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OPISKELIJAN OPINTO-OHJELMA
Opiskelijan opinto-ohjelma käsittää kaikki pakolliset kurssit (47-51), vähintään 10
syventävää valtakunnallista kurssia, sekä mahdollisia soveltavia kursseja ja koulun
ulkopuolisia suorituksia, yhteensä vähintään 75 suoritettua kurssia. Vuotuisen
opiskeluohjelmansa opiskelija laatii ja esittää ryhmänohjaajalle tai opinto-ohjaajalle heidän
lähemmin ilmoittamallaan tavalla.

Koska lukion tulee totuttaa oppilaansa pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn,
oppilaan opinto-ohjelmaan tulee kuulua kahtena ensimmäisenä vuotena vähintään 28
kurssia/ lukuvuosi ja vähintään 4 kurssia/jakso. Perustellusta syystä oppilas voi lukion
opinto-ohjaajan kanssa neuvoteltuaan laatia rehtorin luvalla opinto-ohjelmansa tästä
poikkeavalla tavalla.

OPINNOT
Kaikki kurssivalinnat tehdään Wilmaan. Myös huoltajille jaetaan Wilma-tunnukset, joiden
avulla he voivat seurata alaikäisten opiskelijoiden suorituksia. Wilmaa käytetään myös
tiedotuskanavana. Wilman internetosoite on https://joroinen.inschool.fi

POISSAOLOSÄÄNNÖT
Kaikista poissaoloista täytyy tehdä poissaoloselvitys.

Opiskelijan tulee aina pyytää lupa poissaoloon oppitunneilta. Opiskelija voi etukäteen anoa
lupaa koulusta poissa olemiseen pätevän syyn nojalla

● yksittäiseksi oppitunniksi kurssin opettajalta
● enintään viideksi päiväksi ryhmänohjaajalta
● pitemmäksi aikaa rehtorilta kirjallisesti anoen.

Poistuakseen koulusta kesken koulupäivän opiskelijan on saatava siihen lupa rehtorilta,
opettajalta tai terveydenhoitajalta.

Kaikista poissaoloista opiskelijan huoltaja kuittaa ja selvittää Wilmaan poissaolon syyn
kolmen päivän kuluessa poissaolosta. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää poissaolonsa
lääkärin tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella. Vaihtoehtoisesti täysi-ikäinen
opiskelija voi jättää entiselle huoltajalleen oikeuden nähdä hänen Wilmansa, jolloin
entiselle huoltajalle jää mm. poissaolojen kuittausoikeus.

Itsenäisessä taloudessa asuvan ala- tai täysi-ikäisen opiskelijan sairauspoissaoloja ei voi
selvittää hänen huoltajansa tai entinen huoltajansa; itsenäisessä taloudessa asuvan
opiskelijan poissaolot on selvitettävä aina lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella.

Jos opiskelija on ollut luvatta poissa tai jatkuvasti myöhästellyt oppitunneilta, opettajalla on
mahdollisuus jättää kurssi arvostelematta. Tällöin opiskelija menettää oikeuden osallistua

https://joroinen.inschool.fi


kurssikokeeseen tai uusintakuulusteluun ja hänen on käytävä kurssi uudelleen. Ennen
arvostelematta jättämistä opiskelijaa varoitetaan. Kurssi voidaan jättää arvostelematta
selvittämättömien poissaolojen takia. Opettaja voi harkita opiskelijan osallistumista
kokeeseen lisäsuoritusten tai muiden näyttöjen perusteella.

On opiskelijan ja huoltajan velvollisuus huolehtia ettei selvittämättömiä poissaoloja ole
koeviikon alkaessa.

Tapahtuma Toiminta Seuranta Aika

Sairauspoissaolo tai
edustaminen tai jokin
muu luvallinen syy, johon
on annettu lupa

Selvitetään ja
pyydetään opettajalta
korvaavat tehtävät

kurssin opettaja,
ro

sairauspoissaoloja
lukuunottamatta
etukäteen

Selvittämätön selvitetään,
korvaavia tehtäviä

kurssin opettaja opettaja määrittää

Luvaton poissaolo varoitus ja mahdollinen
kurssin arvostelematta
jättäminen

kurssin opettaja
ja vastuuopettaja

heti

Useita selvittämättömiä varoitus ja mahdollinen
kurssin arvostelematta
jättäminen

kurssin opettaja
ja vastuuopettaja

ennen koeviikkoa

pitkä loma tms lupa etukäteen,
tehtävät opettajilta

ro,
vastuuopettaja/re
htori

SOTE yksilöllinen käsittely

KURSSIEN ARVIOINTI
Kokeiden pitämisestä ja muusta arvioinnista päättää kurssin opettaja. Kokeet pidetään
pääosin jakson lopussa olevalla mahdollisella koeviikolla, mutta poikkeuksia on.
Koeviikolla koe kestää yleensä kolme (3) tuntia, ja opiskelijan on oltava paikalla
täsmällisesti kokeen alkaessa. Kokeessa on oltava vähintään 1,5 tuntia.

Joroisten lukion koeviikolla pidetään myös oppitunteja erikseen laadittavan koeviikon
työjärjestyksen mukaisesti. Koeviikon lukujärjestys ilmoitetaan noin viikkoa ennen
koeviikon alkua. Kokeet koeviikolla alkavat tavallisesti klo 9.00 ja joskus klo 8.00.
Opiskelija voi olla kurssikokeesta poissa vain pätevästä syystä. Aiheettomasti kokeesta
poissa ollut opiskelija menettää oikeuden osallistua uusintakokeeseen. Kurssikokeita
voidaan pitää muulloinkin jakson aikana.



Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt
valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä
soveltavien kurssien arviointitapoja ovat numeroarviointi, suoritusmerkintä (S=suoritettu),
hylätty (H=hylätty) tai sanallinen arviointi. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja
suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja täsmentää
numeroarvosanaa. Kesken olevan kurssisuorituksen merkintänä käytetään kesken (K).

Tapahtuma Toiminta Seuranta, tuki Aika

Nelonen, keskenjäänyt
kurssi tms

tukiopetus,
uusintakuulustelu,
rästityöt

kurssin opettaja seuraavaan
koeviikkoon
mennessä

Useampi nelonen tai
romahdus
arvosanoissa tai
keskenjääneitä
kursseja

tukiopetus,
uusintakuulustelu,
rästityöt, erityisopettaja,
ro:t,
(vastuuopettaja)

arviointiyhteenvetoku
rssien opettajat, ro,
opo, erityisopettaja

arviointiyhteenvet
o käydään läpi
ennen seuraavaa
koeviikkoa

Kesken jääneet kurssit
jääneet suorittamatta
tai liikaa nelosia

yksilöllinen
oppilashuoltoryhmä

ro, opo,
erityisopettaja, rehtori
+ etsivä

Sote-ongelmat yksilöllinen käsittely

ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET
Eri oppiaineiden kursseja voidaan suorittaa osallistumalla opetukseen tai osaan opetusta
tai itsenäisesti työskennellen. Kurssin soveltuvuudesta itsenäisesti opiskeltavaksi
määrätään ainekohtaisten kurssikuvauksien yhteydessä.

Kurssin itsenäinen suorittaminen tapahtuu opettajan antamien ohjeiden mukaan.
Itsenäinen opiskelu on mahdollista myös kesällä, jos asiasta sovitaan erikseen ko. aineen
opettajan kanssa. Työmäärältään itsenäinen suoritus vastaa normaalia kurssisuoritusta.
Sen kurssikoe voi olla tavanomaista kurssikoetta laajempi ja monipuolisempi oppiaineen
erityispiirteet huomioiden.

Itsenäisistä suorituksista lasketaan opiskelijan kurssimäärään mukaan vain hyväksytysti
suoritetut kurssit. Jos opiskelija saa itsenäisestä kurssisuorituksesta hylätyn arvosanan,
hänen on mahdollista välittömästi saatuaan tietää arvosanansa täydentää suoritustaan.
Jos täydentävä suoritus ei muuta arvosanaa, opiskelija voi suorittaa kurssin uudelleen vain
osallistumalla kyseisen kurssin opetukseen.

Oikeutta itsenäiseen opiskeluun ei automaattisesti myönnetä, jos samasta kurssista on
tarjolla lukuvuoden aikana lähiopetusta. Oikeuden itsenäiseen opiskeluun voi saada



esimerkiksi, jos kurssitarjottimessa opiskelijalla on useita kursseja päällekkäin tai
tuntijaossa olevaa kurssia ei ko. lukuvuonna opeteta.

KESKEN OLEVAT KURSSIT
Kurssi on suoritettava ehdottomasti loppuun viimeistään kurssin suoritusta seuraavan
jakson aikana tai kurssille on osallistuttava uudestaan. Jos kurssia ei suoriteta loppuun
ajoissa, merkintä kurssi kesken (K) pyyhkiytyy pois koulun hallinto-ohjelmasta.

OPINNOISSA ETENEMINEN
Jos opiskelija on ollut aiheettomasti poissa tai jatkuvasti myöhästellyt tunneilta, opettajalla
on oikeus laskea arvosanaa tai jättää kurssi arvostelematta. Tällöin opiskelija menettää
oikeuden osallistua kurssikokeeseen tai uusintakuulusteluun ja hänen on käytävä kurssi
uudestaan. Ennen arvostelematta jättämistä opiskelijaa varoitetaan. Opettaja voi harkita
opiskelijan osallistumista kokeeseen lisäsuoritusten tai muiden näyttöjen perusteella.

UUSINTAKUULUSTELUT
Uusintakuulustelut järjestetään noin kahden (2) viikon kuluttua jakson loppumisesta. Koe
voi kestää kolme (3) tuntia ja kokeessa opiskelija voi uusia edellisen jakson aikana
hyväksytyn tai hylätyn kurssin.Tammikuussa ja elokuussa koulun alettua järjestetään
yleinen uusintakuulustelupäivä, jolloin opiskelija voi uusia minkä tahansa lukioaikana
hyväksytyn tai hylätyn kurssin. Yleiseen kuulusteluun ilmoittaudutaan viikkoa ennen
kuulustelua.

Opiskelija ilmoittautuu kokeisiin Wilmassa. Kokeeseen ilmoittautunut opiskelija saa olla
poissa kokeesta vain pätevästä syytä. Aiheettomasti poissaollut opiskelija menettää
oikeuden osallistua myöhempiin uusintakuulusteluihin.

HYVÄKSYTYN KURSSIN UUSIMINEN
Opiskelijan tulee neuvotella uusintakokeesta ao. opettajan kanssa. Kurssin arvosanaksi
tulee korkeampi arvosana. Hyväksytyn kurssin saa uusia vain kerran.

HYLÄTYN KURSSIN UUSIMINEN
Heikon arvosanan neljä (4) saaneella tai hyväksyttävästä syystä poissaolleella opiskelijalla
on oikeus osallistua uusintakokeeseen enintään kaksi (2) kertaa. Lopulliseksi
kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.

OPINTOJEN OHJAUS
Opinto-ohjauksen tarkoitus on tukea oppilasta päivittäiseen koulunkäyntiin liittyvissä
asioissa. Opinto-ohjaus antaa oppilaalle eväät suunnitella omaa työtään lukuvuodeksi,



koko lukioajaksi ja luonnollisesti jatko-opintoihin. Lukion opinto-ohjaajana toimii Niina
Kutvonen, opintojen ohjausta tekevät omalta osaltaan myös ryhmän ohjaajat ja
aineenopettajat.

OPPILASKUNTATOIMINTA
Lukion oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunnan hallitus toimii yhteistyössä
opettajakunnan kanssa, kuitenkin täysin erillisenä ja itsenäisenä yksikkönä. Oppilaskunta
ajaa oppilaiden etuja niin kouluviihtyvyyden, opetusjärjestelyiden kuin virkistystoiminnankin
alueilla. Oppilaskunnan puheenjohtajana toimii Siiri Voutilainen.

TUTORTOIMINTA
Keväällä 2022 järjestetään tutor-toiminnasta kiinnostuneille ykkösille koulutusta, jotta he
voivat sitten toimia tutoreina lukuvuonna 2022-2023.

OPINTOTUKI
Opintotuen esitäytettyjen hakemuslomakkeiden lähettäminen on päättynyt. Niiden sijaan
KELA lähettää tiedotekirjeen. Tiedotekirje lähetetään aikaisintaan, kun opiskelija on
täyttänyt 16 v ja 10 kk. Opintotuen tiedotekirjeessä kerrotaan opintotuen perusteet, miten
voi selvittää opintotukioikeutensa ja miten opintotukea haetaan. Tuki haetaan koko lukion
opiskeluajalle.

Elokuusta 2019 alkaen ammatillista tai lukiokoulutusta opiskeleva nuori voi saada
opintorahan oppimateriaalilisää, jos vanhempien tulot ovat enintään 41 100 e vuodessa.
Oppimateriaalilisä on 46,80 e/kk.

Tietoja opintotukiasioista saa  kansliasta Maija Partaselta.

LUKIOLAISTEN OPPILASKULJETUKSET
KELAn koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Kela maksaa
koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville. Katso
tarkemmin tietoa koulumatkatuesta osoitteesta: http://www.kela.fi/koulumatkatuki ja valitse
”Koulumatkatuki-info”

Voit saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja
kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Maksat aina itse omavastuuosuuden 43
€/kk. Täytä koulumatkatukihakemus ja toimita se lukion kansliaan.
Jos käytät bussia, hae kansliasta erillinen ostotodistus. Ostotodistuksella voit ostaa lipun
43€:lla. Ensimmäinen lippu on ostettava Matkahuollosta. Seuraavat liput voi ladata
suoraan bussista ja maksaa omavastuuosuuden kuljettajalle.

http://www.kela.fi/koulumatkatuki


Joroisten kunta maksaa 1.8.2017 alkaen kuljetusavustusta KELAn periaatteiden
mukaisesti yli 43€ ylittävältä osuudelta niille, joiden koulumatka on 5-10 km. Tukea
anotaan sivistystoimelta toteutuneiden kustannusten perusteella.

Kaitaisten ja Kerisalon linja-autovuorot

Joroisten kunnan palvelupisteissä (kunnanvirasto ja kirjasto) on myytävänä linja-auton
matkakortteja. Matkakorteilla pääsee matkustamaan linja-autovuoroilla Kaitainen –
Joroinen – Kaitainen sekä Kerisalo – Joroinen – Kerisalo. Matkakortin hinta on 43 € ja
kortti on voimassa 1 kk:n ostohetkestä.

LUKUVUODEN 2021 - 2022 TYÖAIKA
Syyslukukausi 11.8.-22.12.2021
syysloma 18.10.-24.10.2021 ( vko 42)
Kevätlukukausi 10.1.-4.6.2022
talviloma 7.3.-13.3.2022 (vko 10)
Pyrkikää järjestämään mahdolliset pitemmät lomamatkat tms. matkat edellä
mainittuihin loma-aikoihin.

Jaksotus lukuvuonna 2021-2022
jakso 11.8. - 29.9 2021
jakso 30.9. - 30.11.2021
jakso 1.12.2021 - 7.2.2022
jakso 8.2. – 5.4.2022
jakso 6.4. – 4.6.2022

OPPITUNNIT
Lukiossa oppitunnin kesto on 75 min. Tuntikaaviossa kullekin kurssille on varattu kolme 75
min oppituntia viikossa. Täten kurssi tulee suoritettua yhden jakson aikana.

1. 8.55-10.10
2. 10.20-11.35
3. 12.05-13.20
4. 13.45-15.00
5. 15.10-16.25

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen kevään 2022 ylioppilastutkintoon on tehtävä viimeistään perjantaina
marraskuun 26:na tai syksyn 2021 ylioppilaskirjoitusten tulosten saavuttua koulun
kansliaan. Ilmoittautuminen Wilman kautta. Ilmoittautumiskaavake tulostetaan ja
palautetaan kansliaan allekirjoitettuna.



Perusmaksu on 14 € ja koekohtainen maksu 28 €. Kirjoituksiin ilmoittautuneille lähetetään
lasku.

Ilmoittautuminen Wilmassa. Valitse ”lomakkeet” -> ”Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon”.

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Hylätty
pakollinen koe saadaan uusia kolme kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana.
Jollei tutkintoa ole mainitussa ajassa suoritettu, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava.
Hyväksytty koe saadaan uusia rajattomasti. Ylioppilastutkintoa voidaan myöhemmin myös
täydentää aikarajoituksetta. Ylimääräisissä kokeissa saatuja hylättyjä arvosanoja ei
merkitä kokelaan ylioppilastodistukseen. Hylätyn ylimääräisen kokeen uusija katsotaan
kyseisessä kokeessa tutkintonsa täydentäjäksi.

Aine Syksy Kevät

Äidinkieli x

Englanti x

Saksa/ranska/venäjä x x

Matematiikka/pitkä x

Matematiikka/lyhyt x

Ruotsi

Biologia x

Maantiede x

Fysiikka x

Kemia x

Uskonto/ET x

Filosofia x

Historia x

Yhteiskuntaoppi x

Psykologia x

Terveystieto x

ERITYISJÄRJESTELYT YLIOPPILASKOKEISSA
Kuulovammaiset, luku- ja kirjoitushäiriöiset, vieraskieliset, sairaat ja vammaiset kokelaat
voivat saada ylioppilastutkinnon kokeissa erityisjärjestelyjä ja arvostelussa voidaan em.
seikat ottaa huomioon. Näistä järjestelyistä tehdään ylioppilastutkintolautakunnalle
hakemukset ennen kirjoituksiin osallistumista. Hakemusten tekemisessä opiskelijaa
avustavat opintojen ohjaaja, erityisopettaja Marja Pihlajasalo ja vastuuopettaja.



YLIOPPILASTUTKINTO
Syksyn 2021 kirjoitukset

ma 13.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
ke 15.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 17.9.  vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, saksa
ma 20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 23.9.   uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
pe 24.9.  äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti saksa venäjä

Kevään 2022 koepäivät
ti 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe suomi/ruotsi toisena

kielenä  ja kirjallisuus -koe
to 17.3.           vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti saksa venäjä
pe 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 21.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa venäjä
ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 25.3. reaali uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,

terveystieto
ma 28.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 30.3. reaali psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

KOULUPÄIVYRI LV. 2021 - 2022
32 9 MA

Elokuu 10 TI Opettajat töissä

11 KE Koulu alkaa. Syyslukukausi 11.8.-22.12.2021

12 TO Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun

13 PE

33 16 MA

17 TI

18 KE Kutsunnat

19 TO YÖ-koulu

20 PE

34 23 MA

24 TI Yleinen ja kevään viimeisen jakson kurssien uusintakuulustelu

25 KE

26 TO

27 PE Vanhojen (2019 aloittaneet)  tanssit



35 30 MA

31 TI

Syyskuu 1 KE Syksyn 2021 yhteishaku 1. - 15.9.2021. Opinnot alkavat tammikuussa
2022

2 TO

3 PE

36 6 MA

7 TI

8 KE

9 TO

10 PE

37 13 MA YO:  äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

14 TI

15KE YO: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

16 TO

17 PE YO:  kieli, pitkä oppimäärä:englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

38 20 MA YO: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
21 TI YO: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

Ensimmäinen päättöviikko alkanee
22 KE

23 TO YO: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto

24 PE YO: äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

39 27 MA YO: kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä,
italia, portugali, latina, saame

28 TI SYKSYN EUROTOUR?
YO: saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

29 KE ENSIMMÄINEN JAKSO PÄÄTTYY

30 TO TOINEN JAKSO 30.09.-30.11.2019 39 tp

Lokakuu 1 PE

40 4 MA

Lokakuu 5 TI

6 KE

7 TO

8 PE

41 11 MA



12 TI

13 KE

14 TO

15 PE

42 18 MA SYYSLOMA

19 TI

20 KE

21 TO

22 PE

43 25 MA

26 TI

27 KE

28 TO

29 PE

44 Marraskuu 1 MA

2 TI

3 KE

4 TO

5 PE

45 8 MA

9 TI

10 KE

11 TO

12 PE

46 15 MA

16 TI

17 KE

18 TO

19 PE

47 22 MA Toinen päättöviikko alkanee
23 TI

24 KE

25 TO

26 PE Ilmoittautuminen kevään 2022 ylioppilastutkintoon

48 29 MA



30 TI TOINEN JAKSO PÄÄTTYY

Joulukuu 1 KE KOLMAS JAKSO 1.12.2021-7.2.2022

2 TO

3 PE

49 6 MA ITSENÄISYYSPÄIVÄ

7 TI

8 KE

9 TO

10 PE

50 13 MA

14 TI

15 KE

16 TO

17 PE

51 20 MA

21 TI

22 KE Syyslukukausi päättyy

23 TO

24 PE

2 Tammikuu 10 Ma Kevätlukukausi alkaa

11 TI

12 KE Kevään 2022 ensimmäinen yhteishaku 5. - 19.1.2022 (englanninkieliset
koulutukset). Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2022.

13 TO

14 PE

3 17 MA

18 TI

19 KE

20 TO

21 PE

4 24 MA

25 TI

26 KE

27 TO Kolmas päättöviikko alkanee
28 PE

5 31 MA



Helmi 1 TI

2 KE

3 TO

4 PE

6 7 MA KOLMAS JAKSO PÄÄTTYY

8 TI NELJÄS JAKSO ALKAA 8.2.-5.4.2022

9 KE

10 TO Penkkarit?
11 PE Vanhat (2020 aloittaneet)?

7 14 MA

15 TI

16 KE

17 TO

18 PE

8 21 MA

22 TI

23 KE

24 TO

25 PE

9 28 MA

Maaliskuu 1 TI

2 KE

3 TO

4 PE

10 7 MA TALVILOMA

8 TI

9 KE

10 TO

11 PE

11 14 MA

15 TI YO: Äidinkieli lukutaito

16 KE Kevään 2022 toinen yhteishaku 16.3. - 30.3.2022.

17 TO YO: Äidinkieli kirjoitustaito

18 PE YO: Vieras kieli lyhyt

12 21 MA YO: Toinen kotimainen kieli



22 TI

23 KE YO: Matematiikka
18.3.−1.4.2020 Hakuaika 2 Suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

24 TO

25 PE YO: Vieraskieli pitkä
Neljäs päättöviikko alkanee

13 28 MA YO: Saamen äidinkielen koe

29 TI YO: Reaalil 2 ue, et, yh, ge, ke, te

30 KE

31 TO YO: Reaali 1 ps, fi, hi, fy, bi

Huhtikuu 1 PE

14 4 MA

5 TI NELJÄS JAKSO LOPPUU

6 KE VIIDES JAKSO ALKAA 6.4.-4.6.2022

7 TO

8 PE

15 11 MA

12 TI

13 KE

14 TO

15 PE PITKÄPERJANTAI

16 18 MA

19 TI

20 KE

21 TO

22 PE

17 25 MA

26 TI

27 KE

28 TO

29 PE

18 Toukokuu 2 MA KEVÄÄN  EUROTOUR?

3 TI

4 KE

5 TO

6 PE



19 9 MA

10 TI

11 KE

12 TO

13 PE

20 15 MA

17 TI

18 KE

19 TO

20 PE

21 23 MA

24 TI

25 KE

26 TO Helatorstai: Vapaa

27 PE

22 30 MA

31 TI

Kesäkuu 1 KE

2 TO

3 PE Lakkiaisten harjoitukset Urheilutalolla

4 LA Lakkiaiset


