ABIN MUISTILISTA KEVÄÄLLE 2021
-Huom! Tarkista, että sinulla on Wilmassa osoitetiedot oikein, kun olet ilmoittautunut yo-kirjoituksiin!
Jos osoite on väärä ja yo-kirjoituslasku menee väärään osoitteeseen ja se jää maksamatta, se menee
nopeasti perintään.
- 7.1.– 20.1.2021 hakuaika korkeakoulujen vieraskielisiin koulutusohjelmiin sekä Taideyliopistoon (=
Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu). www.opintopolku.fi
- ke 27.1.2021 klo 14.35 YO-info monitoimisalissa kaikille keväällä kirjoittaville pakollinen, koulu ei
vastaa poissaolleiden tietojen puutteesta koskien kevään 2021 yo-käytänteitä.
-15.1.2021 UCAS-haku suurimpaan osaan koulutuksista päättyy (Oxford, Cambridge ja lääkis
15.10.2020)
- to 28.1. ryhmänohjaus klo 11.50 – 12.30; kaikille abeille yhteinen YHTEISHAKUINFO juhlasalissa.
- ilmoita ryhmänohjaajalle, jos jatkat opiskelua 4. jaksossa (ruokailun edellytys).
- 4. jaksossa voit käydä vielä kursseja, mutta pakolliset kurssit täytyy olla käytyinä ennen ko. aineen
kirjallista yo-koetta! Muista: yo-kokeet ovat 4. jakson aikana! HUOM! 5. jaksossa ei saa enää osallistua
opetukseen.
Jos haluat muuttaa yhden kurssin sisältävän oppiaineen tai liikunnan arvosanan S:ksi
päättötodistukseen, käy kansliassa täyttämässä ko. lomake 5.3.2021 mennessä. Huom! Tarkista jatkoopiskelupaikkasi valintakriteerit: Ammattikoulut voivat edellyttää esim. kemian tai terveystiedon
arvosanaa.
Kevään 2021 yo-kokeet 16.3. – 7.4.2021
katso tarkemmat päivämäärät www.ylioppilastutkinto.fi
pe 26.2.2021 rehtori ilmoittaa YTL:lle ne opiskelijat, joilta puuttuu kirjoitettavan aineen
pakollinen kurssi, jolloin osallistumisoikeus ko. aineen yo-kokeeseen perutaan.
Yhteishaku syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen www.opintopolku.fi
(Hakuaika päättyy aina viimeisenä hakupäivänä klo 15.00)
- Kevään 2021 korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku 7.1.—20.1.2021
Vieraskieliset ja Taideyliopiston koulutukset, jotka alkavat syksyllä 2021
Koulutustarjonta julkaistaan syyskuun lopussa 2020
- Kevään 2021 toisen asteen yhteishaku (ammatilliset oppilaitokset) 23.2.–23.3.2021.
-Kevään 2021 korkeakoulujen toinen yhteishaku 17.3.—31.3.2021
Suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset, jotka alkavat syksyllä 2021
Koulutustarjonta julkaistaan lokakuun lopussa 2020

- keväällä 2021 ylioppilaiksi valmistuvilla kaikki pakolliset kurssit ja vähintään 75 kurssia täytyy olla
käytyinä 4. jakson loppuun mennessä. 27.4.2021 mennessä täytyy ehdottomasti olla kaikki rästityöt
tehtyinä.
- HUOM! pe 30.4. tarkastetaan abien päättötodistukset (vähintään 75 kurssia suoritettuna, pakolliset
kurssit suoritettuna, ei liikaa nelosia) ja 3.5.2021 mennessä rehtori ilmoittaa YTL:lle lukion
päättötodistusta vaille jäävät opiskelijat, tällöin ylioppilaaksi valmistuminenkin siirtyy myöhempään
ajankohtaan.
- 25.5. mennessä yo-kokeiden lopulliset tulokset tulevat koululle (opettajilta voi kysyä alustavia tuloksia
viikon - kahden päästä kirjoituksista)
- pe 4.6. klo 17.00- noin 19.30 lakkiaisharjoitukset (lakki mukaan, se jää yöksi juhlapaikalle, laita nimesi
maalarinteippiin lakin sisään)
- la 5.6. lakkiaiset klo 11.00 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
- suositus: 28.5. mennessä ilmoittauduttava syksyn 2021 yo-kirjoituksiin, virallisesti ilmoittautumisaika
päättyy la 5.6. klo 15.00 mennessä (omakätinen allekirjoitus tulosteeseen, joku muu henkilö voi tuoda
lomakkeen).
- yliopistoon opiskelemaan päässeet voivat hakea Nanny Liliuksen stipendirahaston stipendiä jo 1.
opiskeluvuotta varten 15.8.2021 mennessä. Stipendi on tarkoitettu ensisijaisesti suomen kielen
opiskelijoille, mutta myös muut voivat sitä anoa. Hakemus toimitetaan kansliaan. Stipendin voi saada
useampanakin vuonna. Katso hakuohjeet koulun kotisivuilta.
Huom. Lue opinto-oppaan s. 19 Arviointi. Tarkista, ettei sinulla ole liikaa nelosia ja huolehdi, että T:t
tulevat täydennetyiksi ajoissa! Koulukohtaisia kursseja, joista opiskelija on saanut arvosanaksi 4, ei
lueta päättötodistuksen kurssimäärään! Jos olet tehnyt 1 - 2 kurssia ylimääräisestä kielestä,
kummastakaan ei saa olla arvosanana 4, eli se pitää korottaa.
Hyviä linkkejä:
Jos jäät ilman jatko-opiskelupaikkaa, apua löytyy:
https://issuu.com/cityofoulu/docs/ilman_opiskelupaikkaa_2020_issuu
(tai googleta: Ilman opiskelupaikkaa)
Työpörssin työkokeilu- palveluja työttömille nuorille: http://www.ouka.fi/oulu/tyo-jaelinkeinot/tyoporssi
Oulun kaupungin nuorten työpajat: https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/tyopajat
TE- Toimisto: http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa
Byströmin ohjaamo:
http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/bystromin-nuorten-palvelut
OLE TARKKANA AIKOJEN KANSSA!
SEURAA WILMA-VIESTEJÄ JA KOULUN KOTISIVUJA!

