
Ro-etätuokio 11.5.2020 

Kevään 2020 yo-tutkintokerran tulokset 

− Tulokset saadaan koululle tiistaina 12.5.  

− Tulokset ovat nähtävillä Oma Opintopolku-palvelussa keskiviik-

kona 13.5. klo 9 lukien 

− Epidemiatilanteen vuoksi koulu suosittelee välttämään toimisto-

asiointia ja katsomaan tulokset Opintopolusta. 

− Jos tarvitset tulokset jo tiistaina, ne ovat noudettavissa nimi-

koidussa kirjekuoressa käytävältä, koulun toimiston edestä tiis-

taina 12.5. klo 12.00 lukien 

Syksyn 2020 yo-tutkintokerran koepäivät muuttuvat 

− Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt Korona-virus epidemi-

aan varautuen muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi re-

aalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pit-

kän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. 

− Koepäivät ovat ajalla 14.9. – 1.10.2020 

− Muuttuneet koepäivät antavat nyt mahdollisuuden ilmoittautua 

suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin sa-

mana tutkintopäivänä. 

− Lisätietoa: ylioppilastutkinto.fi | Ajankohtaista | Tiedotteet 

Kakkoset: Syksyn 2020 yo-tutkintokerran ilmoittautuminen 

− Ro muistuttaa, että ilmoittautuminen tehdään sähköisen lomak-

keen välityksellä 20.5. mennessä. 

− Ohje ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen on lähetetty jokaiselle 

Helmi-viestinä 

Lukuvuoden 2020 – 21 kurssitarjotin 

− Tarjotin on nähtävillä koulun verkkosivuilla keskiviikosta 13.5. lu-

kien. 

− Toimiston rakennettua tarjottimen Helmeen, avataan lukuvuo-

den 2020 – 21 ensimmäinen jakso kurssivalintoja varten 25.5. 
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Lukuvuoden viimeinen koeviikko käynnistyy 

− Torstaina 14.5. aloitellaan viimeisen koeviikon kokeilla. 

− Kurssien opettajat ohjeistavat omien kokeidensa käytänteistä; 

kestosta ym. 

Opiskeluhuollon palvelut käytettävissä  

− Opiskeluhuollon palvelut ovat edelleen normaalisti käytettävissä 

touko-kesäkuussa. Oppilas voi terveenä tulla varaamilleen käyn-

neille koulun psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan 

luokse. Palveluja tarjotaan myös etänä.  

− Lari Laakkonen, koulupsykologi puh. 044 4885 540 

− Maija Halme, koulukuraattori puh. 044 4885 546 

− Nina Kuisma, lukion terveydenhoitaja puh. 044 4163 119 

Lykin huikein etätyöpiste -kuvakilpailun äänestystulokset 

− Ääniä annettiin huimat 698 kpl, kiitos kaikille äänestykseen osal-

listuneille. Eniten ääniä saaneet kuvat ohessa. Voittajat saavat 

Lykin collegepaidan haluamassaan koossa ja kaikille kuvansa ki-

saan lähettäneille annetaan pieni Lyk-henkinen palkinto. Voitta-

jille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  

Seuraava ro-etätunti  

− pidetään koeviikon päätyttyä torstaina 28.5. klo 9.30 

− tuolle torstaille kaavailtu oman ryhmän päivä joudutaan valitet-

tavasti perumaan  

Lukuvuoden 2019 – 20 päätös – Ylioppilasjuhla   

− Kouluvuosi päättyy ylioppilasjuhlaan lauantaina 30.5. klo 9.30 

− Kokoontumisrajoitusten vuoksi juhlaa ei järjestetä koululla, vaan 

lähetetään striiminä, jota voi seurata koulun verkkosivujen 

kautta. 

 


