
 

 

 

ABI-INFO to 13.12.2018, klo 9.00-10.00 
 

 

PREPPAUSTENTTITILAISUUDET ma 20.2 ja  

ma 4.- to 8.3.2019  
 

Tentit ovat 3 (a´45min) oppituntia kestäviä kertaustilaisuuksia, 

joissa kerrataan pakollisien ja valtakunnallisten syventävien 

kurssien keskeisimpiä asioita sekä ylioppilaskirjoitusten 

suorittamista. 

  



 

 

 

 

YO-KIRJOITUKSIIN VALMISTAUTUMINEN:  
 

 Joululoma, vapaapäivät, viikonloput, lukuaikaa (5.2.- 

8.3.2019)  

 Preppaustilaisuudet, kertauskurssit 

 Tee lukusuunnitelma!  

o mitä luet? 

o milloin luet? 

o kuinka luet? 

o kertausta kaverisi kanssa (kysellen, selittäen…) 

 Esim. 

o BI (kaksi pakollista ja kolme valtakunnallista 

syventävää) 

o 140-180 sivua/ kurssi 

o 5 x 160 sivua= 800 sivua + muistiinpanot 

o vinkkejä lukusuunnitelmaan: 

 lue kaikki kappaleet kerran läpi vahvasti 

alleviivaten (kuinka paljon menee aikaa?) 

 tässä pääpaino: lue tämän jälkeen kaikki 

alleviivaukset, muistiinpanot ja tiivistelmät sekä 

erityissanasto 

 on tn. turhaa tankata ja lukea kappaleita monta 

kertaa -> keskity olennaiseen (alleviivaukset, 

tiivistelmät ja muistiinpanot ym.) 

 käytä mind map:iä tai vastaavia hahmotelmia 

visualisoidaksesi ja muistaaksesi paremmin 

 jos kaverisi lukee samoihin aineisiin, niin kannattaa 

kerrata yhdessä - esim. luette 

muistiinpanot/tiivistelmät kappaleesta ja toinen 

kertoo sen toiselle sen jälkeen (kyselijä voi 

täydentää, molemmat oppivat) 



 

 

 tee aikataulu (voit olla muun ajan vapaalla 

hyvällä mielin): 

 esim. kuinka monta tuntia käytät päivässä 

lukemiseen ja kuinka monta kappaletta 

mistäkin aineista sinun pitää saada luettua 

minäkin päivänä, jotta aikataulu pitää? 

 luetko yhtä oppiainetta aamupäivällä ja toista 

iltapäivällä (omat mieltymykset) 

 luultavasti matematiikka, fysiikka ja kemia 

sopivat ainakin laskujen osalta paremmin 

iltapäivän ohjelmaan ja reaaliaineet/kielet 

aamupäivään, jossa sinun pitää opetella asioita 

muistamaan. Laskut ovat toiminnallisempaa ja 

niiden luonne on erilainen. Tee niin kuin itse 

koet parhaaksi! 

 aamulla aivot ovat virkeimpinä ja ennen 

lounasta saat eniten aikaan. 

 pidä kunnon lounastauko. Taukojen pitäminen 

on tärkeää oppimisen kannalta 

 muista, että sinulla on myös rajaton 

korotusoikeus syksystä 2019 alkaen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pomodoro-tekniikkaa (voit ladata appin):  

 

1. Valitse työtehtävä, jonka tekemiseen aiot pomodoroa soveltaa. 

Arvioi, kuinka pitkään sen tekemiseen menee. 

 

2. Sulje sähköposti ja kännykän hälytykset. Laita puhelin 

äänettömälle. 

 

3. Ajasta munakelloon/puhelimaan/pomodoroon 25 minuuttia.  

 

4. Käy työhön. Keskity täysin 25 minuuttia. 

 

5. Pidä viiden minuutin tauko. Tee silloin jotain ihan muuta. 

Venyttele, hyppele, keitä kahvit tai kysy kollegan kuulumiset. 

 

6. Palaa töihin. Toista 25+5-jaksoja niin kauan kuin jaksat. Pidä 

pidempi, 30 minuutin, tauko viimeistään neljän työjakson 

jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOKO OPPIAINEEN ARVOSANAN KOROTUS: 

 

Koko oppiaineen arvosanaa voit korottaa kirjoitusten jälkeen 

pidettävässä uusintakuulustelussa ma 1.4., klo 14.30- (sis. 

pakolliset/suoritetut valtakunnalliset syventävät kurssit)  

-Ilmoittautuminen ke 15.3. mennessä opintotoimistoon  

PENKKARIT TO 14.2.2019  
 

Klo 
ABIT 16-ryhmät 17-ryhmät 

8.15-   Normaali 

lukujärjestys 

Normaali 

lukujärjestys 

9.15 - 10.00 Oma Ohjelma/  

Satama 

Satama Satama 

10.00-10.30 Kahvi ja 

todistukset 

(ryhmittäin 

jako)/Satama 

Normaali 

lukujärjestys 

Normaali 

lukujärjestys 

10.30- 11.30 Autojen 

koristelu ym… 

Normaali 

lukujärjestys 

Normaali 

lukujärjestys 

10.55-11.40  Ruokailu 

normaalisti 

Ruokailu 

normaalisti 

11.30??? Abien rekat 

lähtevät… 

  

11.30-12.00  Ryhmänohjaus 
Siivous sisällä  

Ryhmänohjaus 
Siivous ulkona 

12.00-12.55  Koulu päättyy  Normaali 

lukujärjestys 

13.05-14.20   Normaali 

lukujärjestys 

 

 

 



 

 

 Käyttäytyminen: 

o Alkoholin hallussapito tai humalassa olo aiheuttaa ko. 

henkilön poistamisen koulusta (penkkarit päättyvät 

hänen kohdaltaan siihen) 

o Koulun sotkeminen on kiellettyä! 

 

 

 Rekkojen koristeleminen kylttien avulla  
o Ketkä ottavat vastuun?  

o rekkatilaukset?  

o Kylttien pohjat ovat kalustevarastossa (tsekkaus yhdessä 

infon jälkeen) 

o Tikapuun järjestäminen rekkoihin nousua varten 

(vahtimestari) 

 

 Aikataulusta sopiminen ylä/alakoulujen kanssa  

o Onko hoidossa? 

o Tampere ei ole vielä ilmoittanut kellon aikaa, eikä 

reittejä (ratikkatyömaa) 

 

 Vaatetus täytyy olla LÄMMIN! 

 

 Abi-videon tarkastaminen to 7.2.2019, klo 11.30 rehtorin 

huoneessa. Onko organisoitu, ketkä? 

Samalla esitellään muukin abien järjestämä ohjelma. 

 

 Muut asiat, tiedotettavaa? 
 

VIIMEINEN ABI-INFO: 

 ti 22.1., klo 13.05-13.45 
auditorio 


