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Osoite:  Koulutie 2 B, 19650 Joutsa 
 
Rehtori:  Merja Heinäaho 
 
Vararehtori:  Sisko Minkkinen, opintovapaalla 4.6.2016 saakka 
  sij. Sanna Pienmäki 
 
Koulusihteeri: Terttu Lahtela 
 
Opinto-ohjaaja: Sanna Pienmäki 
 
Terveydenhoitaja: Eija Lavia 
 
Ruokala:  Anja Heino 
  Anna-Mari Lahtinen 
  Ulla Lankia 
   
Huoltomiehet: Hannu Karhu  
  Antti Siltala 
 
Laitoshuoltajat: Sari Otava 
  Senja Oksanen 
  Sirkka Toivakka 
   
 
Puhelin:  040 766 7889, rehtori 
  040 846 9149, vararehtori 

040 829 0466, koulusihteeri 
  0400 885 348 opettajat 
  040 846 9149, opinto-ohjaaja 
  014 269 025, opiskelijaterveydenhuolto 
  0400 955 713, ruokala 

040 516 1724, huoltomies 
040 585 9203, huoltomies 

 
 
Sähköposti:  lukio@joutsa.fi 
  merja.heinaaho@joutsa.fi 
 
Kotisivu:  http://www.joutsa.fi/lukio/   
   
Koulun ylläpitäjä: Joutsan kunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lukio@joutsa.fi
mailto:merja.heinaaho@joutsa.fi


 
 
 
OPETTAJAT 
 
 
 
Nimi:  aine:    puh: 
 
Castrén Petri, LitM liikunta, terveystieto   0400- 810 969 
 
Heinäaho Merja, FT rehtori    040-766 7889 
 
Kurki Keijo, FK matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka 040- 580 1122 
 
Levomäki Katja, FM biologia, maantiede   040- 763 6772  

Minkkinen Sisko, FM englanti ja saksa   040- 808 6364 
sij. Eirtola Kaisa,FM     040- 825 4326 
      
Niemi Matti, FM matematiikka, fysiikka   044- 294 3641 
 
Niinimäki Sari, FM äidinkieli    040- 554 9469 

Paappanen Mikko, FM historia, yhteiskuntaoppi   050-437 7956 
 
Pienmäki Sanna, KM opinto-ohjaus   040- 846 9149 
 
Saarikko Sirpa, FM espanja    040-172 2491 
sij. Loisa Sanna, FM     040-751 5451 
 
Silvasti Ulpu, LitM liikunta, terveystieto   050-329 2637 
sij. Syrjä Niina, LitM 
 
Pohjola Lisa, FM ruotsi    040- 867 6531 
sij. Ketolainen Saara,FM     040-509 7203 
 
Sankari Eeva, TM uskonto, psykologia, filosofia  040- 5007 763 
 
Tuominen Markus,FM musiikki, tietotekniikka   040- 704 4953 
       
Varjus Taina,TaM, FM kuvataide    045- 670 1098 
 
Vuori Mika, FM historia, yhteiskuntaoppi   041- 5475 287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HENKILÖSTÖN TEHTÄVIEN JAKO 

 
Rehtori hoitaa lupaa, neuvottelua ja päätöksiä edellyttävät asiat ja tietenkin myös muut opiskeluun liittyvät 
asiat. Rehtori on yleensä tavattavissa koulupäivinä klo 9.00 – 15.00 välisenä aikana. 
 
Koulusihteeri hoitaa mm. matka- ja opintotukiasiat, hakemukset, lomakkeet sekä Wilma-tunnusten 
hallinnoinnin. Tavattavissa ma – pe klo 8.30 - 15.00. 
 
Ryhmäohjaaja on kunkin ryhmän opiskelijan lähin tukihenkilö, joka hoitaa ryhmää koskevat tiedotukset, 
jakelut tms., pitää ryhmälleen ohjaustuokioita, myöntää 1-2 päivän poissaololuvat ja on tietenkin 
käytettävissä muissakin opiskelua koskevissa asioissa. 
 
Opinto-ohjaaja auttaa kaikissa lukio-opiskeluun ja uranvalintaan liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja on 
tavattavissa D-rakennuksen opinto-ohjaustilassa ma – pe 9.00 – 15.00. 
 
Terveydenhoitaja pitää vastaanottoa lukiorakennuksessa (B-talo). Ajanvaraus puh.014-269 025. 
Terveydenhoitajan tarkastus on kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, lääkäri tapaa toisen 
vuosikurssin opiskelijat, pojat kutsuntatarkastuksen yhteydessä. 
 
Huoltomiehet hoitavat kiinteistöä, kalustoa ja opetusvälineitä koskevat asiat. Huoltomiehet huolehtivat 
lisäksi lukiolaisten säilytyslokerikon avainasiat. Toimisto on D-rakennuksen alakerrassa. 
 
Uusista erityisruokavalioista tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä opiskeluterveydenhoitajaan, joka välittää 
tiedon keittiölle. Mikäli erityisruokavaliota noudattava opiskelija on useamman päivän pois koulusta, tulisi 
siitä ilmoittaa keittiölle aamulla klo 8.00 mennessä p. 0400-955 713 tai ruokala@joutsa.fi 
 
 
 
KOULUMATKATUKI 
 
Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 
 
A. Opiskelijan yhdensuuntainen matka on vähintään 10 km 

B. Koulumatkakustannusten on oltava yli 54€/kk.  

Koulumatkatukeen ei ole oikeutettu opiskelija, joka ei käytä koulumatkaansa joukkoliikennettä, vaikka 
hänellä olisi siihen mahdollisuus.                       
Koulumatkatukiasioita hoitaa lukiolla koulusihteeri ja Kelan Jyväskylän toimisto. 

Ensimmäiset koulumatkatukikortit haetaan koulun kansliasta, sen jälkeen kortti ladataan linja-autossa (44 
yhdensuuntaista matkaa/lataus) maksulipuketta vastaan. Lipukkeen saa koulun kansliasta kuukausittain. 
Ensimmäisellä ostokerralla kortista peritään 6,5 euron korttimaksu. Korttia käytetään koko lukio-opiskelun 
ajan. Lukuvuoden ensimmäinen korttilataus tehdään aina Jyväskylän matkahuollossa (koulusihteeri hoitaa). 
 
Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Hakemus- ja ostotodistuslomakkeita saa  
www.Kela.fi  ja koulun kansliasta. Kela:  puh. 020 634 11, sähköposti: Jyväskylä@Kela.fi 
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RYHMÄNOHJAAJAT LV 2015 – 2016   
     opiskelija- 
     määrä 
Ensimmäinen vuosikurssi:   
Katja Levomäki  matematiikka lyhyt  11 
Katja Levomäki  matematiikka pitkä  10 
 
Toinen vuosikurssi: 
Mika Vuori   matematiikka lyhyt 12  
Mika Vuori   matematiikka pitkä   7  
 
Kolmas vuosikurssi: 
Eeva Sankari   3A  14   
Keijo Kurki   3B  23         _          
                                                                 Opiskelijoita yht. 77 

 
TYÖ - JA LOMA-AJAT   LV 2015 – 2016 
 
Syyslukukausi  ti 11.8.-la 19.12.2015 
Syysloma  ma 12.- pe 16.10.2015 
Itsenäisyyspäivä su 6.12.2014 
Joululoma  su 20.12.-2015-ke 6.1.2016 
Kevätlukukausi to 7.1.-la 4.6.2016 
Abit lähtevät  to 18.2.2016 
Talviloma  ma 29.2.-pe 4.3.2016 
Pääsiäinen  pe 25.3.-pe 28.3.2016 
Vappu  su 1.5.2016 
Helatorstai  to 5.5.2016 
Lomapäivä  pe 6.5.2016 
Yhteensä   189 koulupäivää  

JAKSOT                                             OPPITUNNIT   
1. jakso   11.8.-1.10.2015  (8.30-10.00) 
2. jakso   2.10.-1.12.2015    9.00-9.45 
3. jakso   2.12.2015-8.2.2016                   10.00-10.45 
4. jakso   9.2.-11.4.2016   10.55-11.40 (abit)                   
5. jakso   12.4.-4.6.2016  11.00-11.45 (1. ja 2. vk) 
   12.15-13.00 
   13.15-14.00 
   14.10-14.55 
   14.55-15.40 

   tiistain ja torstain aamupäivän kaksoistunnit klo 9.00-10.50 
   tiistain ja torstain iltapäivän kaksoistunnit klo 14.00-15.50 

UUSINTAKUULUSTELUT (muutokset mahdollisia) 

10.8.2015   (edellisen lv:n 5. jakson) 
22.10.2015 (1. jakson) 
10.12.2015 (2. jakson) 
17.2.2016   (3. jakson) 
21.4.2016   (4. jakson) 



 
 
OPISKELUSTA LUOKATTOMASSA LUKIOSSA 
 
Itsenäinen työ ja vastuun ottaminen opiskelusta alkaa jo kurssien valinnasta. Alustavat suunnitelmat uudelle 
lukuvuodelle olet tehnyt jo edellisenä keväänä. Elokuussa saatavassa lopullisessa kurssitarjottimessa voi olla 
joitakin pieniä muutoksia. Voit tarkistaa omia suunnitelmiasi ja tuntikaavion avulla laadit omat 
työjärjestykset eri jaksoille. 

Hyviinkin suunnitelmiin saattaa tulla ajan mittaan muutoksia. Keskustele asiasta rehtorin ja opon kanssa, 
jotta muutos ei jää pelkästään omaan tietoosi. 

Jotta olisit selvillä, mitä koulussa tapahtuu, osallistu aina ryhmänohjaustuokioihin, joita pidetään tarvittaessa 
välituntien aikana. Tarpeen mukaan järjestetään muutamia pidempiä tiedotustilaisuuksia. Opinto-ohjaajalla 
on vastaanottotunnit, ja yksittäisistä tapaamisista sovitaan opinto-ohjaajan sopimalla tavalla. Eri aineiden 
opiskelussa on luontevinta kääntyä aina ensin ko. aineenopettajan puoleen. Terveydenhoitajan vastaanotto 
on lukiorakennuksessa. 

Vähintään 75 kurssin suorittaminen vaatii lukioaikana monella tunnilla istumista. Käytä tämä aika 
tehokkaasti; kuuntele, kysele, keskustele, tee muistiinpanoja, harjoittele. Tee kotitehtäviä ja opiskele myös 
kotona säännöllisesti kurssien etenemisen tahtiin. Vain siten varmistat parhaan menestymisen koeviikon 
monissa kokeissa. 

Opiskelu on paljon muutakin kuin tunneilla istumista. Oppiminen tapahtuu varsinkin soveltavissa kursseissa 
tavanomaisen kouluajan ulkopuolella, iltaisin, viikonloppuisin, leirien, opintomatkojen sekä erilaisten 
harjoitus- ja tutkimustehtävien merkeissä. Eräs hyvä opiskelun muoto on itsenäinen opiskelu. Kysele 
opettajilta mitä kursseja voi opiskella itsenäisesti. Heiltä saat tarvittavat ohjeet. Tukiopetukseen on myös 
mahdollisuus. 

Koulun perinteiset juhlat ja muut tapahtumat antavat vaihtelua koulutyöhön. Osallistu niiden valmisteluun ja 
toteuttamiseen innolla. Opit monta arvokasta asiaa ja samalla tutustut koulutovereihisi.  

Kouluun liittyvien asioiden lisäksi sinun on syytä harrastaa muutakin. Fyysisestä kunnosta huolehtiminen on 
tarpeen jo henkisen jaksamisen vuoksi. 
 
YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA 
 
Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa koko maassa, syksyllä ja keväällä. Tutkinnon 
voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkinnon voi suorittaa myös yhdellä kertaa. 
Ylioppilas-tutkintoon voi osallistua, kun ao. oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu ennen kokeeseen 
osallistumista. 
Ylioppilastutkintoon ja siihen liittyviin kokeisiin tulee ilmoittautua lukion rehtorille yo-lautakunnan 
määräämään ajankohtaan mennessä. Kokelas ilmoittaa samalla, mitkä kokeet hän suorittaa pakollisina. 

 

Ylioppilastutkinnon rakenne: 
 
Kaikille pakollinen koe:             Näistä valittava kolme pakollista koetta: 

äidinkieli              ruotsi        englanti        matematiikka      reaalikoe 
     

Ylioppilaskirjoituksiin tulee sisältyä 4 pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli tai toinen kotimainen 
kieli tai matematiikka) tulee olla laajempi koe. 
Tutkintoon voit liittää ylimääräisiä kokeita (ruotsi, matematiikka, vieraan kielen kokeita, reaaliaineen 
kokeita). 
 
 
 



 
 
KURSSIEN SUORITUS JA ARVIOINTI 
 
1. Kurssit voidaan suorittaa: 
 
(Kurssin ja oppiaineen arviointi ja uusintakuulustelumenettely on luettavissa tarkemmin opetussuunnitelman 
kohdasta arviointi). 
 
- osallistumalla opetukseen ja kurssikokeeseen 

- opiskelemalla itsenäisesti rehtorin ja ao. opettajan luvalla opettajan antamien ohjeiden mukaan,   
  sekä osallistumalla kurssikokeeseen 

- suorittamalla toisessa oppilaitoksessa kurssia vastaava opintokokonaisuus ja osallistumalla  
  tarvittaessa vaadittavaan lisäkuulusteluun 

- taito- ja taideaineita ei kuitenkaan voi suorittaa itsenäisesti opiskellen 

- kurssien suoritusjärjestys on opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen kurssikuvauksen jälkeen 
 
•  Kurssin toteutuminen 

Kurssi pidetään normaalisti (38 tuntia), jos siihen osallistuu vähintään 6 opiskelijaa. 
Kurssi pidetään puolikkaana (19 tuntia), jos opiskelijoita on 4-5. Opiskelijat suorittavat itsenäisesti kurssin 
toisen puolikkaan, jolloin he saavat suoritukseensa kokonaisen kurssin. Pienemmille opiskelijamäärille (1-3) 
tai halukkaille on tarjolla verkkokurssin suoritusmahdollisuus. 

Joitain kursseja järjestetään vuorovuosina. 

 
2. Kaksi kurssia samaan aikaan 
 
Erityisestä syystä oppituntien päällekkäisyyden tms. takia voidaan suorittaa kahden eri oppiaineen kursseja 
samanaikaisesti rehtorin ja ao. aineenopettajan luvalla. Tällöin on sovittava mm. mille tunneille opiskelija 
osallistuu, mitä asioita suorittaminen edellyttää ja mitä apua on kurssin suorittamiseen saatavissa. 
Kurssikokeeseen osallistutaan muun opintoryhmän mukana. 

 
3. Etenemiseste 
 
Etenemiseste seuraa, mikäli opiskelijalla on oppiaineen pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä 
kursseissa enemmän hylättyjä arvosanoja 4 tai K, kuin oppiaineen hyväksytty suoritus sallii. 
Etenemisesteestä huolimatta opiskelija saa vielä aloittaa seuraavan kurssin opiskelun, jos muutoin koko 
lukion oppimäärän suorittaminen viivästyisi kohtuuttomasti. 

 
4. Kurssin arviointi 
 
Kurssin pituus on keskimäärin 38 oppituntia. Kurssin arvioinnissa sovelletaan samoja periaatteita 
riippumatta opiskelutavasta. Arvioinnin edellytyksiä ovat mm. 

 läsnäolo oppitunneilla ja osallistuminen opetukseen 
 kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen 
 kurssikoe 

 
 
 



 
 
 
 
5. Kurssin suorittaminen uudelleen 
 
Mikäli opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan tai kurssin suoritus muutoin hylätään, on opiskelijalla 
mahdollisuus suorittaa kurssi erillisessä kuulustelussa, joka voi olla uusintakuulustelu tai muulla tavoin 
järjestetty tilaisuus. Jos opiskelija on ollut pois puolet kurssista tai enemmän, koko kurssi on käytävä 
uudestaan. Runsaat poissaolot, jotka heikentävät tavoitteisiin pääsemistä, voivat vaikuttaa kurssi-
arvosanaan. 
Hyväksytyn kurssin voi uusia kerran. Parempi arvosana jää voimaan. 
 
6. Oppiaineen oppimäärän arviointi 
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten 
syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Hylättyjä kurssiarvosanoja saa olla 
enintään seuraavasti: 

1 – 2 kurssia  0 
3 – 5 kurssia  1 
6 – 8 kurssia  2 
9 kurssia tai enemmän 3 

Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa arvosanaa erillisessä kuulustelussa (yo-tentissä). 

7. Lukion oppimäärän suoritus 
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät 
hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja 
soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärää vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat 
kurssit. 
 
POISSAOLOKONTROLLI  LV 2015 – 2016  
Jos opiskelija on poissa jonkin aineen opiskelusta 5 tuntia, hänelle annetaan varoitus, jonka hän näyttää 
huoltajalle ja palauttaa kuitattuna välittömästi ao. opettajalle. 
 
Jos poissaoloja kertyy 7 tuntia tai enemmän, kurssi katsotaan keskeytetyksi ja sitä ei arvostella. Määrät 
voivat joillakin kursseilla olla pienempiä, mutta niistä ilmoitetaan erikseen kurssin alussa. 
 
Ennalta tiedossa olevat poissaolot on hyvä ilmoittaa etukäteen ao. kurssin opettajalle ja sopia mahdollisista 
korvaavista töistä. Yhteydenotto on suotava myös äkillisen sairaustapauksen tms. yllättäessä. 
 
Heti poissaolon jälkeen tulee esittää luotettava (mieluiten kirjallinen) selvitys poissaolon syystä 
(esim. lääkärintodistus). 
Aiheettomat ja selvittämättömät poissaolot vaikuttavat kurssiarvosanaan alentavasti. 

OPISKELUOHJELMA 
 
Lukion oppiaineiden kurssit on soviteltu kolmelle lukuvuodelle. Lukion voi suorittaa myös nopeammin tai 
hitaammin. Jos opiskelu kestää yli neljä vuotta, on rehtorille tehtävä ajoissa perusteltu anomus suoritusajan 
pidentämisestä. Opiskeluminimi jaksoa kohden on kolme kurssia. Ryhmäohjaajat seuraavat tämän 
toteutumista jaksoittain. Perustellusta syystä rehtori voi kuitenkin myöntää poikkeuksen jollekin jaksolle. 
 
Tarkempia tietoja Joutsan lukion toiminnasta löytyy lukion kotisivulta. http://www.joutsa.fi/lukio/.  
Myös rehtori ja opettajat antavat aina tarvittaessa neuvoja. 
 



 
 
 
 
 
OPETUKSEN TUNTIJAKO 
 

Oppiaine tai aihealue Valtak. pak. 
kurssit 

Valtak. syv. 
kurssit 

Koulukoht. syv.    Kouluk. sov. 
kurssit                  kurssit 

Äidinkieli 6 3 3 
A1-englanti 6 2 2 
B1- ruotsi 5 2 1 
B2- saksa  8  
B3- saksa  8  
B2- ranska 
 
 
 
 

 

 8  
B3- espanja  8  
Lyhyt matematiikka 6 2 1 
Pitkä matematiikka 10 3 1 
Biologia 2 3 1                         
Maantiede 2 2  
Fysikka 1 7 1                         
Kemia 1 4  
Uskonto 3 2  
Filosofia 1 3  
Psykologia 1 4 1                           1 
Historia 4 2  
Yhteiskuntaoppi 2 2  
Liikunta 2 3  1+1 
Musiikki 1-2 3 1 
Kuvataide 1-2 3 1 
Terveystieto 1 2  
Oppilaanohjaus 1 1                                  2+1 
Tietotekniikka    
1. Työpaja   1 
2. Musiikki 

 
  1 

3. Ohjelmointi   1 
4. Tietoliikenne   1 
 
 

   
  

 
  Tekstiilityö   1 

Maastokurssi   1 
Yrittäjyys   1 
Pakolliset kurssit 47-51   
Syventävät kurssit 

 
10   

Soveltavat kurssit    
Yhteensä vähintään 75 

 

 

 

  
 
Liikuntavalmennus (salibandy, jalkapallo, terveysliikunta)                                  10 
Psykologia 7 (kertauskurssi)                                      1 
Opinto-ohjaus 4 (työelämään tutustuminen)                  1 
 
 



 
 
OPPIKIRJALUETTELO   lv 2015-2016 
 
Suosittelemme kurssikirjoista uusinta painosta. Valitse aina mieluiten uusin painos, neuvottele  
erikseen opettajan kanssa vanhempien painosten käyttämisestä. Tarkista aina, että kustantaja ja tekijät ovat 
oikein. 
 
Äidinkieli:          Alkavat, jatkavat: Haapala ym, Särmä (Otava).  
                            Oppikirjat lukiolta, opiskelijat ostavat tehtävävihkot 
 
Englanti:            Kurssit 1-8: McWhirr ym. Open road (Otava) 
                            Kurssi 9: Silk ym. Grammar Rules (Otava) 
 
Ruotsi:               Starttikurssi: Signal 
                           Kurssit 1-7: Fröjdman ym. Magnet (Sanoma Pro) 
 
Saksa:                (C-kieli): Kelkka ym. Kurz und gut 3-8 (Otava) 
                           (D-kieli): Kelkka ym. Kurz und gut 1-8 (Otava) 
 
Ranska:             (D-kieli): Altschuler ym. Escalier (Sanoma Pro) 
 
Espanja:            (B-kieli): Gonzalez Garcia ym. Dime! (Otava) 
 
Venäjä:               (B-kieli): käytettävä kirja selviää myöhemmin 
 
Matematiikka, lyhyt:  Aalto ym. Lyhyt matikka (Sanoma Pro) 
 
Matematiikka, pitkä:  Kangasaho ym. Pitkä matematiikka (Sanoma Pro) 
 
Kemia:            Lehtiniemi ym. Mooli (Otava) 
 
Fysiikka:         Lehto ym. Fysiikka (Sanoma Pro) 
 
Maantiede:     Kakko ym. Lukion maantiede 1-4 (Otava) 
 
Biologia:         Alkavat ja abit:  BIOS 1-5 (SanomaPro) 
                        Jatkavilla: kurssit 1-2: Valste ym. Elämä (WSOY) 
 
Historia:         Aalto, ym. Kaikkien aikojen historia 1-6 (Edita) 
 
Yhteiskuntaoppi:  Arola ym. Kansalainen ja yhteiskunta (Edita) 
 
Uskonto:        Kurssit 1-3: Ilkkala ym. Uusi Arkki 1-3 (Edita) 
                       Kurssit 4: Ketola ym. Maailmanusk. Arkki (Edita) 
                       Kurssi 5: Ketola ym. Suomal. Uskonnon Arkki (Edita) 
 
Psykologia:   Kurssit 1-5: Aarnio ym. Skeema  (Edita) 
                       Kurssi 6: Sosiaalipsykologia (Sanoma Pro) 
 
Filosofia:       Hakala ym. Filo 1-4 (Sanoma Pro) 
 
Terveystieto: Kurssit 1-3: Fogelholm ym. Terve! (Sanoma Pro) 

Kuvataide:    Töyssy ym. Kuvataide, Visuaalisen kulttuurin käsikirja (Sanoma Pro) 



   
 

Kevään 2016 ylioppilastutkinnon koepäivät 
 
Kirjallinen koe 
 
Pe 12.2.               äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe 
 
 Kuullunymmärtämiskokeet   
 
 ma 15.2.            vieras kieli, pitkä oppimäärä 
                           englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja 
  
 ti 16.2.              toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä   oppimäärä 
                           ruotsi, A- ja B-taso 
                           suomi, A- ja B-taso 
  
ke 17.2.              vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
                           saksa ,ranska , espanja, englanti, venäjä/italia 
  
Kirjalliset kokeet 
  
ma 14.3.             äidinkieli, suomi ja ruotsi, essee koe 
 
ke 16.3.              uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia , 
                           maantiede, terveystieto 
 
pe 18.3.              vieras kieli, pitkä oppimäärä 
  
ma 21.3.             toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
  
ke 23.3.              matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
  
ke 30.3.              psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia     
 
pe 1.4.                vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
  
ma 4.4.              äidinkieli, saame, esseekoe 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Syksyn 2016 ylioppilastutkinnon koepäivät 
 
Kuullunymmärtämiskokeet 

ma 12.9.           vieras kieli, pitkä oppimäärä 
                         englanti, ranska, venäjä, espanja 

ti 13.9.              toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
                         ruotsi, A- ja B-taso 
                         suomi, A- ja B-taso 

ke 14.9.            vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
                         ranska, espanja, englanti, venäjä, italia 

Kirjalliset kokeet 

pe 16.9.            äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe 

ma 19.9.           uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
                         maantiede (sähköinen koe), terveystieto 

ke 21.9.            vieras kieli, pitkä oppimäärä 

pe 23.9.            toinen  kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ma 26.9.           äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe 
                         suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 

ke 28.9.            matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

pe 30.9.            psykologia, filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, 
                         biologia 

ma 3.10.           vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

ke 5.10.            saamen äidinkielen koe, esseekoe 

Saksan pitkän ja lyhyen oppimäärän koe, maantieteen koe ja filosofian koe 
suoritetaan sähköisesti. Sähköisissä kielikokeissa ei ole erillistä 
kuullunymmärtämiskokeen päivää, vaan koko koe suoritetaan yhdellä kertaa 
(saksan kielen pitkän oppimäärän koe 21.9. ja lyhyen oppi-määrän koe 3.10.) 
 
 
 
 
 
 



 
 

J O U T S A N   L U K I O N   J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N N Ö T 
 
Järjestyssääntöjen tavoitteena on mahdollisimman miellyttävä ja  
turvallinen työympäristö kaikille, hyvä yhteishenki kaikkien kesken  
sekä kouluasioiden tiedottaminen. 
 
 
1. Käyttäydy ystävällisesti ja kohteliaasti kaikkia kouluympäristössä              
    työskenteleviä kohtaan. 
2. Huolehdi työympäristösi siisteydestä. 

3. Saavu oppitunneille ja koulun muihin tapahtumiin ajoissa. 
    Huolehdi omalta osaltasi työrauhan säilymisestä oppitunneilla. 
 
4. Käytä välitunti hyödyksesi henkilökohtaiseen virkistäytymiseen.  
     
5. Käyttäydy ruokalassa hyvien tapojen mukaisesti. 
 
6. Koulualue on savuton ja päihteetön. 
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