Abien muistilista
Käy heti tänään tarkistamassa wilmasta kohdasta lomakkeet yo-ilmoittautumistietosi ja
julkaisuoikeusrastisi. Jos julkaisuoikeudessa on rasti, saa nimesi pistää lehteen kun
valmistut ja jos ei ole, et anna lupaa. Lautakuntaan pitää erikseen kieltää kirjallisesti, jos ei
anna heidän julkaista nimeäsi nettisivuillaan. Virheistä ja lautakunnan julkaisukiellosta heti
tieto kansliaan.
Saat tällä viikolla ylppärimaksusi postissa. Jos osoitteesi on muuttunut, käy heti
kertomassa uusi kansliaan. Maksa se ajoissa tai tule reilusti sopimaan maksuaikatauluista.
Eräpäivä 15.2.
Abi-info käytännön asioista kirjoituspäivinä on to 10.3. klo 14.30-15.30 monitoimisalissa.
Pakollinen ensimmäistä kertaa osallistuville, muutkin saavat tulla.
Varmista, että saat riittävästi ohjeistusta abitti-järjestelmään kirjautumisessa ennen omaa
koepäivääsi.
Hanki viimeistään nyt tarvittavat apuvälineet (jakajat, jolla varmistat langalliseen verkkoon
pääsyn ja abittitikun kiinnittämisen koneeseesi ja langalliset kuulokkeet) ja varmista
koneesi toimivuus. Varakoneita on vain tilanteisiin, että kone hajoaa kesken kokeen.

Seuraa wilmaa ja nettisivuja! Lue kaikki huolella ja kysy, jos on kysyttävää.

Kirjoitusoikeuden tarkistus tehdään noin viikkoa ennen kirjallisen kokeen päivää.
Äidinkielessä esim. 8.3. Hoida oikeutesi ajoissa kuntoon. Mikäli et saa kirjoitusoikeutta,
voit halutessasi noutaa asiasta virallisen päätöksen kansliasta. Koekohtaisen maksun voi
anoa lautakunnalta takaisin kalenterivuoden aikana, jos ei ole saanut osallistumisoikeutta.
Kanslia auttaa.
Mikäli sinulta puuttuu kurssi osallistumisoikeudesta ja aiot suorittaa sen itsenäisesti, on se
aloitettava viimeistään 9.2. Kysy siis aivan välittömästi lupa opettajalta. Lomakkeita
kanslian edessä.
Välitodistus on wilmassa nähtävissä viimeistään 9.3. Tarkista, että loppuarvosanoissa on
suoritusmerkinnät niistä aineista, joista olet näin rehtorin kanssa sopinut. Jos vielä haluat
sellaisen jostain (mahdollisuus saada aineesta, jossa vain 1 kurssi tai kielestä, jossa vain 2
kurssia tai liikunnasta), ole yhteydessä rehtoriin tai opoon. Tarkista että kurssimäärä
täyttyy. Jos tarvitset hakuja/työnhakua varten paperitodistuksen leimalla, pyydä rehtorilta.

Kirjalliset kokeet 15.-30.3.
Tarkista omat päiväsi kotisivuilta opinto-oppaasta tai ylioppilastutkinto.fi.
Koetilojen ovet aukeavat klo 8.15 ja paikalla on oltava viimeistään klo 8.30 mukana kone,
langalliset kuulokkeet ja jakajat sekä eväät. Aulassa on opastaja ohjaamassa, minne viet

tavarasi, mikäli sinulla ei ole lokeroa. Mitään arvokasta ei kannata ottaa mukaan. Koetilan
tavarat kannattaa pakata joko avoimeen laatikkoon tai koriin tai muovipussiin. Laukkuja tai
reppuja ei voi tuoda koetilaan eikä sieltä voi poistua, kun sinne on saapunut.
Etukäteen ilmoitus rehtorille, mikäli ongelmia, sairastumisia tai viranomaisen asettama
altistumiskaranteeni.
Sairaana ei voi tulla kokeeseen.
Muista jatkokoulutushaut 16.3.−30.3. klo 15.00! Haun voit tulla tekemään myös koululle.
Seuraa wilmaa.
Penkkaripäivä 1.4.

5.5. viimeiset arvosanat, jotta olet mukana kevään todistusvalinnassa ja saat todistuksen
kevään juhlassa. Jos suoritat tämän jälkeen vielä kursseja ja aiot valmistua tänä keväänä,
sovi asiasta rehtorin kanssa.
Alustavasti:
n. 15.5. yo-tulokset ja juhlakirje wilmaan
3.6. klo 17.00 yo-harjoitus Hyvinkääsalissa (HYK-alkuiset luokat ja aikuislinja) ja klo 18(salkuiset luokat)
4.6. klo 10 (s-alkuiset luokat) ja 12 (HYK-alkuiset ja aikuislinja) yo-juhlat Hyvinkääsalissa
(paikalla 9.30 ja 11.30) ja klo 13.30-14.30 yo-marssi sankarihaudoille.
Näillä järjestelyillä pyritään siihen, että voisimme ottaa yleisöä juhlaan. Juhlat pyritään
myös striimaamaan.

Kysy, hae apua, varaa ohjausaika, mikäli jokin on epäselvää tai tarvitset tukea!

Tämä kaikki siis jos korona ja Keusote sallivat.
Toivotaan parasta ja reagoidaan nopeasti tarvittaessa.

