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Kevään 2019 ylioppilastutkinto; https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto 

 

Kirjalliset kokeet   

ti 12.3. 
äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 

suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 

to 14.3. 

vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

englanti 

ranska 

espanja 

saksa 

venäjä 

italia 

portugali 

latina 

saame 

pe 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

ma 18.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ke 20.3. 

vieras kieli, pitkä oppimäärä 

englanti 

ranska 

espanja 

saksa 

venäjä 

pe 22.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 

ma 25.3. saamen äidinkielen koe 

ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

to 28.3. 
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto


INFOA  YO - KOKEISTA  SALISSA 

 

 klo 8.10 sisään liikuntasalin pukuhuoneisiin, 

eväiden valmistelu pukuhuoneissa (ei paperikääreissä – läpinäkyvät kääreet, tekstit 

teipattu jne.) Saliin ei tuoda mitään paperitarvikkeita, ei nenäliinoja, ei hattuja, ei 

vaatteita, joissa on tekstiä, ei älykelloja 

 Merkitse läppärisi, langallinen hiiri ja kuulokkeet nimelläsi ja kokelasnumerolla 

  siirtyminen saliin alkaa klo 8.15 alkaen paikkanumeron mukaan 

 

 kännykät, avaimet ja kukkarot jätetään niille varattuihin laatikoihin tultaessa saliin; 

laatikot viedään salista kansliaan 

 

 jokainen poislähtijä muistaa myös ottaa ne mukaansa kansliasta 

 

 salissa on jokaiselle paikkanumeron mukainen paikka – tarkista wilmasta/kansliasta 

kokelasnumerosi, se laitetaan käyttämiisi suunnittelupapereihin 

 kättä nostamalla voit pyytää apua, jos sinulla on ongelma läppärisi kanssa, tarvitset 

lisää suunnittelupaperia tai muuta (kumi, kynä pudonnut lattialle, lääke jne.) apua 

valvojalta 

 

 WC-käynnit valvottuina – numerokorttia nostamalla, varaat wc-vuoron sinulle 

osoitetulta valvojalta, joka antaa luvan valvotulle WC-käynnille, näyttö 

suljettava/peitettävä 

  kun olet valmis ja huolellisesti tarkistanut, että olet tehnyt kaikki tehtäväosiot ja 

päättänyt digitaalisen kokeen ja kaikissa papereissa on kokelasnumerosi ja nimesi, 

palauta kaikki käyttämäsi paperit niille osoitettuun pinoon – palauta koetikku, salista 

voit poistua vasta klo 12 jälkeen 

 MENE osoitetun valvojan luo, hän kirjaa poistumisaikasi – näytä henkilötodistuksesi 

- poislähtö koepaikalta pukuhuoneiden kautta – ota mukaan tavarasi ja vie roskat 

mennessäsi pukuhuoneiden roskikseen - muista ottaa päällysvaatteesi 

pukuhuoneesta - hae jättämäsi arvotavarat kansliasta 

 

 



 

OHJEITA YLIOPPILASKOKELAALLE 

 

Jos kokelas sairastuu ja hän tarvitsee erityisjärjestelyjä kokeen 

suorittamiseksi, on hänen otettava ajoissa yhteyttä rehtori Inka Kokkoseen 

puh. 044 7184542 tai apulaisrehtori Juha Torniaiseen puh. 044 – 718 4548 tai 

kansliaan puh. 044 7184543 

 

1. Saavu koeaamuna koululle hyvissä ajoin, viimeistään 50 minuuttia, ennen 

kirjoitustilaisuuden alkua. 

Rehtori, yhdessä ensimmäisessä valvontavuorossa olevien opettajien kanssa, 

ohjaa kokelaat sisälle koetilaan noin 45 minuuttia ennen kokeen alkamista. 

Omille paikoille asetutaan istumajärjestyksen mukaisesti, istumapaikat on 

merkitty paikkanumerolla. 

Ennen kokeen alkua rehtori ja aineenopettaja antavat yleis- ja koekohtaisia 

ohjeita. 

 

2. Tuo eväät ja kirjoitusvälineet koetilaan korissa, joita on tarjolla 

pukuhuoneessa. 

Eväät voi pakata läpinäkyviin rasioihin, joissa ei ole mitään kirjoituksia.  

Huom! Ei eväspapereita, ei tekstejä pullojen kupeessa sekä vaatteissa jne. 

 Huom ! Tuo omat kirjoitusvälineet (kynät, kumi, viivotin jne.) mukanasi. 

 

3. Jätä reppu ja ulkovaatteet pukuhuoneeseen. Pyrkikää jättämään rahat ym. 

arvotavara kotiin. 

Kännykkää, cd-soitinta, elektronisia laitteita ei saa tuoda kirjoitustilaan. 

 

4. Reaalin ja matematiikan kokeissa käytettävät taulukkokirjat ja laskimet 

jätetään viimeistään kahta (2) päivää ennen aineen yo-koetta koulun 

kansliaan tarkastettavaksi. Muista varustaa taulukkokirja ja laskin nimelläsi 

sekä kokelasnumerolla. Varmista, että laskimen akku on ladattu 

 



5. Merkitse läppäriin, langallisiin kuulokkeisiin ja hiireen nimilapputarra ja 

kokelasnumerosi. 

 

6. Muista päättää kokeesi! Poistua saat klo 12.00 jälkeen, jolloin todistat 

henkilöllisyytesi ja palautat usb-tikun ja kaikki paperit. Kokelaan poistuessa 

valvoja : 

- tarkastaa, että kokelas palauttaa kokeessa käyttämänsä usb-tikun ja paperit 

annettujen ohjeiden mukaisesti, 

- merkitsee pöytäkirjaan kokelaan nimen kohdalle poistumisajan 

antaa kokelaalle luvan poistua 

 

7. Kokeen jälkeen lukion asianomaisen aineen opettaja arvostelee 

koesuoritukset alustavasti. Kokeiden alustava arvostelu tulee wilmaan ja 

mahdollisesti viralliselle ilmoitustaululle kokelasnumerojärjestyksessä 

aineittain, kun kokeen tehtävät on tarkastettu. Tarkistusaika on 

pääsääntöisesti 2 viikkoa. Lukio toimittaa koesuoritukset alustavasti 

arvosteltuina ylioppilaslautakunnalle viikon (vähän kirjoittajia aineessa) tai 

kahden viikon kuluessa kokeen suorittamisesta. Ylioppilaslautakunta lähettää 

kevään tutkinnon tulokset kouluille viimeistään 25. toukokuuta ja syksyn 

tutkinnon tulokset viimeistään 23. marraskuuta. 

 

YHTEISHAKUOHJEITA 2019, koulutukset alkavat syksyllä 2019 

Hakeutuminen jatko-opintoihin, kaikki ohjelmat. www.opintopolku.fi 

(Hakemuksen täyttäminen, taustapisteet, pääsykokeet jne.) 

Ohjeet Klassikan sivuilla https://klassikka.onedu.fi/web/jatko-opintoinfo/ 

 

Toisen asteen yhteishaku 

Toisen asteen (esim. yo-pohjaiset perustutkinnot) yhteishaku tehdään netissä 

osoitteessa Opintopolku.fi 19.2.–12.3.2019. Hakuaika päättyy 12.3. klo 15.00 

•Jos olet käynyt lukion voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Et siis voi hakea 

peruskoulupohjaisiin koulutuksiin. 

•Yhteishaku päättyy 12.3. klo 15.00 – tee hakemuksesi hyvissä ajoin. 

 Valintojen tulokset julkaistaan kesäkuussa aikaisintaan 13.6.2019. 

http://www.opintopolku.fi/
https://klassikka.onedu.fi/web/jatko-opintoinfo/


Opintopaikka on otettava vastaan viimeistään 27.6.2019. Muista varasijalla 

oleminen korkea-asteen paikkaan. Tällöin opintopaikka otetaan vastaan 

ehdollisesti. 

 

Ammattikorkeakoulut 

 
1. Ammattikorkeakoulujen vieraskielinen koulutus 
 
 Ensimmäinen hakuaika on 9.1. klo 8.00−23.1. 2019 klo 15.00  
• Ammattikorkeakoulut ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille viimeistään 
28.6.2019. 
 
• Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 8.7.2019 klo 15.00. 

 
 

2. Ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielinen koulutus 

 
 Toinen hakuaika on 20.3. klo 8.00−3.4. 2019 klo 15.00 
• Ammattikorkeakoulut ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille viimeistään 
28.6.2019  

 
• Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.  
 
 

Yliopistot 

 

1. Taide - yliopisto  

 
 Hakuaika on 9.1. klo 8.00−23.1. 2019 klo 15.00 
 

2.    Muut yliopistojen koulutusalat 

  
Toinen hakuaika on 20.3. klo 8.00−3.4. 2019 klo 15.00 

 
• Yliopistot ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille viimeistään 28.6.2019. 
• Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 8.7.2019 klo 15 

31.7.2019 klo 15 varasijalta hyväksyminen päättyy. Tämän jälkeen et voi tulla enää 

varasijalta hyväksytyksi. Mahdolliset lisähaut 1.7.2019−14.8.2019. 

Jos olet hakenut ensimmäisessä vaiheessa yhteen kansainväliseen AMK 
ohjelmaan tai yliopistojen taidealalle, niin toisessa haussa sinulla on 
käytettävissä 1-5 vaihtoehtoa, joiden ensisijaisuusjärjestystä voit vielä muuttaa 
toisen hakuajan aikana omaan sähköiseen asiointipalveluun.  HUOM! 

Avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelumahdollisuudet! 



 

Kansanopistojen pitkät linjat 

https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/kansanopistot/ 

 

Hakuaika kansanopistojen pitkille linjoille vaihtelee kansanopistoittain. Saat 

tietoa hakemisesta Opintopolun koulutusten kuvauksissa. Löydät kuvaukset 

sanahaun avulla ja voit lukea lisää Hakeminen-välilehden alta. Lue 

kansanopistojen tarjoamista vaihtoehdoista. 

 

Korkeakoulujen yhteishaun valintojen tulokset ovat valmiit 8.7.2019 klo 15.00. 

 

 

Korkeakoulut ilmoittavat sinulle valintojen tuloksista, kun tulos on valmistunut 

hakemiesi koulutusten osalta. Kaikki valintojen tulokset ovat valmiit 

viimeistään 8.7.2019. Varaudu siihen, että opiskelupaikan vastaanottamista 

poissaolevana rajoitetaan enemmän (perinteiset syyt voimassa edelleen: 

armeija jne.). 

 

Näin otot opiskelupaikan vastaan 

Jos sinulle myönnetään opiskelupaikka, saat asiasta sähköpostiviestin. Sinun 

pitää ottaa opiskelupaikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä, sillä 

muuten menetät paikan. Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon 

johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka alkaa samana lukukautena. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin 

peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki 

muut hakutoiveet. Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole enää 

ensikertalainen. 

Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa. Tarvitset tähän 

suomalaisen henkilötunnuksen sekä verkkopankkitunnukset, 

mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Mikäli sinulla ei ole suomalaista 

https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/kansanopistot/


henkilötunnusta, voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköpostiviestissä olevan 

linkin kautta. 

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat 

siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan 

sähköisesti, ota yhteyttä korkeakouluun. Jos palautat vastaanottoilmoituksen 

postitse, huolehdi siitä, että se saapuu perille määräaikaan mennessä. Varaa 

postin kulkuun useita työpäiviä. 

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun täytyy ilmoittautua 

korkeakouluun määräaikaan mennessä. Jos et ilmoittaudu määräaikana, 

menetät opiskeluoikeuden. 

Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet 

Jos jäit varasijalle yhteishaussa 

Kun kaikkien koulutusten hakutulokset ovat valmiit, voit tulla hyväksytyksi 

varasijalta. Huomaa, että joissakin hakukohteissa hakijoita ei välttämättä 

hyväksytä ollenkaan varasijoilta. Tällainen tilanne on mahdollinen, jos kaikki 

valitut ottavat paikan vastaan. Suosituissa hakukohteissa varasijalta 

hyväksyminen sulkeutuu jo muutamassa päivässä siitä, kun kaikki valinnat on 

julkaistu. Seuraa oman varasijatilanteesi kehittymistä Oma Opintopolku -

palvelussa. 

Jos sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksessäsi alempaa opiskelupaikkaa ja 

olet varasijalla ylempään tai ylempiin, voit 

a) ottaa alemman paikan vastaan ja samalla ilmoittaa jääväsi jonottamaan 

ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. Jos tulet hyväksytyksi ylemmällä 

sijalla olevaan paikkaan, sen vastaanotto vahvistetaan automaattisesti ja saat 

asiasta sähköpostiisi ilmoituksen. Jos taas et tule hyväksytyksi varasijalta 

ylempiin hakutoiveisiin, alempi hakutoiveesi muuttuu automaattisesti sitovaksi. 

Voit halutessasi luopua jonottamisesta ja ottaa sitovasti sen paikan vastaan, 

jonka olet alustavasti jo ottanut. Tämä on mahdollista vain silloin, jos et ole 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/nain-otat-paikan-vastaan/ilmoittaudu-korkeakouluun-ja-aloita-opinnot/


vielä tullut hyväksytyksi jonottamiisi hakukohteisiin. Muutoksen voi tehdä Oma 

Opintopolku -palvelussa. 

b) ottaa alemman paikan vastaan suoraan, vaikka olisit varalla ylempiin 

hakutoiveisiin. Jos otat paikan vastaan suoraan etkä ilmoita jääväsi 

jonottamaan, ylemmät hakutoiveesi peruuntuvat. 

c) ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa vastaan, mutta jäät silti 

jonottamaan ylempiä hakukohteita. Näin tapahtuu automaattisesti, kun valitset 

En ota opiskelupaikkaa vastaan -kohdan Omassa Opintopolussa. 

 

VAIN YKSI KORKEAKOULUPAIKKA LUKUKAUDESSA  

Kevään 2019 yhteishaussa sinun on otettava opiskelupaikka vastaan 

viimeistään tiistaina 31.7.2019 klo 15 mennessä. Jos et ota opiskelupaikkaa 

vastaan annetussa aikataulussa, menetät opiskelupaikkasi 

Yhden paikan säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan 

vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden 

aikana alkavista opinnoista. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa 

yhteishaussa mukana olevia koulutuksia.  

Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa 

opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutusta. 

Aikaisemmasta koulutuspaikasta on luovuttava. 

Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti 

vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin 

korkeakouluopintoihin. 

 



ENSIKERTALAINEN 

Ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista 

korkeakoulututkintoa. Ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa 

opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.  

 

VARASIJALTA JONOTTAMINEN 

Mikäli et ole päässyt haluamaasi koulutukseen kevään yhteishaussa, sinulla 

on mahdollisuus jäädä sitä tietyksi ajaksi jonottamaan. Tämä on mahdollista, 

jos mieluisampi koulutus kuuluu sellaiseen valintaan, jossa on käytössä 

varasijamenettely. Kerro jonotuksestasi hyväksymiskirjeen mukana 

saamassasi opiskelupaikan vastaanottoilmoituksessa tai ottaessasi paikkaa 

vastaan Hakijapalvelussa. 

Voit jonottaa opiskelupaikkaa, johon olet jäänyt varasijalle, vain jos sinut on 

hyväksytty viimeistään 31.7.2019 klo 15  

Jonotus on voimassa 1.7.2019−14.8.2019. saakka. Jos sinut hyväksytään siihen 

mennessä paikkaan, jota olet jonottanut, siitä tulee lopullinen 

opiskelupaikkasi. Muutoin lopulliseksi opiskelupaikaksesi tulee koulutus, jonka 

olet ilmoittanut vastaanottavasi siinä tapauksessa, ettet pääse jonottamaasi 

koulutukseen. Voit jonottaa vain yhteen paikkaan, eikä jonotuskohdetta voi 

vaihtaa. Voit kuitenkin luopua jonotuksesta, jos sinua ei ole vielä hyväksytty 

jonottamaasi opiskelupaikkaan. 



Alle 25-vuotiailla on velvollisuus hakea koulutuspaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin 

 

Hakuvelvollisuus tutkintoon johtavaan koulutukseen koskee sekä työmarkkinatukea 
hakevia että Kelan tai työttömyyskassan työttömyyspäivärahaa hakevia. Velvollisuus 
perustuu työttömyysturvalakiin. 

Hakuvelvollisuus täyttyy, kun haet keväällä vähintään kahta syksyllä alkavaa 
opiskelupaikkaa, joiden pääsyvaatimukset täytät. Ammatilliseen koulutukseen voit 
hakeutua myös jatkuvan haun tai oppisopimuskoulutuksen kautta. 
 
Haettavan koulutuksen pitää olla ammatilliseen tutkintoon tai korkeakoulututkintoon 
johtavaa. Koulutus voi tapahtua myös ulkomailla. 
 
Myös kevään abiturientin tulee hakea syksyllä alkavaan koulutukseen. 
 
Voit menettää oikeuden työttömyysetuuteen 1.9. alkaen, jos 

• jätät hakematta koulutukseen ilman pätevää syytä 
• estät itse valintasi koulutukseen (et esimerkiksi osallistu pääsykokeisiin) 
• kieltäydyt koulutuksesta 

Jos keskeytät opintosi myöhemmin ilman pätevää syytä, et voi saada työttömyysetuutta. 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2019-01-17-

01/index.html 

 

VALMENNUSKURSSIT 

Abit itse arvioivat onko tarvetta hakeutua valmennuskursseille. 

 

KOROTUSTENTIT 

Ilmoittautuminen oli tehtävä viimeistään 29.1.2019 klo 14.00 mennessä 

kansliaan.  

Opiskelijalla on oikeus korottaa aineen arvosanaa kerran kirjoituskertaa 

kohden. Korotusmahdollisuudet järjestetään erikseen ilmoitettavana 

ajankohtana ennen kirjoituksia ja kirjoitusten jälkeen. Korotustentti perustuu 

opetussuunnitelman aineen koko oppimäärälle.  

 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2019-01-17-01/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2019-01-17-01/index.html


PENKKARIPÄIVÄ 2019 

 

Lähdetään siitä ajatuksesta, että päivästä jää hyvä maku KAIKILLE, ettei 

kenenkään tarvitsisi lähteä kotiin pahoilla mielin, loukattuna, suuttuneena. 

Rakennetaan hyvä ohjelmallinen salitilaisuus. Olette luomassa lähtökuvaa 

itsestänne ja luokkatasostanne. 

Abit sopivat yhdessä sitovasti, ettei törmäilyllä pilata omaa tai toisten 

juhlatilaisuutta ja - päivää. 

 

 

 

 Vastuu törmäilyistä ja vahingoista on jokaisella abilla. 

 

 Alkoholia ei tuoda eikä käytetä koulussa tai koulun järjestämässä tilaisuudessa 

Tarvittaessa otetaan yhteys kotiin tai poliisiin. (Järjestyssääntö / Opinto-opas). 

 

 

 Haju- ja paukkupommit ovat ehdottomasti kiellettyjä 

  kuulovammat 

  allergiat ja astmat 

 

 Vesipullot ja -pistoolit, riisi, huulipuna ja tahallinen roskaaminen yms. 

 Kielletty  - vaarat silmille,  

vahingot vaatteille, sisustusmateriaaleille ym. 

huulipuna, vesi ja paperisilppu aiheuttavat siivoojille kohtuuttomasti lisätyötä. 

Asejäljitelmiä ei saa tuoda koululle 

 

 



Penkkaripäivän ohjelma 

9.00 Abit kouluun 

 älä häiritse ensimmäisen ja toisen vuosikurssin oppilaita klo 8.10 - 9.25 oppitunnin 
aikana 

 saapuminen Karjalankadun puoleisesta pääovesta 
 tule ajoissa, koska tullessa on laukkutarkastus ovilla 

9.30 Ryhmittäytyminen alakerran aulaan kulkuetta varten 

9.40 Abien päivänavaus, jonka lopuksi käytäväkulkue musiikin saattelemana 

 päivänavauksen pitäjien käskystä kulkueen aloitus aulasta, jatkuen portaat ylös, II 
krs käytävää vasemmalle kieliluokkia kohti, portaat alas ja alakerran käytävää pitkin 
takaisin aulaan 

10 -10.30 Abit pitävät muille "oppitunteja" 

 voi mennä luokkiin, joiden ovet ovat auki JA / TAI jos olette sopineet etukäteen 
asiasta jonkun opettajan kanssa 

10.30 Abien ruokailu 

10.40 Ykkösten ruokailu 

11.00 - 12.15 Abien ohjelmaa ja kahvitus salissa (tarjolla suolaista ja makeaa) 

 kahvitus ensisijaisesti abeille, muillekin tarjolle, mikäli riittää 
 Abit valmistautuvat ohjelman jälkeen rekka-ajeluun 

12.15 Kakkosten ruokailu 

12.30 Rekat lähtevät koulun pihasta 

 rekkojen lavat ovat ruosteiset, älä ota liian hyviä kenkiä ajelulle 

Koulupäivä päättyy 

n. klo 13.30 rekat saapuvat koulun pihaan 

  sisääntulo ainoastaan aulan sivuovista, koska aulan lattia on suojattu pressuilla 
rekkojen lavoista kenkiin tarttuvan ruosteen takia 

 sisään tultaessa kengät jätetään aulan suojakankaiden päälle; näin lavalta tarttuva 
ruoste ei imeydy lattiapintoihin 

 

 



 

PENKKARIAJO 
 

 

 

Asia: Penkkariajo To15.02.2019, lähtö koulun pihasta noin klo 12.30  

 

Penkkariajoa koskeva tiedottaminen huolehditaan tämän kirjeen pohjalta 

lukion rehtoreiden toimesta, eikä yleistä tiedotustilaisuutta järjestetä. 

Rehtorit tiedottavat tämän kirjeen sisällöstä kaikille ajeluun osallistuville 

luokille/ryhmille. 

Ajoneuvoon, kokoontumiseen ja ajoreittiin liittyvät asiat on tiedotettava myös 

penkkariajoneuvon kuljettajalle. 

 

Järjestyksenvalvojat:   Jokaista autoa kohti on nimettävä vähintään yksi 18 v täyttänyt 

valvoja. 

Autot/kuljettajat: Ajoneuvoa ja kuljettajaa koskevat tiedot.  

 Ajoneuvot ja kuljettajat, henkilötunnus, ajokortti ja ajokokemus 

              Järjestyksenvalvojat, nimi ja henkilötunnus 

              Opiskelijamäärä/auto 

 

Ajoneuvoon ja kuljettajaan liittyvät määräykset: 

Ajoneuvo: 

 kuorma-auto (tai linja-auto)   

 kuorma-autonlavan laitojen oltava riittävän tukevat ja vähintään 120 cm korkeat ja 

laitojen on kierrettävä koko kuormatila 

 lavalle sijoittuvia tai ulottuvia nostureita ei saa olla 

 mahdolliset suojapeitteen kaaret on poistettava 

 perävaunuja tai perävaunussa tapahtuvaa henkilökuljetusta ei Kuopiossa 

tapahtuvassa ajelussa sallita risteysten ahtauden ja yleisöturvallisuuden takia 

 



Kuljettaja: 

  

 kuorma-auton kuljettajalla vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-     

autolla toisen palveluksessa tai luvanvaraisen liikenteen harjoittajana.   

 

Erillistä ajoneuvon tarkastusta ei suoriteta vaan kuljettaja on vastuussa ajoneuvoonsa ja 

ajokelpoisuuteensa liittyvistä seikoista. 

Jos ajoneuvo tai kuljettaja ei täytä edellä mainittuja ehtoja kokoontumispaikalla, ei 

kyseinen ryhmä osallistu penkkariajoon. 

 

Käyttäytyminen ajelun aikana: 

 Alkoholin nauttiminen kokoontumispaikalla ja ajelun aikana on kielletty 

 Karkkeja saa heitellä suorilla katuosuuksilla ja riittävän kauas ajoradalta, 

MUTTA  EI  RISTEYSALUEELLE 

Huutaminen ja iskulauseet kuuluvat ajelun luonteeseen, mutta ei syyllistytä kuitenkaan 

kunnianloukkauksiin tai yksityisyyttä loukkaaviin ilmauksiin. 

Ajelun aikana mahdollisesti aiheutetuista vahingoista vastaa yhteisvastuullisesti kaikki ko. 

ajoneuvon kyydissä olleet. 

Ajoreitti: 

Tulliportinkatu – Maaherrankatu – Minna Canthin katu – Puistokatu - Tulliportinkatu 

Reitti ajetaan 2-3 kertaa keliolosuhteista riippuen. 

 

Yleistä: 

Päihtyneet poistetaan tarvittaessa ajoneuvoista koulujen pihoissa tai kokoontumispaikalla. 

Muistetaan riittävän lämmin pukeutuminen. Ajelun aikana sopimattomasti käyttäytyvien 

ajoneuvo siirretään kulkueesta sivuun poliisin toimesta.  

 

Vastuullista ja Hyvää Penkkaripäivää Abeille! 


