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Lakkiaisharjoitukset: 
Kevään 2018 ylioppilaiden lakkiaisharjoitukset järjestetään koulun liikuntahallissa 
perjantaina 1.6.2018 klo 16 alkaen. Uusien ylioppilaiden läsnäolo on välttämätön ja 
ylioppilaslakkien on oltava mukana harjoituksissa.  
Ylioppilaslakin sisäpuolella on oltava kiinnitettynä nimilappu (MEIKÄLÄINEN MAIJA  
3 B). Lakki jätetään koululle lauantaita varten, älä siis varaa yo-kuvausta pe-illaksi. 
Ilmoittautumisia syksyn 2018 ylioppilaskirjoituksiin ei oteta vastaan harjoitusten aikana 
eikä lakkiaispäivänä.  
Muistathan palauttaa lokeron avaimen. Koulu perii palauttamattomasta avaimesta 7 €. 
 
Päättäjäiset ja lakkiaisjuhla:  
Lukuvuoden päättäjäiset ja lakkiaisjuhla järjestetään koulun liikuntahallissa lauantaina 
2.6.2018 alkaen klo 10.00 (kesto 1,5–2 tuntia). 

 Ylioppilaat saapuvat kouluun klo 9.30 mennessä 

 Ylioppilasjuhlaan voi osallistua 4 vierasta/ylioppilas, pääsyliput kerätään 
liikuntahallin ovella 

Tarkistusarvostelu  

Tulosten saavuttua kouluun kokelaan on mahdollista opettajan tai rehtorin välityksellä saada tietää 
suorituksensa arvostelua koskevat perusteet. Jos kokelas, alaikäisen kokelaan huoltaja tai opettaja 
esitetyistä perusteista huolimatta on tyytymätön kokeen arvosteluun, hän voi hakea lautakunnalta 
tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus tulee tehdä lukion rehtorille 4.6.2018klo 10 mennessä.  
(25 §) Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, sekä kokelaan nimi, lukio, 
jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite ja pankkiyhteys, josta ilmenevät tilinumero ja tilin 
haltijan nimi. 
 
Opetusministeriö vahvistaa maksun (kevät 2018 maksu 50 €), joka peritään tarkistusarvostelun 
suorittamisesta. Hakemuksen jättäessään hakijan tulee esittää rehtorille tosite maksun suorittamisesta 
lautakunnan tilille (IBAN FI58 5000 0121 5038 08, BIC OKOYFIHH). Rehtorin on puolestaan ilmoitettava 
lautakunnalle, että maksu on suoritettu lautakunnan tilille. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, 
jos tarkistus johtaa arvosanan korottamiseen.  
 
Lautakunnan määräämiä tarkistusarvostelijoita on vähintään kaksi. Kumpikaan heistä ei ole aikaisemmin 
arvostellut suoritusta. Lautakunta lähettää päätöksen tarkistusarvostelun tuloksesta hakemuksen tekijälle 
ja tiedoksi lukion rehtorille. 
 

 
Yo-kokeiden kirjaintunnukset: 
A = äidinkieli   M = matematiikka, pitkä oppimäärä 
BA = ruotsi, pitkä oppimäärä  N = matematiikka, lyhyt oppimäärä  
BB = ruotsi, keskipitkä oppimäärä  UE = uskonto, ev.-lut. 
EA = englanti, pitkä oppimäärä  UO = uskonto, ortod. 
FA = ranska, pitkä oppimäärä  ET = elämänkatsomustieto 
FC = ranska, lyhyt oppimäärä  FF = filosofia 
SA = saksa, pitkä oppimäärä  PS = psykologia 
SC = saksa, lyhyt oppimäärä  HI = historia 
PC = espanja, lyhyt oppimäärä  YH = yhteiskuntaoppi 
VA = venäjä, pitkä oppimäärä  FY = fysiikka 
VC = venäjä, lyhyt oppimäärä  KE = kemia 
L1 = latina, lukiossa alkava oppimäärä B I= biologia 
TE = terveystieto   GE = maantiede 


