
Abien etäopetusjakso 31.8.2020 alkaen 

Hei! 

Syksyn ylioppilaskirjoitusten onnistumisen varmistamiseksi abien ensimmäisen jakson ryhmät siirtyvät 

etäopetukseen maanantaista 31.8.2020 alkaen. Tarkoituksena on koulun puolesta antaa kokelaille 

mahdollisuus sosiaalisen etäisyyden pitämiseen hyvissä ajoin ennen kirjoitusten alkamista ja näin välttää 

altistumista koronavirukselle. Muuhun toimintaan meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, mutta 

kannattanee harkita miten voisi myös muussa elämässään välttää tilanteita, joissa voi tartunnan saada. 

Sairaana tai jos on asetettu karanteeniin, ei ylioppilaskokeisiin voi osallistua. 

Päivälukion syksyn ylioppilaskokeiden pakolliset abi-infot järjestetään TEAMSissä to 3.9. klo 12.45-n 13.30 

ja pe 4.9. klo 12.45 – n. 13.30. Infossa käydään läpi ylioppilaskirjoitustilanteen käytänteen ja läsnäolo  

jommassakummassa infossa on ehdoton. 

Aikuislukion kokelaille abi-info pidetään yhtäaikaisesti luokassa G217 ja TEAMSissä ke 2.9. klo 16-17.  

Seuraavat kurssit järjestetään etäopetuksena 31.8. alkaen: 

KE4, ÄI6.5, MAB9.1, MAA10.2 (koodi 1) 

BI5, MAB8.1, YH4.1, ENA7.2 (koodi 2) 

ENA9.1, RUB8.1, ÄI6.2, S206 (koodi 3) 

GE4, ENA8.1, MAB7.2, MAA10.1, PS5.1 (koodi 4) 

ÄI6.4, RUB7.1, TE3.2, FI4, EAB37, SAB37 (koodi 5) 

ÄI6.1, ENA7.1, SAA09 (koodi 6) 

GE5.1, TE4.1, YH05, ENA9.2 (koodi 7) 

PS6, HI7.1, FY8, FI5, BI6.1 (koodi 8) 

Aikuislinjalla MAB6 ja ENA8 

Urheilulinjalaiset syksyn yo-kokeisiin osallistuvat abit sopivat aamuharjoituksista poissaolon valmentajan 

kanssa.  

Sellaiset abit, jotka eivät osallistu lainkaan syksyn kirjoituksiin, voivat osallistua normaalisti lähiopetukseen 

niillä kursseilla, joilla lähiopetusta järjestetään (1. vsk:lle ja 2. vsk:lle pääasiassa tarkoitetut kurssin, muut 

kuin edellä luetellut). Edellä luetelluille kursseille he osallistuvat muiden abien tavoin etäopetukseen. 

Abit voivat myös osallistua lähiopetukseen sen jälkeen, kun kirjoitukset ovat tältä syksyltä omalta kohdalta 

ohi. 

Yo-kokeisiin osallistuvat abit, jotka ovat lähiopetuksena järjestettävillä kursseilla, sopivat kurssin opettajan 

kanssa mahdollisuudesta seurata opetusta etänä ja tekevät siten osan kurssista itsenäisesti. 

Päivälukion päättöviikon kokeet ensimmäisessä jaksossa järjestetään yllä mainittujen kurssien osalta 

normaalista poiketen seuraavasti: 

• koodit 4, 5 ja 6 normaalisti päättöviikolla (4-koodi 30.9.; 5-koodi 1.10.; 6-koodi 2.10.) 
• koodi 1:n koe ma 5.10 klo 8-11  
• koodi 2:n koe ti 6.10 klo 13-16  
• koodi 3:n koe ke 7.10 klo 9.40-12.40  



 
Ne abit, jotka eivät voi osallistua ylioppilaskokeiden takia muiden aineiden koodien 1-3 lähikokeeseen, 
voivat osallistua 5.-7.10. järjestettäviin kokeisiin. Tästä on ehdottomasti sovittava ennakkoon kurssin 
opettajan kanssa! 
 
Aikuislukiossa jakson koeviikko on normaalisti, mutta yo-kokeeseen osallistumisen takia voit sopia kurssisi 
opettajan kanssa esimerkiksi uusintaan osallistumisesta tai osallistumisesta jonkin muun koodin kokeeseen. 
 


