
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. 
 
Sait ylppärimaksusi. Maksa se ajoissa tai tule reilusti sopimaan maksuaikatauluista. 
Eräpäivä 22.1. 
 
Abi-info on joko ke 4.3. klo 14.30-15.30 luokassa 104 tai to 5.3. klo 16.30-17.30 luokassa 
105. 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.  
 
Tentit: 
Tenteissä voi korottaa koko oppimäärää ja kerrata opettajan johdolla. Ilmoittautuminen on 
sitova. Ilmoittautumislomakkeita on kanslian hyllyllä. Tentit ovat pääsääntöisesti 24.2.-6.3. 
Tentti ajat ilmoitetaan penkkariviikolla niihin ilmoittautuneille koulun kotisivuilla. 
Ilmoittautumislomakkeet palautetaan kanslian hyllylle koeviikkoon mennessä. Käytä 
tilaisuus kerrata ja valmistautua opettajan johdolla hyväksesi. 
 
Preliminäärikokeet eli harjoituskirjoitukset: 
5.2. äikän preli 
6.2. matikan preli 
Muut mahdolliset prelit koeviikolla abikurssin koepäivinä. Mikäli et ole osallistunut 
abikurssille, mutta haluat osallistua preliin, ilmoita asiasta heti ko aineen opettajalle. 

Abien omia tiedotuksia (ei koulun toimintaa): 

Penkkareiden aamunavauksen kenraali 12.2. klo 14 juhlasalissa. Kaikki paikalle! 

Potkiaiset ke 12.2. klo 19-22 Hopealyhdyssä, Hämeenkatu 2. Olet oikeutettu 
osallistumaan, jos olet maksanut potkiaismaksun kakkosella tai myöhemmin. Maksaneiden 
nimet katsotaan ovella (Maijulta, p. 0403268115 voi tiedustella onko nimi listalla). 
Henkkarit mukaan. 

Abi goes Tallinn -yhteiskuljetus: lähtee penkkareiden jälkeen klo 13.30 koulun pihasta. 
Paluukyyti odottaa satamassa pe 14.2. klo 14.30. Ilmoita ehdottomasti Iida Tukevalle 
(0451062813), jos olet lähdössä etkä osallistu yhteiskuljetukseen!!!!! Maksa kyytimaksu 10 
euroa Iidan  tilille FI67 50620320291341, viestikenttään AGT-bussi. 

Penkkarimaksun viimeinen maksupäivä on 6.2. Maksa käteisellä 10 euroa Ilona Leistille 
ennen koeviikon alkua. Penkkarimaksut sisältävät rekat, lakanat ja kahvituksen. 



Tilatut yo-lakit saapuvat koululle viimeistään viikolla 17.  

Seuraa wilmaa ja wappia ja lue kaikki huolella ja kysy, jos on kysyttävää. 

Penkkaripäivän 13.2. ohjelma: 
 
9.00-10 henkilökunnan kahvitus ja muistamiset juhlasalissa 
10-10.30 aamuavaus koko koululle juhlasalissa   
10.30 abit heitetään pihalle 
11.05 lähtö kohti Sveitsiä 
 abiajelut (paluu koululle n klo 12.20) 
 ajoreitti wilmassa ja nettisivuilla 
 
Kirjoitusoikeuden tarkistus tehdään noin viikkoa ennen kirjallisen kokeen päivää. 
Äidinkielessä esim. 2.3. Hoida oikeutesi ajoissa kuntoon. Mikäli et saa kirjoitusoikeutta, 
voit halutessasi noutaa asiasta virallisen päätöksen kansliasta. Koekohtaisen maksun voi 
anoa lautakunnalta takaisin, jos ei saanut osallistumisoikeutta. Kanslia auttaa. 
 
Välitodistus on wilmassa nähtävissä viimeistään 4.3. 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), käy sanomassa asiasta rehtorille. Tarkista että kurssimäärä täyttyy. 
Jos tarvitset hakuja/työnhakua varten paperitodistuksen, pyydä rehtorilta. 
 
Kirjalliset kokeet 10.3-26.3.  
 
Tarkista omat päiväsi opinto-oppaasta tai ylioppilastutkinto.fi 
 
Paikalla aina viimeistään klo 8.30 mukana kone, langalliset kuulokkeet ja jakajat. 
Etukäteen ilmoitus rehtorille, mikäli ongelmia tai sairastumisia. 
 
Muista jatkokoulutushaut! Haun voit tulla tekemään myös koululle. Seuraa wilmaa. 
 
5.5. viimeiset arvosanat, jotta olet mukana kevään todistusvalinnassa. Jos suoritat tämän 
jälkeen vielä kursseja ja aiot valmistua tänä keväänä, sovi asiasta rehtorin kanssa. 
 
n. 18.5. yo-tulokset ja juhlakirje wilmaan ja postissa kotiin (sisältää liput juhlaan) 
29.5. klo 16.30 yo-harjoitus Hyvinkääsalissa 
29.5. klo 18.30 aikuislinjan juhla koulun salissa tai Hyvinkääsalissa 
30.5. klo 10 yo-juhla Hyvinkääsalissa (paikalla 9.30) ja klo 13 yo-marssi sankarihaudoille. 
 
 
Kysy, hae apua, varaa ohjausaika, mikäli jokin on epäselvää tai tarvitset tukea! 
 


