Tiedote YO-kokeisiin valmistautumisesta:
Ennen koetta

○ Ota mukaasi vähintään kolme maskia sekä muovipussit likaisille
maskeille. Voit ottaa myös käsidesiä, poista etiketit.
●

●

Ota mukaasi oma tietokone, adapterit, hiiri ja kuulokkeet. Bluetooth toimintoa ei saa olla kuulokkeissa
eikä hiiressä. Kone täytyy olla testattu toimivaksi abittijärjestelmään. Ole yhteydessä TVT-opettajiin, jos
olet epävarma koneen toiminnasta Abitti-järjestelmässä. Koulun koneen saavat ne, jotka ovat
forms-kyselyn kautta asian tiedottaneet.
Ota mukaasi passi tai kuvallinen henkilötodistus Varaa evästä. Kirjoitustiloihin vietävien
eväiden ympärillä ei saa olla käärepaperia, mahdollisen pakkausmateriaalin tulee olla läpinäkyvää eikä
se saa sisältää mitään tekstiä. Eikä läpinäkymätöntä foliota! Myös juomapakkausten tulee olla täysin
ilman tekstiä samoin kuin vaatteiden.
●

Kanslian edessä oleviin neuvotteluhuoneisiin ja ala-aulaan on varattu korit oppilaiden omia eväitä
varten. Jätä omat tavarasi ja kännykkäsi
lokeroosi tai kanslian eteen neukkareihin.
Neuvotteluhuoneet lukitaan kokeen ajaksi. Saat kännykkäsi ja muut tavarasi noudettua kirjoitusten
jälkeen. Muista pitää hyvät etäisyydet toisiin opiskelijoihin ja siirry ajoissa kolmanteen kerrokseen,
ihan viimeistään luokissa täytyy olla 8.30.

●

Tarkista, ettei tietokoneessasi ole itseliimattuja tekstillisiä tarroja, poista
mahdolliset tarrat ennen kokeeseen saapumista.

●

Jos sairastut tai olet myöhästymässä, ota välittömästi yhteyttä Mikael Inkeroiseen p. 0468772038.
(Varalla rehtori 050 367 3760 tai kanslia 043-8245151/ 043-8267122). Jos sairastut koetta
edeltävänä päivänä, tai sinut asetetaan karanteeniin, ota välittömästi yhteyttä Mikael Inkeroiseen.
Jos sairastut koepäivänä kokeen jälkeen, mene välittömästi lääkäriin, jotta sairaus todetaan. Hanki
kaikissa em. tilanteissa lääkärintodistus, josta näkyy diagnoosi (työkyvyttömyys!) ja toimita se
kansliaan. Koronaan sairastuneita tai karanteeniin asetettuja emme voi ottaa kokeisiin. Tällöin
toimitaan YTL:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti ja koe siirtyy seuraavaan tutkintokertaan.
Istumajärjestys vaihtelee eri kirjoitustilaisuuksissa. Paikat on numeroitu, istumakartta on
kirjoituspäivänä 3.krs aulassa sekä 1. ja 2. kerroksessa. Kirjoitustilassa jokaisella pöydällä on
kokelaan nimilappu.

●

OTA MUKAASI SE KONE, JOLLA KIRJOITAT.
TARVITTAVAT ADAPTERIT MUKAASI!

MUISTA VARATA MYÖS KUULOKKEET, HIIRI JA

Kokeiden ajat – saapuminen kokeeseen
YO-kokeet pidetään Otaniemen lukion 3.kerroksessa. klo 8.00 pitää olla paikalla, katsoa, että eväät ovat ilman
pakkauksia ja tekstejä, jättää kännykkä ja muut ylimääräiset tavarat säilytykseen ja käydä WC:ssä. Tarkista
missä luokkatilassa kirjoitat.
●

muista turvavälit joka tilanteessa!

●

klo 8.15 Siirrytään luokkatiloihin. Luokkatilassa etsi oma paikkasi ja kiinnitä koneesi virtalähteeseen. Istu
rauhassa paikallasi ja odota ohjeita.

●

n. klo 8.30 aineenopettajien viimeiset ohjeet ja kirjautuminen kokeeseen

●

katso, että valitset oikean kokeen ja oikean kielen

koe alkaa 9.00
●
●

Jos myöhästyt, ilmoita siitä välittömästi 046 877 2038 tai 050-3673760 tai kansliaan 043-8245151 tai
043-8267122.
Jos kokelas myöhästyy kirjallisesta kokeesta mutta saapuu ennen klo 10.00, hänen voidaan antaa
osallistua kokeeseen (pöytäkirjaan merkintä). Jos kokelas saapuu vasta klo 10:n jälkeen, kokeeseen
osallistumisesta neuvotellaan YTL:n sihteeristön kanssa. Myöhästynyt kokelas voi mennä luokkaan vain
rehtorin tai opettajan saattamana.

Poisjääminen ilman syytä
●

Jos kokelas jää saapumatta kokeeseen ilman hyväksyttävää syytä, koe katsotaan suorituskerraksi. (=
hylätty)

Vielä muutamia tärkeitä asia kirjoitustilaisuudesta:
Kirjoitustilaan ei saa tuoda kännykkää eikä muita elektronisia eikä langattomia laitteita (ei esim. älykelloa).
Myöskään omia nenäliinoja tai muita papereita ei saa tuoda koetilaan. Tytöille on varattu intiimihygieniatarvikkeita
lukion puolesta. Erityiset lääkkeet pitää tuoda nimellä varustettuna valvojan pöydälle, jos niissä on tekstejä.
Perussärkylääkkeitä on valvojan pöydällä, kokelaalla voi olla muutama särkylääke itsellään eväskorissa esillä.

Kirjoitussaliin pitää tuoda kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Luonnospapereita on valmiina pöydillä. Ota oma kynä mukaan luonnostelua varten.
Papereihin ei saa kirjoittaa mitään ennen kokeen alkua!
Kokelas ei saa repiä tai taittaa mitään papereita koetilaisuudessa.
Kaikki kokelaan saamat paperit sekä abitti-tikku on luovutettava takaisin sille opettajalle, joka pitää
pöytäkirjaa. Kirjoita nimesi luonnospaperiin, johon olet tehnyt muistiinpanoja kokeen aikana.
Mikäli haluat lisää luonnospaperia, viittaa ja odota paikallasi, valvova opettaja tuo sinulle paperia.
Mikäli sähköisessä yo-kirjoituksessa on häiriö, viittaa ja odota, että opettaja saapuu paikalle, älä etene
tehtävissä.
Jos haluat WC:hen, laita tietokoneen näytönsäästäjä päälle ja käännä paperit siten, että päällimmäisenä
on puhdas konsepti ja nouse seisomaan (yksi kerrallaan!).
Lue jokainen tehtävä huolella, katso erityisesti moneenko tehtävään vastataan. Älä tee ylimääräisiä
tehtäviä! Älä tee mitään merkintöjä vastauskenttään, jonka on tarkoitus jäädä tyhjäksi.
Koe päättyy klo 15.00, koeaika on tasan 6 tuntia (8 tuntia, jos on päätös lisäajasta). Valvojan ilmoitettua
kokeen loppuneen sähköiseen kokeeseen tai luonnospapereihin ei saa tehdä enää yhtään merkintää.
Tarkista ennen kokeen päättymistä huolella, että olet vastannut oikeaan määrään kysymyksiä. Huom!
Kun lopetat sähköisen kokeen, muista klikata kenttää Lopeta koe. Odota paikallasi, että valvoja
antaa sinulle luvan tulla palauttamaan paperisi ja muistitikkusi, paikalta lähtiessäsi ota kaikki
tavarasi mukaasi!
Koetilaisuudesta saa poistua aikaisintaan klo 12 jälkeen. Kokeen päätyttyä luovutetaan muistitikku ja
luonnospaperit valvojalle yksi kokelas kerrallaan. Vuoroa on odotettava omalla paikalla.
Kokeen alkamisen jälkeen valvovilla opettajilla ei ole oikeutta antaa mitään ohjeita. Kysy ennen kokeen
alkua ja noudata ohjeita! Pysy rauhallisena ja lue tarkasti tehtävät, sekä vastaa siihen mitä
kysytään.

Vilppi ja tutkintojärjestyksen rikkominen

Ylioppilastutkintoasetus 9 §
Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä tai muutoin törkeästi
rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin
kokelas on kyseisenä tutkintokertana ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi.
Jos 1 momentissa tarkoitettua tekoa voidaan pitää suunniteltuna tai muulla tavalla raskauttavana, rehtori voi
määrätä, että kokelas menettää osallistumisoikeuden kokeisiin kyseistä tutkintokertaa lähinnä seuraavana
tutkintokertana.

●

Poikkeustilanteissa kuuntele huolellisesti valvojan antamia ohjeita ja noudata niitä. Äärimmäisessä
poikkeustilanteessa kirjoittavat siirtyvät hallitusti muihin tiloihin jatkamaan kirjoituksia rehtorin
neuvoteltua YTL:n kanssa järjestelyistä.

Tulokset
Alustavat tulokset ilmestyvät wilmaan noin kahden viikon kuluttua. Lopulliset tulokset tulevat marraskuun
puolivälissä. Ilmoittautuminen kevään kirjoitukseen on marraskuussa.

LOPUKSI

Sinä olet valmistautunut tähän vuosia, joten luota itseesi ja tee parhaasi. Se riittää!
Kysy etukäteen, jos sinua jännittää tai mietityttää joku asia. Me olemme sinua varten täällä.
Pidä vuorokausirytmi normaalina, ulkoile, nuku ja syö säännöllisesti.
Tsemppiä valmistautumiseen!
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