
LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO YO-KALENTERI SYKSY 2022 

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! 

 
Edellytämme, että kokelas on harjoitellut digitaalista kokeen tekemistä ennen yo-kokeeseen 
osallistumistaan. Jos korottajalla tai tutkinnon täydentäjällä ei ole aikaisempaa kokemusta 
digitaalisesta yo-kokeesta, on hänen osallistuttava aikuislukiossa oppiaineen yo-kirjoituksiin 
valmentaville kursseille.  

TI 3.5. 15.15 Aloitusinfo syksyn 2022 yo-kirjoituksiin. Tutkintoon ensimmäistä kertaa aikuis-
lukiossa osallistuva täyttää kirjoitussuunnitelman Kustissa; Aikuislukion 
opinto-ohjaus, syksyn 2022 yo-kirjoitukset. 

Varaa aika 
opolta puh. 
044 4885562 

 Käy opinto-ohjauksessa toukokuun aikana ennen sitovaa yo-ilmoittautumista. 
Saat palautteen kirjoitussuunnitelmastasi ja varmistuksen oikeudesta osallistua 
yo-kirjoituksiin ja ohjeita opintojen suunnitteluun.  

KE 25.5. 17.00 
mennessä  
 

Viimeinen ilmoittautumispäivä syksyn 2022 yo-kirjoituksiin.  Sitova ilmoittau-
tumislomake tulee täyttää huolellisesti allekirjoituksineen. Sitovat ilmoittautu-
mislomakkeet löytyvät Kustista -> Aikuislukion opinto-ohjaus -> Syksyn 2022 yo-
kirjoitukset. Myös aikuislukion toimistossa voi ilmoittautua kirjoituksiin. 

vko 25  Yo-lasku lähetetään sähköpostitse. Maksa yo-tutkintomaksusi laskuun merkit-
tyyn eräpäivään mennessä.  

MA 6.6. - SU 21.8. Kesäloma  

TO 18.8. mennessä Muista ilmoittautua 1.periodin kursseille / opintojaksoille Eepoksen kautta. 

MA 22.8.   Lukuvuoden 2022-2023 Aikuislukion 1. periodin opetus alkaa 

MA 29.8. al-
kaen  

 
 
 

Ainekohtaiset YO-infot pidetään opintotarjottimen mukaan, tarkempi ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin. 

MA 5.9. klo 15.00 Pakollinen yo-kokeiden info ennen yo-kirjoituksia kaikille! 

MA 12.9. – MA 26.9. Yo-kokeiden aikataulu on tämän kalenterin kääntöpuolella. 

MA 26.9. -  TO 29.9. 1.periodin päättöviikko 

TI 1.11. mennessä toimisto Valmistuva ylioppilas voi pyytää kirjallisesti, ettei hänen nimitietojaan julkaista 
ylioppilaiden nimilistassa eikä tiedotusvälineissä. Pyyntö välitetään Ylioppilastut-
kintolautakunnalle. Pyyntö on tehtävä kirjallisena allekirjoituksella. 

KE 2.11.  
 

17.00  
mennessä 
toimisto 

Viimeinen päivä ilmoittautua päättötodistuksen arvosanojen korotuskuulustelui-
hin. Korotuskuulusteluaikataulun voi hakea toimistosta ke 9.11. 

TO 10.11.  
 

Yo-tulokset tulevat koululle. 
 

MA 14.11.- TO 17.11. Korotuskuulustelut erillisen aikataulun mukaan. 

TO 17.11. 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 2.12.   
 

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

LA 3.12.  
 

Yo-juhla. Paljon onnea uusille ylioppilaille! 
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SYKSYN 2022 KOEPÄIVÄT  

VIIKON- 
PÄIVÄ 

PVM YO-KOKEET KOE AL-
KAA 

MA 12.9. ÄIDINKIELI, LUKUTAIDON KOE  9.00 

KE 14.9.  USKONTO, ET, YHTEISKUNTAOPPI, KEMIA, MAANTIEDE, TERVEYSTIETO  9.00 

PE 16.9. VIERAS KIELI, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä  

9.00 

MA 19.9. TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PITKÄ JA KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ 9.00 

TI 20.9. MATEMATIIKKA, PITKÄ JA LYHYT OPPIMÄÄRÄ 9.00 

TO 22.9. PSYKOLOGIA, FILOSOFIA, HISTORIA, FYSIIKKA, BIOLOGIA 9.00 

PE 23.9. ÄIDINKIELI, KIRJOITUSTAIDON KOE SEKÄ SUOMI TOISENA KIELENÄ -KOE 9.00 

MA  26.9. VIERAS KIELI, LYHYT OPPIMÄÄRÄ   
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina 

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. 
Tietokoneen verkkoliikenne saattaa vaatia myös USB-liitäntäisiä lisälaitteita, kuten Ethernet- 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 opiske-
lijoita 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.  
 
Lisätietoja ylioppilastutkinnosta: www.ylioppilastutkinto.fi 
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