Kokelas ottaa testaukseen mukaan tietokoneen lisäksi virtajoh-

don, kuulokkeet ja muut mahdolliset lisälaitteet.  
- TVT-paja järjestetään keskiviikkoisin klo 14.30-15.00 koulun ATK-luokassa 2. kerroksessa.  
- TVT-pajaan voi tulla myös kysymään tietoteknisistä ongelmista, laitehankinnoista, digitaalisista ko-

keista sekä niihin liittyvistä ohjelmista ja lisälaitteista.   
- 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 digitaalisen kokeen tekemistä ennen yo-kokeeseen osallis-
tumistaan. Jos korottajalla tai tutkinnon täydentäjällä ei ole aikaisempaa kokemusta digitaalisesta yo-
kokeesta, on hänen ilmoittauduttava aikuislukion 4. jaksossa oppiaineen kursseille tai erilliselle Digi-
yo-kurssille, joka järjestetään klo 15.15-16.05 keskiviikkoisin. Digi-yo-kurssilla harjoitellaan digitaalista 
koeympäristöä eri oppiaineissa.  

MA 4.5.  toimisto Viimeinen päivä pyytää suoritusmerkintä päättötodistukseen sellaisista oppiai-
neista, joissa suoritettu oppimäärä käsittää vain yhden kurssin tai valinnaisista 
vieraista kielistä, jos suoritettuja kursseja on vain kaksi.   

PE 29.5. 17.00  
Museo, Z 

Yo-juhlan harjoitukset. Valmistuva ylioppilas tuo yo-lakin koululle huomista yo-
juhlaa varten. Lakin päälle kiinnitetään nimilappu nuppineulalla.   

LA 30.5. 10.30   
Museo, Z 

Yo-juhla. Paljon onnea uusille ylioppilaille! 
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