Aikataulutietoja
Syksy 2021
pe

04.06.2021

ilmoittautuminen syksyn 2021 yo-tutkintoon päättyy

ke

08.09.2021

sähköisen yo-kokeen harjoittelu

to

09.09.2021

yo-info syksyn kirjoituskäytänteistä

pe

10.09.2021

osallistumisoikeus yo-tutkinnon kokeisiin tarkistetaan
(itsenäiset suoritukset on palautettava opettajalle)

ma

13.09.2021

äidinkielen lukutaidon koe

ke

15.09.2021

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe

17.09.2021

vieras kieli, pitkä oppimäärä

ma

20.09.2021

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti

21.09.2021

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to

23.09.2021

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

pe

24.09.2021

äidinkieli, kirjoitustaidon koe, suomi toisena kielenä –koe

ma

27.09.2021

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke

29.09.2021

saamen kieli ja kirjallisuus

ke

27.10.2021

opiskelijan on viimeistään otettava yhteyttä rehtoriin ja / tai erityisopettajaan jos
aikoo hakea ensimmäistä kertaa eritysjärjestelyjä yo-kokeeseen (kevään yo-koe)

ke

27.10.2021

syksyllä valmistuvien viimeinen palautuspäivä

ma

01.11.2021

syksyllä valmistuvien viimeinen tenttipäivä

to

04.11.2021

anomus, ettei kompensaatiota suoriteta, tulee olla YTL:ssa

to

04.11.2021

Lukio lähettää yo-tutkintolautakunnalle niiden kokelaiden kirjalliset ilmoitukset, jotka
eivät halua nimeään julkaistavan lehdistössä uusien ylioppilaiden nimilistassa.

to

04.11.2021

oppilaitos ilmoittaa yo-tutkintolautakunnalle päättötodistusta vaille jääneet
opiskelijat

to

11.11.2021

yo-info kevään 2022 kirjoituksista

ti

23.11.2021

mennessä yo-tutkintotulokset koululla

ti

30.11.2021

lukio lähettää erityisjärjestelyjä koskevat anomukset YTL:ään

ke

01.12.2021

ilmoittautuminen kevään 2022 yo-tutkintoon päättyy

to

02.12.2021

yo-juhlaharjoitukset klo 18.00

pe

03.12.2021

syksyn ylioppilasjuhla klo 18.00

1

Kevät 2022
ke

09.02.2022

Preliminääri: äidinkieli, lukutaidon koe + S2

ke

09.02.2022

Potkiaiset

to

10.02.2022

Penkkarit

pe

11.02.2022

Wanhojen tanssit

ma

14.02.2022

Preliminääri: PS, FI, HI, FY, BI

ti

15.02.2022

Preliminääri: vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke

16.02.2022

Preliminääri: äidinkieli, kirjoitustaidon koe

to

17.02.2022

Preliminääri: UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE

pe

18.02.2022

Preliminääri: matematiikka / ruotsi
TENTTIJAKSO

ke

02.03.2022

opiskelijan on viimeistään otettava yhteyttä rehtoriin ja / tai erityisopettajaan jos
aikoo hakea ensimmäistä kertaa eritysjärjestelyjä yo-kokeeseen (syksyn yo-koe)

to

03.03.2022

yo-info kevään kirjoituskäytänteistä

ke

09.03.2022

sähköisen yo-kokeen harjoittelu

pe

11.03.2022

osallistumisoikeus yo-kokeeseen tarkistetaan (suoritukset oltava palautettuna
opettajalle 4.3.2022 mennessä)

ti

15.03.2022

äidinkieli, lukutaidon koe, suomi toisena kielenä –koe

to

17.03.2022

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe

18.03.2022

äidinkieli, kirjoitustaidon koe

ma

21.03.2022

vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke

23.03.2022

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe

25.03.2022

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ma

28.03.2022

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke

30.03.2022

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

to

01.04.2022

saamen kieli ja kirjallisuus

to

21.04.2022

itsenäisten kurssisuoritusten viimeinen palautuspäivä

ma

25.04.2022

valmistuvien viimeinen tenttipäivä

pe

29.04.2022

lukio lähettää erityisjärjestelyjä koskevat anomukset YTL:ään

ke

05.05.2022

oppilaitos ilmoittaa yo-tutkintolautakunnalle päättötodistusta vaille

2

jääneet opiskelijat
ke

05.05.2022

Lukio lähettää yo-tutkintolautakunnalle niiden kokelaiden kirjalliset ilmoitukset, jotka
eivät halua nimeään julkaistavan lehdistössä uusien ylioppilaiden nimilistassa.

ke

05.05.2022

anomus, ettei kompensaatiota suoriteta, tulee olla YTL:ssa

ti

25.05.2022

mennessä yo-tutkintotulokset koululla

pe

03.06.2022

ilmoittautuminen syksyn 2022 yo-tutkintoon päättyy

pe

03.06.2022

yo-juhlaharjoitukset klo 18.00

la

04.06.2022

ylioppilasjuhla klo 11.00

3

