
Lukuvuoden 2022-2023 koeviikko- ja yo-kirjoitussuunnitelma

1. jakso Lt1 (klo 12) Lt2 (klo 12) Lt3 (klo 8)

ti 13.9. vyh03

ke 14.9. äi01 fy01/fy02 vmaa09

to 15.9. may01 vena04 väi06

pe 16.9. ps01 vmaa05 vrub15

ma 19.9. ena01/ena02 ke05 vke04

Etäopiskelujakso
5.9.-9.9. abit

YO -kirjoitukset, syksy

ma 12.9. lukutaidon koe

ke 14.9. Reaali: ue, et, yh, ge, te,
ke

pe 16.9. vieras kieli, pitkä
oppimäärä en

ma 19.9. toinen kotim. kieli ru

ti 20.9. matematiikka

to 22.9. Reaali: ps, hi, fy, fi, bi

pe 23.9. kirjoitustaidon koe

ma 26.9 vieras kieli, lyhyt
oppimäärä ru

2. koeviikko Lt1 Lt2 Lt3

ti 1.11. fy01/fy02 väi09

ke 2.11. ena02 bi04/vbi03 bi04/vbi03

to 3.11. bi02 maa06 vena07

pe 4.11 äi02/äi03 rub13 vmaa10

ma 7.11. maa02 yh01 vyh04v



**

3. koeviikko Lt1 Lt2 Lt3

to 15.12. fi01 maa06/maa09

pe 16.12. mab02/fy03 mab02/fy03

ma 19.12 maa02/maa03 äi05

ti 20.12. rub11/rub12mu01 bi05 vbi04

4. jakso Lt1 Lt2 Lt3 PRELIMINÄÄRIT

vhi03

ti 31.1. vmaa13 (oppitunneilla)

ke 1.2. äi Lukutaito 3h

to 2.2. ps06/ke06 ke/ps/rub/ge

pe 3.2. ma (vmaa14)

ma 6.2. äi (väi08) Kirjoitustaito 6h

ti 7.2. en (ven10)

ke 8.2. bi06 vbi05

to 9.2. Penkkarit Penkkarit Penkkarit

pe 10.2.

ma 13.2. maa03/maa04

ti 14.2. rub12

ke 15.2. ge01

to 16.2. mu01 fi02

pe 17.2. äi04 ena05

ma 20.2. mab03/fy04 mab03/fy04

Talviloma 27.2.- 3.3.

Etäopiskelujakso
13.3.-17.3. (kakkoset)

YO -kirjoitukset kevät

ti 14.3. lukutaidon koe

to 16.3. vieras kieli, lyhyt



oppimäärä

pe 17.3. kirjoitustaidon koe

ma 20.3. vieras kieli, pitkä
oppimäärä en

ke 22.3. matematiikka

pe 24.3. Reaali: bi, fi, ps, hi, fy

ma 27.3. toinen kotim. kieli ru

ke 29.3. Reaali: ue, et, yh, ke, ge,
te

5. koeviikko Lt1 Lt2 Lt3

to 6.4. rub14

ti 11.4. (ue01) hi03

ke 12.4. (hi01) maa07

to 13.4. maa04 bi02/bi03

pe 14.4. mab04/fy05 mab04/fy05

6. koeviikko Lt1 Lt2 Lt3

pe 26.5. ena03 äi06/äi07

ma 29.5. mab05/fy06 mab05/fy06

ti 30.5. hi02 ena06

ke 31.5.. maa10 maa10

to 1.6. te01 yh02


