TERVETULOA TEKEMÄÄN DIGITAALISTA YLIOPPILASKOETTA TURUN ILTALUKIOON!
Kevään 2018 digitaaliset YO-kokeet:
ke 14.3. uskonto, elämänkatsomustieto, maantiede ja terveystieto koulun liikuntasalissa ja yhteiskuntaoppi VPK:n talolla (HUOM! lisäajan saaneet liikuntasalissa.)
pe 16.3. Vieras kieli englanti ja espanja VPK (paitsi lisäajan saaneet liikuntasali)
ma 19.3. ruotsi A luokka 417, B liikuntasali
ke 21.3 psykologia, filosofia, historia ja biologia liikuntasali ja luokat 417 ja 418
pe 23.3 lyhyet kielet venäjää lukuun ottamatta liikuntasali.
Lukion osoite on Eskelinkatu 4, sisäänkäynti Linnankadun puolelta. Pihaan ei mahdu pysäköimään. Turun
VPK:n talo on osoitteessa Eskelinkatu 5, sisäänkäynti pihan puolelta. Parkkipaikkoja ei sielläkään ole.
Varmista hyvissä ajoin ennen koepäivää, että koneesi on sopiva digitaalisen yo-kokeen tekemiseen ja
että osaat käynnistää koneen USB-muistitikulta.
Tule koululle koepäivän aamuna viimeistään klo 7.45 tietokoneesi ja siihen liittyvien lisätarvikkeiden (kuulokkeet, laturi, hiiri…) kanssa. Digitaaliset YO-kokeet pidetään liikuntasalissa, luokissa 417 ja 418 ja Turun
VPK:n talolla. Tarkemman paikkasi voit tarkistaa koululla ja VPK:lla olevista istumajärjestyksistä.
Ennen kokeen alkamista kaikkien kokelaiden koneet kytketään ja testataan yhdessä kokelaan kanssa ja
varmistetaan, että kaikki toimii. Tämän jälkeen kokelailla on mahdollisuus rauhoittua ja oleskella myös
salin ulkopuolella.
Maantieteen kokeessa saat käyttää taulukkokirjaa ja erillistä laskinta, jotka pitää jättää tarkistettavaksi
etukäteen koetta edeltävänä päivänä klo 16.00 mennessä. Merkitse taulukkokirjaan ja laskimeen oma nimesi.
Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet ja eväitä. Eväissä ja asusteissa ei saa olla minkäänlaisia tekstejä. Kaikki mahdolliset tekstit eväissä on kotona peitettävä esim. maalarinteipillä. Luokkaan saa
tuoda ainoastaan kirjoitusvälineet ja eväät.
Koetilanteessa: Jos sinulla on tarvetta päästä WC:hen, nouse seisomaan ja odota kunnes valvoja antaa
luvan lähteä paikaltasi. Kun lähdet paikaltasi, kytke näytönsäästäjä päälle klikkaamalla näytön yläreunassa olevaa lukon kuvaa.
Jos sinulla on valvojalle muuta asiaa, niin viittaa ja valvoja tulee luoksesi.
Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00. Varmista, että kaikki ne vastauslaatikot, joita et halua arvosteltavaksi, ovat tyhjiä. Paina Päätä koe – painiketta. Päätettyäsi kokeen, palauta muistitikku ja kaikki luonnostelupaperit nimellä varustettuna valvojalle. Sammuta koneesi, irrota virtajohto pistorasiasta, verkkokaapeli ”telaketjusta” ja pakkaa koneesi sekä muut tavarasi ja poistu koetilasta.
Lukiolla järjestetään Digitaalisen YO-kokeen harjoituksia, jolloin voit tulla paikalle testaamaan koneesi
ja muut oheislaitteesi (virtalähde, hiiri, kuulokkeet, mahdollinen Ethernet-kaapelin adapteri).
Jokaisen digitaaliseen YO-kokeeseen osallistuvan kannattaa tulla tutustumaan YTL:n lähettämään harjoituskokeen rakenteeseen, sen kuunteluosion käynnistämiseen, videoiden katsomiseen, lisäaineistojen

käyttämiseen sekä tulevissa YO-kokeessa käytettäviin tehtävätyyppeihin. Samalla pääsee tutustumaan
ohjevideoihin ja pääsee kokeilemaan digitaaliseen YO-kokeeseen kirjautumista, joka poikkeaa Abitti-kokeiden kirjautumisesta.
Harjoitusten ajankohdat ilmoitetaan kirjoittajille Wilma-viestillä, jossa on myös linkki ajankohdan valintaan. Jos olet jo aikaisemmin osallistunut sähköisiin kirjoituksiin, harjoitus ei ole enää pakollinen, mutta
silti suositeltava. Vaikka et tekisikään harjoituskoetta, kannattaa käväistä palauttamassa mieliin koneen
buuttaus. Kysymyksiin vastaa Leena Helttula sähköposti leena.helttula@turku.fi. Ilmoita myös siinä tapauksessa, että et tule harjoituksiin.
Jos jostain syystä sinä tarvitset koneen lainaksi koulusta, ilmoita siitä etukäteen!

