
INFO ABEILLE ENNEN KIRJOITUSTEN ALKUA KEVÄT 2022 

Tutustu lisäksi YTL:n ohjeisiin:  

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ 

 

- aikataulut ja kellonajat 

o tule paikalle (vanhan puolen aula) hyvissä ajoin (n. ½ tuntia ennen kirjoitusten alkua) 

o myöhästynyt kokelas ei välttämättä pääse enää kirjoittamaan. Jos myöhästyt, 

ilmoittaudu kansliaan tai rehtorille. 

o lähteä saa aikaisintaan klo 12 

o kirjalliset kokeet kestävät tasan kuusi tuntia. Kun koe on päättynyt, ei saa enää 

kirjoittaa yhtään. 

o käytä koko 6 tuntia hyväksesi 

o jos kuitenkin lähdet ennen määräaikaa, älä jää salin lähettyville keskustelemaan 

kaverisi kanssa. 

 

 

- kirjoitustila 

o juhlasali 

o näyttämö (poikkeustapauksissa) 

 

- valmistelut 

o sähköiseen kokeeseen tarvitaan oma tietokone ja kuulokkeet. Koululla on 

varalaitteita rikkoutumisia varten. 

o arvoesineet, kännykät kannattaa jättää kotiin (tarvittaessa saa viedä kansliaan) 

o eväistä täytyy ottaa etiketit pois tai siirtää etiketittömään astiaan. Eväitten syöminen 

ei saa aiheuttaa pitkäkestoista häiriötä (muoviastiat ja aterimet ovat hyviä). 

o kännykkä pitää jättää salin ulkopuolelle. Muista ilman kehotusta. Jätä kotiin! 

o penaaleja, reppuja, papereita, nenäliinoja yms. ei oteta mukaan saliin. Vain kynät, 

kumi, viivoitin ja eväät. Ruokala on toimittanut aulaan lautasia, joihin voi ”lastata” 

tavarat. 

o Epäselvät asiat selvitetään ennen saliin menoa. Saliin mennään nimenhuudon 

mukaisessa järjestyksessä. Valvovat opettajat tarkastavat eväät yms. 



o Ota mukaan riittävästi vaatetta, istuessa voi tulla kylmä (villapaita, villasukat, 

torkkupeitto).  

o korvatulpat voi olla jollekin hyvä apu 

 

 

- salissa 

o istutaan omalle paikalle ja odotetaan hiljaa kirjoitusten alkua. Salissa ei saa 

keskustella yhtään. 

o omalla paikalla on nimilappu, muistitikku, luonnostelupaperia  

o salissa olevien valvojien huomio kiinnitetään nousemalla seisomaan. Omalta paikalta 

ei saa poistua ilman valvojan lupaa (WC, tavaroiden tippuminen). Paikalta 

poistuttaessa laitetaan näytön pimennys päälle. 

o tietokonehäiriöstä ilmoitetaan heti valvovalle opettajalle 

o vain yksi kokelas (ja valvoja) saa olla kerralla WC:ssä  

o valvovalta opettajalta saa tarvittaessa lisää paperia 

 

- sairastuminen 

o ilmoitetaan rehtorille mahdollisimman pian järjestelyjen sopimiseksi. 

o lääkärintodistus on hyödyllinen 

 

oppiainekohtaiset ohjeet vastaamisesta saat ko. aineen opettajalta 

 

 

KORONATILANTEEN HUOMIOIMINEN 

 

- abiturientit tulevat koeaamuna suoraan vanhalle puolelle 

o 19A: Seppo ja Aarno 

o 19B: Joppe ja Lane 

o 19C: Marin luokka ja käytävä 

- pue maski heti koululle tullessasi 

- salissa on jokaisen paikalla nenäliinoja, suojamaskeja ja säilytyspussit puhtaille ja 

likaisille 

- käsidesin voi ottaa mukaan 

- pakkaa tarjotin niin, että sen sisältö on helppo tarkastaa etäältä/koskematta 



- muista turvavälit kokeeseen tullessa ja poistuttaessa 

- seuraa Wilman tiedotusta 

 

 

 


