
 

 

TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO                                JAKSOJÄRJESTYS 2019–2020 

I jakso  

viikko 
35 

ma 26.8. ● kurssit alkavat                                          

ti 27.8. ●     

ke 28.8. ●    

to 29.8. ●   

pe 30.8. uusintakoe klo 17.00–20.05  

la 31.8.   

su 1.9.   

viikko 
36 

ma 2.9. ●                

ti 3.9. ●   

ke 4.9. ●   

to 5.9. ●   

pe 6.9. e-kurssi       

la 7.9.   

su 8.9.     

viikko 
37 

ma 9.9. ●                              

ti 10.9. 
● ABI-INFO II syksyn kirjoittajille 20.05,   
uusintakokeet noudettavissa 

 

ke 11.9. ●   

to 12.9. ●   

pe 13.9.   

la 14.9.   

su 15.9.    

viikko 
38 

ma 16.9. ● yo vieras kieli, lyhyt oppimäärä               

ti 17.9. ●   

ke 18.9. ● yo ÄI lukutaidon koe  

to 19.9. ●   

pe 20.9.  e-kurssi     yo vieras kieli, pitkä oppim,  

la 21.9.   

su 22.9.   

viikko 
39 

ma 23.9. ●  

ti 24.9. ● yo matematiikka  

ke 25.9. ●   

to 26.9. ● yo PS, FI, HI, FY, BI  

pe 27.9. yo 2. kotimainen kieli, ruotsi  

la 28.9.   

su 29.9.   

viikko 
40 

ma 30.9. ●             

ti 1.10. ● yo ÄI kirjoitustaidon koe, S2  

ke 2.10. koe1  

to 3.10. koe2       yo UE, ET, YH, KE, GE, TT  

pe 4.10.  koe3  

la 5.10.   

su 6.10.   

viikko 
41 

ma 7.10. koe4   
 

 op. 22 / e-kurssi 2 / koe 4 / k.pal.0 / uusintak. 1  = yht. 29  
 

 
● lähikurssin opetuspäivä               e-kurssi e-kurssin lähitunnit              koe lähi- ja e-kurssin koepäivä              viikonloppu tai loma 

  



 

TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO                                JAKSOJÄRJESTYS 2019–2020 

II jakso 

viikko 
41 

ti 8.10. ●  

ke 9.10. ●                                                   

to 10.10. ●                                                                                    

pe 11.10.   

la 12.10.   

su 13.10.   

viikko 
42 

ma 14.10. ●    

ti 15.10. ●  

ke 16.10. ●      

to 17.10. ●   

pe 18.10. kokeiden palauteilta                                               

la 19.10.   

su 20.10.    

viikko 
43 

ma 21.10. ●          

ti 22.10. ●                                        

ke 23.10. ●   

to 24.10. ●  

pe 25.10. e-kurssi       

la 26.10.   

su 27.10.                                        

viikko 
44 

ma 28.10. ●      

ti 29.10. ●  

ke 30.10. ●    

to 31.10. ●    

pe 1.11. uusintakoe klo 17.00–20.05                                           

la 2.11.                                                   

su 3.11.   

viikko 
45 

ma 4.11. ●       

ti 5.11. ●   

ke 6.11. ●    ABI-INFO I 20.05  

to 7.11. ●    ABI-INFO I 16.00  

pe 8.11. e-kurssi                                              

la 9.11.      

su 10.11.   

viikko 
46 

ma 11.11. ●                            

ti 12.11. ● uusintakokeet noudettavissa  

ke 13.11. ●  

to 14.11. koe1     

pe 15.11. koe2  

la 16.11.   

su 17.11.   

 ma 18.11. koe3  

 ti 19.11. koe4                                     

 op. 22 / e-kurssi 2 / koe 4 / k.pal.1 / uusintak. 1 = yht. 30  

 
  



TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO                                JAKSOJÄRJESTYS 2019–2020 

III jakso 

viikko  
47 

ke 20.11. ●  

to 21.11. ●    

pe 22.11. kokeiden palauteilta    

la 23.11.   

su 24.11.   

viikko 
48 

ma 25.11. ●                                                       

ti 26.11. ●    

ke 27.11. ●         

to 28.11. ●  

pe 29.11.   

la 30.12.   

su 1.12.   

viikko 
49 

ma 2.12. ●                                                       

ti 3.12. ●  

ke 4.12. ●  

to 5.12. lakkiaiset  

pe 6.12. itsenäisyyspäivä                                                                      

la 7.12.   

su 8.12.   

viikko 
50 

ma 9.12. ●                                                 

ti 10.12. ●  

ke 11.12. uusintakoe klo 17.00–20.05                                                   

to 12.12. koe1        

pe 13.12. koe2  

la 14.12.                                                   

su 15.12.   

 op. 11 / e-kurssi 0 / koe 2 / k.pal.1 / uusintak. 1 / muut 1 = yht. 16  

 
  



TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO                                JAKSOJÄRJESTYS 2019–2020 

IV jakso 

viikko 
2 

ma 6.1. loppiainen  

ti 7.1. ●   

ke 8.1. ●                                                         

to 9.1. ●   

pe 10.1. kokeiden palauteilta  

la 11.1.   

su 12.1.   

viikko 
3 

ma 13.1. ●              

ti 14.1. ●  uusintakokeet noudettavissa  

ke 15.1. ●  

to 16.1. ●   

pe 17.1. e-kurssi                                                     

la 18.1.   

su 19.1.   

viikko 
4 

ma 20.1. ●        

ti 21.1. ●   

ke 22.1. ●  

to 23.1. ●  

pe 24.1. uusintakoe klo 17.00–20.05                                          

la 25.1.   

su 26.1.   

viikko 
5 

ma 27.1. ●       

ti 28.1. ●   

ke 29.1. ●  

to 30.1. ●  

pe 31.1.                                        

la 1.2.                                                    

su 2.2.   

viikko 
6 

ma 3.2. ●        

ti 4.2. ● uusintakokeet noudettavissa   

ke 5.2. ●   

to 6.2. ●   

pe 7.2. e-kurssi      

la  8.2.                                                                    

su 9.2.     

viikko 
7 

ma 10.2. ●                    

ti 11.2. ●        

ke 12.2. ●  

to 13.2. koe1  

pe 14.2. koe2  

TALVILOMA viikko 8, 17.2.-23.2. 

viikko 
9 

ma  24.2. koe3             

ti 25.2. koe4                                                  

 op. 22 / e-kurssi 2 / koe 4 / k.pal.1 / uusintak. 1 = yht. 30  

 
  



TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO                                JAKSOJÄRJESTYS 2019–2020 

V jakso 

viikko 
9 

ke 26.2. ●  

to 27.2. ●  

pe 28.2. 
kokeiden palauteilta 
perusopetuksen valmistujaisjuhla 

 

la 29.2.   

su 1.3.   

viikko 
10 

ma 2.3. ●                                     

ti 3.3. ● ABI-INFO II kevään kirjoittajille 20.05  

ke 4.3. ●                                                   

to 5.3. ●  

pe 6.3. e-kurssi          

la 7.3.    

su 8.3.                                                                                     

viikko 
11 

ma 9.3. ●               

ti 10.3. ●   yo ÄI lukutaidon koe, S2-koe  

ke 11.3. ●    

to 12.3. ●   yo ÄI kirjoitustaidon koe  

pe 13.3.      yo vieras kieli, lyhyt oppimäärä  

la 14.3.    

su 15.3.                                                                  

viikko 
12 

ma 16.3. ●    yo toinen kotimainen kieli  

ti 17.3. ●   

ke 18.3. ●   yo matematiikka                                           

to 19.3. ●  

pe 20.3. e-kurssi  yo vieras kieli, pitkä oppimäärä  

la 21.3.   

su 22.3.                                                                  

viikko 
13 

ma 23.3. ●            

ti 24.3. ●    yo reaali, UE, ET, YH, KE, GE, TE  

ke 25.3. ●   

to 26.3. ●   yo reaali, PS, FI, HI, FY, BI  

pe 27.3. uusintakoe klo 17.00–20.05                                             

la 28.3.   

su 29.3.   

viikko 
14 

ma 30.3. ●                                                

ti 31.3. ●   

ke 1.4. ●  

to 2.4. ●  

pe 3.4. koe1  

la 4.4.   

su 5.4.   

viikko 
15 

ma 6.4. koe2  

ti 7.4. koe3 uusintakokeet noudettavissa  

ke 8.4. koe4      

 op. 22 / e-kurssi 2 / koe 4 / k.pal.1 / uusintak. 1 = yht. 30  

 

  



TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO                                JAKSOJÄRJESTYS 2019–2020 

VI jakso 

viikko 
15 

to  9.4. ●  

pe  10.4. pitkäperjantai   

la 11.4.   

su 12.4.   

viikko 
16 

ma  13.4. pääsiäispäivä       

ti 14.4. ●  

ke 15.4. ●                                                    

to 16.4. ●                                                        

pe 17.4. kokeiden palauteilta  

la 18.4.   

su 19.4.   

viikko 
17 

ma 20.4. ●          

ti 21.4. ●                                 

ke 22.4. ●  

to 23.4. ●          

pe 24.4. e-kurssi  

la 25.4.   

su 26.4.   

viikko 
18 

ma 27.4. ●          

ti 28.4. ●             

ke 29.4. ●  

to 30.4.   

pe 1.5. vappu  

la 2.5.   

su 3.5.   

viikko 
19 

ma 4.5. ●                                             

ti 5.5. ●    ABI-INFO I  20.05   

ke 6.5. ●   ABI-INFO I 16.00  

to 7.5. ●  

pe 8.5. uusintakoe klo 17.00–20.05                                                     

la 9.5.      

su 10.5.   

viikko 
20 

ma 11.5. ●        

ti 12.5. ●   

ke 13.5. ●  

to 14.5. ●  

pe 15.5. e-kurssi                                                     

la 16.5.   

su 17.5.   

viikko 
21 

ma 18.5. ●    

ti 19.5. ●  uusintakokeet noudettavissa  

ke 20.5. ●  

to 21.5. helatorstai  

pe 22.5. koe1    

la 23.5.   

su 24.5.   

viikko 
22 

ma 25.5. koe2  

ti 26.5. koe3  

ke 27.5. koe4  

to 28.5. 
kokeiden palauteilta 
perusopetuksen valmistujaisjuhla 

 

pe 29.5. lakkiaiset  

 op. 22/ e-kurssi 2/koe 4/ k.pal.2/uusintak. 1/muut 1=yht. 32  

 
 


