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Lyseon Abien kotiväenilta 
14.11.2022
Illan ohjelma:

- Opiskelijoiden terveisiä

- Abin arki / yo-kirjoitusasioita

- Jatko-opinnoista
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"Moi kotiväki! Kaikki hyvin. Haluan, että 

kotiväki hypettää abeja kotoo käsin. Antaa 

mielellään rahaa ja näin osoittaa isoa tukea abia 

kohtaan, sillä joskus hyppytunnit on pitkiä ja 

tarvitsee ruokaa."

"Arvostakaa sitä kaikkea, mitä me ollaan tehty 

ja olkaa ylpeitä meistä ja sanokaa se meille 

myös ääneen."

"Ei paineita, pliis"

Abien terveisiä kotiin
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SYKSYN KUULUMISIA:

● Syyskuussa syksyn yo-kokeet

● Tulokset 10.11.2022 - korottaminen, kodin 

tuki

● Hakijan päivä 11.11.2022 JAMK ja Jyväskylän 

yliopisto
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Ylioppilastutkinto ja 
lukion päättötodistus

●Ylioppilastutkintoon vaaditaan ylioppilaskokeiden lisäksi 

lukion päättötodistus.

●Lukion päättötodistus: vähintään 75 kurssia, sisältäen lukion 

pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista 

syventävää kurssia eikä saa sisältää liikaa hylättyjä 

arvosanoja
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Osallistumisoikeus
ylioppilaskokeisiin

●Lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua 

ylioppilastutkinnon kokeeseen opiskeltuaan valtioneuvoston 

tuntijakoa koskevassa asetuksessa säädetyt pakolliset 

opinnot oppiaineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu 

(L714/2018).

●Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole 

pakollisia opintoja, lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi 

osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme kurssia oppiaineen 

opintoja.

●Keväällä kirjoitettavien aineiden kurssit oltava 

valmiina viimeistään kolmannen jakson jälkeen. Kolmannen 

jakson arviointi valmistuu perjantaina 14.2.2023
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Ilmoittautuminen ja 
lukion oppimäärän
valmistuminen

● Ilmoittautumisaika kevään 2023 tutkintoon:

• 31.10.–14.11. yo-tutkinnon suorittamisen aloittavat 
(ensimmäistä kertaa kirjoittavat)

• 10.11.–22.11. aiemmin yo-kirjoituksiin osallistuneet (, joilla 
tutkinnon suorittaminen kesken)

●Kirjoitukset alkavat tiistaina 14.3.2023

●Lukion oppimäärään vaadittavat kurssit (75 kurssia) 

oltava tehtynä 4. jakson loppuun mennessä. Neljännen 

jakson arviointi valmistuu tiistaina 21.4.2023
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● Tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta eri tutkintoaineissa.

● Äidinkieli (tai S2) on kaikille pakollinen.

● Tämän lisäksi on valittava vähintään kolmesta eri ryhmästä 
neljä koetta:

● Reaali (ke, fy, bi, ge, te, hi, yh, ue/uo, et, fi, ps)
● Matematiikka

● Toinen kotimainen kieli
● Vieras kieli

● Vähintään yksi tulee olla pitkän oppimäärän koe.

● Tutkintoon vaadittavaan viiden kokeen yhdistelmään voi 
kuulua vain yksi koe samasta oppiaineesta.

● Kokelas voi lisäksi suorittaa yhden tai useamman muun 
kokeen.

Tutkinnon rakenne:
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Tutkinnon rakenne
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Kevään 2023
koepäivät

● Ti 14.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

● To 16.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

● Pe 17.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

● Ma 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

● Ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

● Pe 24.3. reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)

● Ma 27.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

● Ke 29.3. reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto)

● Pe 31.3. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe
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● Koko lukioaika valmistauduttu!

● Kertauskurssit 3. jaksossa

● Loppusilaus lukulomalla

● Muistettava riittävä lepo

● Opiskelun rytmitys lukusuunnitelman avulla

Valmistautuminen kevään kokeisiin
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"Toivon kotiväeltä tsemppiä silloin kun ei jaksa. Ei 
kannata olla liian ankara lapselle koulun suhteen. 
Toivon tukea silloin, kun joku tuntuu vaikealta.”

"Toivon kannustusta ja aikaa.”

”Toivoisin enemmän ymmärrystä siihen, että aina 
ei jaksa panostaa kouluun vaikka haluaisikin. 
Välillä on pakko ottaa rennommin oman 
jaksamisen takia.”

Abien terveisiä kotiin
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"Tsemppausta loppurutistukseen, mutta 

ymmärrystä, että aina ei jaksa ja sekin on ihan ok. 

Raha tilillä auttaa aina."

"Kysyä, miten opiskelu menee ja tarviiko

apua vanhemmilta."

"Henkistä tukea"

"Hyvin menee, kiitti ruoasta”

"Myötätuntoa ja tukea lapsellesi riippumatta 

heidän opintojensa sujuvuudesta tai 

sujumattomuudesta."
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●"Lukuloma" 8.2.-13.3., 

mahdolliset tentit lukulomalla.

●Kirjoitukset 14.3.-31.3., tulokset 

toukokuun puolivälissä.

●Penkkarit perjantaina 31.3.2023.

●Kevään ylioppilasjuhla lauantaina 

3.6.2023.

● Järjestelyistä ilmoitetaan 

myöhemmin.


