
YLIOPPILASKOKEET SYKSY 2019



KOEPÄIVÄT JA PAIKAT 

ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke 18.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä

ti 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 27.9. toinen kotimainen kieli

ti 1.10. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä –koe

to 3.10.uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Tilat ilmoitetaan Wilmassa ja d-puolen ilmoitustauluilla koetta edeltävänä päivänä 
(erillistila alleviivattuna). Klo 8.30 D-aulaan tai sankariaulaan.



MITÄ MUKAAN?

Henkilöllisyystodistus, kuvallinen kela-kortti, ajokortti, passi

Oma kannettava, sen virtajohto, langalliset kuulokkeet, tarvittavat adpterit
verkkojohdon kytkemiseksi

Vaatteet, joissa ei ole tekstejä

Ruokaa ja juomaa pakattuina läpinäkyviin rasioihin/koteloihin, joissa ei ole tekstejä 
tai joiden teksti on peitetty

Kori tai muu läpinäkyvä laukku ruoalle ja juomalle



KANNETTAVA TIETOKONE

Virtajohto

Usb-liitäntämahdollisuus

Portti verkkoliitännän ethernet-kaapelille tai sopiva adapteri

Langalliset kuulokkeet ja kannettavassa siihen liitäntämahdollisuus; ei langattomia 
kuulokkeita



HARJOITTELE ETUKÄTEEN

Oman tietokoneen käynnistäminen usb-muistitikulta (Abittikoe)

Omien kuulokkeiden ja verkkojohdon liittäminen koneeseen

Koeympäristön käyttöä kuten ikkunat, välilehdet, kuvankaappaus, poistetun tekstin 
palauttaminen, äänitestin tekeminen

Happy hourissa klo 15:10-16:00 tiistaisin voit harjoitella näitä asioita



TAULUKKOKIRJAT/LASKIMET

Sallittu syksyyn 2020 saakka fysiikka, kemia, maantiede ja matematiikka

Tuodaan tarkistettaviksi kanslian eteisen laatikoihin kirjoitusta edeltävänä päivänä 
klo 10:00 mennessä



SAIRASTUMINEN JA LÄÄKKEET

Ilmoita sairastumisesta rehtorille puhelimitse 040 7748380

Hanki lääkärintodistus kyseisen päivän työkyvyttömyydestä tai sairaudesta, jos 
osallistut kokeeseen sairaana, tuo se kansliaan tai anna rehtorille mahdollisimman 
pian

Lääkkeet nimellä varustettuna lääkepöydälle koetilassa

Intiimihygieniatuotteita saatavilla vessassa



KOETILANNE

Saapuminen kokeeseen 8:30

Poistua saa aikaisintaan klo 12:00

Lupa käydä vessassa pyydetään valvojalta nousemalla seisomaan tai viittaamalla. 
Hän saattaa sinut eteenpäin.

Tavaroiden pudottua, valvoja nostaa ne sinulle. Odota paikallasi. 

Jos asiaa valvoja, nouse seisomaan tai viittaa valvojalle.



MITÄ EI SAA TUODA KOETILAAN

Bluetooth-laitteita

Kännyköitä

Älykelloja

Omia papereita kuten nenäliinoja, muistilehtiöitä

Ulkovaatteita

Laukku, reppu yms

Vältä myös voimakkaita hajusteita

Jos joudut ottamaan ne, ne jätetään koetilan ulkopuolelle säilöön. 



VILPPI

Seuraamus: kaikki kokeesi hylätään kyseisellä tutkintokerralla ja koesuoritus 
keskeytyy välittömästi



ALUSTAVAN TARKISTUKSEN TIEDUSTELU

Tarkistajaluettelo kotisivuilla

Ota yhteyttä tarkistajaan sähköpostitse: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Anna kuitenkin tarkistajille aikaa ennen kuin lähetät tiedusteluja

mailto:etunimi.sukunimi@seinajoki.fi


LISÄTIETOJA

www.ylioppilastutkinto.fi

teijo.pakkila@seinajoki.fi, puh 040 7748380

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
mailto:teijo.pakkila@seinajoki.fi

