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SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET ALKAVAT ENSI VIIKOLLA 

Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat ensi viikolla ja yo-kokeet pidetään liikuntasalissa ja 

tarvittaessa myös luokassa 226. Liikuntasalin läheisyydessä olevat vessat ovat yo-

kokelaiden käytössä koepäivinä. Liikuntasalin läheisyydessä, myös juhlasalissa ja 

takapihan parkkialueella tulee liikkua mahdollisimman äänettömästi. Huom! Autoilijat, 

mopoilijat / moottoripyöräilijät lähtekää ilman ”ylimääräisiä kaasutuksia” liikkeelle 

takapihalta, jotta yo-kokelaat saavat tehdä koetta ilman häiriötekijöitä.  

Yo-kirjoitusjärjestelyjen takia olemme joutuneet tekemään luokkatilamuutoksia luokkien 227 

ja 228 osalta. Opettajat tiedottavat luokkamuutoksista niitä ryhmiä, joita muutokset 

koskevat.  

Ensi viikon yo-koepäivät: 

ma 13.9. YO-äidinkieli, lukutaidon koe → opiskelijat tulevat pukuhuoneiden kautta saliin 

aikataulun mukaan. Aikataulu on koulun kotisivulla. 

ke 15.9. YO-reaali: PS/FF/HI/FY/BI → opiskelijat tulevat pukuhuoneiden kautta saliin 

aikataulun mukaan. Aikataulu on koulun kotisivulla. 

pe 17.9. YO-vieras kieli, pitkä oppimäärä → opiskelijat tulevat pukuhuoneiden kautta 

saliin aikataulun mukaan. Aikataulu on koulun kotisivulla. 

 

TULEVIEN JAKSOJEN TYÖJÄRJESTYKSET  

 

Jakso 2 käynnistyy keskiviikkona 22.9. Muistathan tarkistaa, että kakkosjakson 

työjärjestyksesi on kunnossa ja se ei vaadi muutoksia? Entä muut jaksot?  Opintojen 

suunnittelu ja mahdolliset kurssien / opintojaksojen muutostoiveet vaativat opiskelijalta 

omaa aktiivisuutta ja hyvää ennakointia. Mitä aikaisemmin olet ”liikkeellä”, sitä 

todennäköisemmin saat toiveesi toteutumaan! Ole tarvittaessa yhteydessä vastuuopoosi! 

 

KORKEAKOULUJEN SYKSYN YHTEISHAKU KÄYNNISSÄ 

Korkeakoulujen syksyn 2021 yhteishakuaika on käynnissä 1.9. – 15.9.2021. Joulukuussa 

2021 valmistuvat ovat hakukelpoisia jo tässä haussa. Syksyn yhteishaussa on tarjolla useita 

tammikuussa alkavia koulutuksia ja opintopolusta löytyy syksyn haussa mukana oleva 

koulutustarjonta. Opinto-ohjaajat auttavat mielellään hakuun liittyvissä asioissa. 

PÄIVÄ JOHTAJANA - PROJEKTI / SAVONLINNAN NUORKAUPPAKAMARI  

Savonlinnan Nuorkauppakamari ry järjestää viikolla 44 (1.-7.11.2021) Päivä Johtajana - 
projektin, jossa 17-20 -vuotiaat nuoret pääsevät seuraamaan yrityksissä ja organisaatioissa 
johtavissa asemissa olevia henkilöitä yhden työpäivän ajaksi. 
Mukana olevat johtajat odottavat innolla saavansa nuoren seuraamaan päiväänsä! 



Nyt etsimme nuoria, jotka ovat kiinnostuneita kurkistamaan johtajan tai yrittäjän työpäivään. 
Pyrimme järjestämään sopivan johtajan nuoren omien toiveiden mukaan. Aikaisempina 
vuosina nuoria on ollut mm. Savonlinnan kaupungilla eri työpisteissä, media-alalla ja 
terveydenhuoltoalalla. 

Ilmoittaudu mukaan: https://urly.fi/29Ws. Linkki ja qr-koodi löytyvät myös koulun seinillä 
olevista esitteistä. 

Liitteksi: Esite 

 

https://drive.google.com/file/d/10CV7pc5YjmNaRIN4PHNka__RCUJ1mitc/view?usp=sharing

