
PORKKALAN LUKIO   ABIEN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT     

 

KEVÄT 2021  25.1.Sep 

  
 
Ke 10.2.   4. jakso alkaa 

 
Seuraa kokeiden palautusten ja uusintakokeen aikataulua lukion kotisivujen kalenterista!   
 
Ti 16.2.  Rot klo 10.00-10.30 Ekaa kertaa yo-kokeisiin osallistuville 

vertaistuki-info tuutoreilta 
 

Ti 16.2.   YO-info etänä keväällä 2021 yo-kokeisiin osallistuville klo 15-16  
 
22. - 26.2.  Hiihtoloma 
 
 
OSALLISTUMISOIKEUS YO-KOKEISIIN 
 

Osallistuminen yo-kokeeseen edellyttää, että yo-koeaineen pakolliset kurssit on 
merkitty Wilmaan ennen yo-kokeeseen osallistumista. Jos olet suorittanut 
kursseja muualla kuin Porkkalan lukiossa, jätä ne arvioitavaksi hyvissä ajoin, 
jotta merkintä on Wilmassa 28.2.2021. 
 

Su 28.2. viimeistään Tee sähköinen anomus rehtorille osallistumisoikeudesta yo-kokeeseen,  
  jos pakollisen kurssin merkintä puuttuu Wilmassa!       

https://www.porkkalanlukio.fi/opiskelijalle/lomakkeet/ 
 

PÄÄTTÖARVOSANA Päättöarvosanan korotustenttiin voi ilmoittautua suoraan aineenopettajille viim. 
28.2.2021. Tentit järjestetään 21.4.2021 mennessä! Lukion päättöarvosanat 
muodostuvat käytyjen pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvosta. Wilman 
opinnot-näytöllä näkyy myös päättöarvosana. Opettaja voi harkintansa mukaan 
korottaa päättöarvosanaa.  
Muista, että lukion päättötodistus ei vaikuta korkeakouluopintoihin (AMK, 
yliopisto) haettaessa vaan niihin haetaan YO-tutkintotodistuksella tai 
pääsykokeella.  

 
 
YO-KOEVÄLINEET 
Ti 9.3. mennessä!        Yo-kokeisiin osallistutaan omilla laitteilla. Tarkista laitevaatimukset täältä: 

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

Jos sinulla on perusteltu syy lainata yo-kokeisiin lukion laitteita, ilmoita siitä 
sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 8.3.2021   
https://www.porkkalanlukio.fi/opiskelijalle/lomakkeet/ 

 
 

PRELIT                                 Ellet ole kevään 2021 yo-koeaineesi abi-kurssilla, sovi opettajan kanssa 
hyvissä ajoin etukäteen osallistumisestasi preliin! Suurin osa preleistä 
järjestetään 3. jakson koeviikolla. 

 
YO-KOETILAT    Kirkkonummen koulukeskuksen D-liikuntasali 
  

                                                                        
YO-KOEPÄIVÄT   https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-

koepaivat 
 
 
 
 

https://www.porkkalanlukio.fi/opiskelijalle/lomakkeet/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje
https://www.porkkalanlukio.fi/opiskelijalle/lomakkeet/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-koepaivat


KOEVÄLINEIDEN ENNAKKOTARKISTUS EI OLE ENÄÄ VOIMASSA KEVÄÄN 2021 TUTKINNOSSA! 
 

Matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa käytetään sähköisiä 
laskimia ja taulukkokirjoja, jotka löytyvät koeohjelmasta.  

 
 
 
KEVÄÄN 2021 KORKEAKOULUHAKU  
 
17.3.-31.3. klo 15.00 Korkeakoulujen KEVÄÄN  2021 toinen yhteishaku osoitteessa 

www.opintopolku.fi 
 
30.3.-9.4.                         KOEVIIKKO                                                                                                        
10.4.   5. jakso alkaa. Seuraa kotisivujen kalenterista kokeiden palautukseen,   
  uusintakokeeseen ja rästikokeeseen liittyvää informaatiota.  
 
 
VALMISTUMINEN 
 
Pe 30.4   Toimita lukion kansliaan tai pirjo.koponen@kirkkonummi.fi  

omalla nimikirjoituksella varustettu kirjallinen kielto (koulun kautta osoitettuna 
suoraan YTL:ään), jos et halua nimeäsi julkaistavan lehdistössä uusien 
ylioppilaiden nimilistassa. 

   
Pe 30.4.    Lukio-oppimäärän kurssit tulee olla merkittynä Wilmassa 

keväällä 2021 valmistuvien osalta. Koulu ilmoittaa YTL:lle päättötodistusta 
vaille jäävät ylioppilaskokelaat 

 
Pe 30.4.   Palauta viimeistään lomake, jolla ilmoitat mikäli haluat lukion 

päättötodistukseen S-merkinnän numeron tilalle niissä aineissa, joissa on vain 
yksi kurssisuoritus FY, KE, GE, PS, TE, KU, MU tai kaksi suoritusta lyhyet 
kielet, LI 
https://www.porkkalanlukio.fi/opiskelijalle/lomakkeet/ 

 
 
YO-TULOKSET 
 
Toukokuun puolivälissä YO-kirjoitusten tulokset saadaan koululle toivottavasti viikolla 19-20  

Tulokset pyritään saamaan näkyviin Wilmaan. Seuraa Wilma-viestejä! 
 
 

YO-ILMOITTAUTUMINEN SYKSY 2021 
 
Ti 1.6.2021   Viimeistään ilmoittautuminen kirjallisesti syksyn 2021 yo-kirjoituksiin.  

Keväällä 2021 valmistuvat eivät enää ilmoittaudu Wilmassa vaan erillisellä 
täydentäjän/ korottajan lomakkeella!  
https://www.porkkalanlukio.fi/opiskelijalle/lomakkeet/ 

 
 
Ilmoittautuminen lukiossa vielä opiskelevilla edellyttää yo-suunnitelman 
päivittämistä ja ilmoittautumisen vahvistamista Wilmassa. Tarkempi 
ilmoittautumisaikataulu ryhmittäin käydään läpi ROT- tunnilla 4.jaksossa.  

      
Pe 4.6.   klo 17 lakkiaisharjoitus lukion juhlasalissa, lakki mukaan nimellä 

varustettuna 
 
La 5.6.   Klo 11.00 lakkiaiset d-juhlasalissa. Lakitettavat kokoontuvat 

auditorioon klo 10.45 
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KORKEAKOULUHAKUJEN TULOKSET 
 
Ma 31.5.   Todistusvalintojen tulokset korkeakouluhaussa ilmoitetaan 

viimeistään. 
 
Pe 4.6. ( 1.haku) ja Korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään.  
Pe 9.7. ( 2.haku) Tarkista myös sähköpostin roskaposti-kansio!!! 
 
                                               
Pe 16.7. klo 15.00 Syksyllä 2021 alkava korkeakouluopiskelupaikka otettava viimeistään 
vastaan 
 
Ma 2.8.  Varasijoilta hyväksyminen päättyy 
 

Korkeakoulujen mahdolliset lisähaut vapaiksi jääneille paikoille käynnistyvät 
elokuussa 2021, seuraa www.opintopolku.fi 

 
 

 
SEURAA WILMAA SÄÄNNÖLLISESTI KEVÄÄN AIKANA! Wilmassa voidaan täydentää 
informaatiota, mahdolliset muutokset oheiseen infoon lähetetään myös Wilma-viesteinä. 
 
MUISTATHAN PALAUTTAA KOULUN AVAIMET!  
Avaimet tulee palauttaa heti, kun et enää opiskelun vuoksi niitä tarvitse. Kaikki koululta kuittaamasi 
avaimet (kulkulätkä, läppärikaappi, lokero) tulee ehdottomasti palauttaa heti viimeisen yo-kokeesi 
jälkeen tai viimeistään lakkiaisharjoituksissa 4.6.2021. Palauttamattomista avaimista peritään kuluja 
vastaava korvaus. 
 
TSEMPPIÄ JA INNOSTUSTA LUKEMISEEN – KULJE KOHTI ONNISTUMISIA! 
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