HYVINKÄÄN
LUKIO JA AIKUISLINJA

OHJEITA YO-KIRJOITUKSIIN
• Kokeet järjestetään pääsääntöisesti 3. kerroksen B-siivessä. Paikat arvotaan kuhunkin
kokeeseen erikseen. Vasta koeaamuna näet oman tilasi ja paikkasi fläppitaululta.
•

•
•

Noudata aikatauluja ja sinulle annettuja ohjeita. Ole paikalla viimeistään klo 8.15. Oman
kirjoitussalisi ja paikkasi näet aamulla ala-aulan ja 3. kerroksen aulan fläppitaululta. Mikäli
nimeä ei löydy, ota heti yhteys kansliaan. Olethan varmistanut, että sinulla on kirjoituoikeus
(aineen pakolliset suoritettu tai ammatillinen tutkinto).
Muista maski/visiiri ja turvaväli, älä jää juttelemaan aulatiloihin vaan siirry heti saliin.
Vältä ottamasta mitään ylimääräistä mukaan, koska säilytystilaa on todella vähän. Jos sinulla
on lokero, jätä ylimääräiset tavarat sinne. Muussa tapauksessa nimikoi esim. maalarinteipillä
kännykkäsi ja muut arvoesineesi. Salin edessä on kori, johon voit jättää nimikoidut tavarasi.

•

Ota henkilöllisyystodistus mukaan kokeisiin. Sähköisissä kokeissa tunnistautuminen
tapahtuu henkilötunnuksen perusteella.

•

Sähköisissä kokeissa tulee olla mukana tietokone (käynnistä vielä edellisenä iltana/aamulla
kone, jotta se on päivittänyt itsensä eikä tee sitä kokeen aluksi), Mikäli koneesi ei toimi, ole
etukäteen yhteydessä rehtoriin tai Kimmoon/Maunoon/Tapioon. Huolehdi, että osaat
käynnistää koneesi abitti-tikulla. Harjoittele! Mikäli koneesi ei toimi, yritä saada
lainakone jostakin ja harjoittele sillä. Koululla on varakoneita vain tilanteeseen, jossa
koneesi hajoaa kesken kokeen.

•

Ota kokeisiin mukaan vain ja myös langallinen hiiri, langalliset kuulokkeet, adapterit USBja verkkoliitäntää varten (mikäli koneessasi ei ole riittävästi portteja), virtajohto, kynät,
kumi ja henkilötodistus.

•

Kännykkää tai älykelloa ei saa tuoda edes suljettuna saliin! Opiskelijalta löydetty
kännykkä vastaa lunttaamista kokeessa eli sen tutkintokerran kokeet hylätään.

•

Kaikki eväät, joita tuot mukanasi kokeisiin, on oltava läpinäkyvissä paketeissa tai rasioissa.
Pulloista etiketit pois. Paidoissa ei ko. kielen tekstiä. Omia papereita ei saa olla mukana, edes
nenäliinaa. Omat lääkkeet saa ottaa mukaan, mutta koululla on antaa yleisimpiä särkylääkkeitä
akuutissa sairaustapauksessa. Saleista ei saa viedä pois mitään kirjoitusmateriaalia.

•

Täytä henkilötietosi huolellisesti kaikkiin papereihin joita käytät. Palauta sotkupaperi/tyhjät
paperit poistuessasi.

•

Koetilanne alkaa, kun olet salissa. Tämän jälkeen saat keskustella vain valvojan kanssa.
Luonnostelupapereita saat käyttää vasta kokeen alettua.

•

Jos sinulla on asiaa kokeen aikana, nostat käden ylös ja odotat kunnes valvoja tulee tai antaa
merkin esim. wc- käyntiin. Laita wc-käynnin ajaksi tyhjä konseptipaperi kuvaruudun eteen tai
sulje ruutu yläreunassa olevasta lukosta.

•

Mikäli koneesi ei ole yhteydessä verkkoon tai palvelimeen, odota hetki ja ellei yhteys palaa
nosta kätesi ylös. Valvoja hoitaa tilanteen. Mikäli ongelman ratkaisuun menee pidempi aika,
pitenee vastausaikasi saman verran.

•

WC-käynnille mennään valvojan johdattamana ja vain yksi kerrallaan. Vältä välituntiaikoja.
Osassa kokeita ei ole valoa wc-tilassa.

•

Käytä aikasi tarkkaan ja ole huolellinen. Lue tehtäväpaperissa/ruudulla annetut ohjeet, ennen
kuin alat vastata. Mikäli esim. kuunteluun on varattu ohjeessa aikaa 45 minuuttia, älä ylitä sitä

kovin paljoa, jotta ehdit tehdä kokeen loppuun. Mikäli kirjoitelman sanamäärä on rajattu, älä
ylitä sitä kuin muutamalla sanalla.
•

Muistathan myös, ettei kokeista saa poistua ennen kello 12.00. Valvoja ilmoittaa koska saa
poistua. Kokeesta voi poistua yksi kokelas kerrallaan. Muista lopettaa koe koneeltasi. Kun
poistut kokeesta, valvoja kirjaa poistumisajan päiväkirjaan. Palauta kaikki paperit, myös
nimilappu.

•

Alustavia tuloksia kertovat opettajat, kanslia ja rehtori noin viikon päästä koesuorituksesta.
Muista, että pistemäärä on opettajan oma arvio ja lopullisen arvostelun tekee lautakunnan
sensori. Pisterajat vaihtelevat joka tutkintokerta. Vanhoja pistemääriä on nähtävissä YTL:n
sivuilla. Huomioi, että kirjallisen kokeen pistetaulukot eivät päde uusiin sähköisiin kokeisiin.

•

Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeiden
suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa koulutuksessa ei ole
umpiperiä. Rehtorin puhelinnumero on 0405301081.

•

Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten
terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omasta ja muiden terveydestä
huolehtimisen pitää olla etusijalla. Kokelas ilmoittaa poissaolosta rehtorille ja voi halutessaan
toimia ilmoittautumisen mitätöinnistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

•

Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, hänet määrätään eristykseen ja hän ei voi
osallistua kokeeseen. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kokelas toimii
oman alueensa terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti ja hakeutuu koronavirustestiin.
Koronavirustestin ottamista tai tuloksia odottavia ohjeistetaan tai määrätään pysymään kotona
ja välttämään lähikontaktia.

•

Kokelas voidaan määrätä karanteeniin, jos hän on altistunut koronavirukselle esimerkiksi
oltuaan lähikontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen. Terveysviranomaiset voivat tehdä
myös karanteenipäätöksen tapauskohtaisen riskiarvion perusteella. Rehtorilla tiedossa
Keusote-alueen oma ohje. Koejärjestelyitä voi olla hyvin vaikea tai mahdotonta järjestää
karanteenissa olevalle.

•

Kokelaita ohjataan käyttämään maskia koko kokeen ajan lukuunottamatta lyhyitä
ruoka- ja juomataukoja. Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten.
Maski pitää todennäköisesti vaihtaa useita kertoja kokeen aikana. Kokelas saa ottaa
kokeeseen omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit puhtaille ja likaisille maskeille. Välineet
asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman
koskemista. Lukio voi myös tarjota maskeja kokelaille. Koesalissa kokelas käsittelee maskeja
lyhytaikaisesti ja avoimesti, jotta ei synny tarpeettomasti epäilystä kokelaan vilpillisestä
menettelystä. Maskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta tahraantunut maski ei aiheuta
tartuntariskiä itselle tai muille.

•

Jos puhelinnumerosi tai osoitteesi on vastikään vaihtunut, tarkista wilmasta ovatko
yhteystietosi oikein. Jos ei, niin toimita uudet tiedot kansliaan tai korjaa wilmassa.

•

Keväällä valmistuvien kurssimäärä (75, 44 kurssia) tulee olla valmiina 3.5. ja syksyllä
valmistuvien 2.11. Lopulliset tulokset tulevat koululle noin 15.5. ja 15.11. Tulokset on
nähtävissä Wilmassa.

•

Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 23.11/1.12 ja syksyn yo-tutkintoon 1.6.

