
LUKUVUODEN 2022–2023 TYÖ- JA LOMA-AJAT 
 

SYYSLUKUKAUSI 

ti 9.8. – to 22.12.2022   91 päivää 

syysloma     viikko 42  
vapaapäivä                          5.12.2022     

 

KEVÄTLUKUKAUSI 

ma 9.1. – la 3.6.2023   96 päivää 

hiihtoloma    viikko 10 

vapaapäivä                      6.4.2023 (kiirastorstai) 

JAKSOT 

 1. jakso 9.8.–11.10.2022 (46 päivää) 

2. jakso 12.10.2022–10.1.2023 (47 päivää) 

3. jakso 11.1.–24.3.2023 (48 päivää) 

4. jakso 27.3.–3.6.2023 (46 päivää) 

 

UUSINTAKUULUSTELUT 
 
Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava viikkoa ennen kuulustelua Wilman kautta suoraan 

opettajalle. Uusintakuulustelut klo 8.45–11.00. 
 
Lukuvuoden 2021-22 4. jakson uusinta tai korotus to 18.8.2022 
1. jakso uusinta to 10.11   
2. jakso uusinta tai korotus to 2.2.    
3. jakso uusinta to 20.4.      
4. jakso uusinta tai korotus syksyllä 2023   
        

OPPITUNTIEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAT 
 

1. tunti   klo 8.45-9.45 
2. tunti   klo 10.00-11.00 
3. tunti   klo 11.40-12.40 

4. tunti   klo 12.55-13.55 
5. tunti   klo 14.05-15.05 

6. tunti   klo 15.10-16.10 
 

Lounasaika klo 11.00-11.40. 
  

LUKUVUODEN TAPAHTUMAT 
 
Elokuu 
ti 9.8.  Koulu alkaa klo 8.45 
to 18.8. Uusintakoe klo 8.45–11.00 
ma 22.8 Nuorisotoimen järjestämä ryhmäytyminen 
 
Syyskuu 
2.9. Koulukuvaus 
7.-9.9. Preliminäärit  
ma 12.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 
ke 14.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto   



pe 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä  
ma 19.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ti 20.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
to 22.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia   
pe 23.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe 
ma 26.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
ke 28.9. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe 
 
Lokakuu 
vko 42   Syysloma 
  
Marraskuu 
ke 2.11. 1.jakson arviointi valmis 
to 10.11. Uusintakoe 
16.11. Lapin yliopiston ja Lapin AMKin avoimet ovet Rovaniemellä 
 
Joulukuu 
pe 2.12.  Valmistujais- ja itsenäisyyspäiväjuhla 
23.12.-8.1. Joululoma 
 
Tammikuu 
ma 9.1. Koulu alkaa 
ke 25.1 2.jakson arviointi valmis 
 
Helmikuu 
to 2.2. Uusintakoe   
to 16.2. Penkkarit 
pe 17.2. Vanhojen tanssit 
  
Maaliskuu 
vko 10  Talviloma 
ti 14.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe 
to 16.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, 
pe 17.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
ma 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä  
ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 24.3. reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia) 
ma 27.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ke 29.3. reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto) 
pe 31.3. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe 
 
  
Huhtikuu 
to 6.4.2021 vapaapäivä (kiirastorstai)  
6.4.-10.4.  Pääsiäisloma 
ke 12.4. 3.jakson arviointi valmis 
to 6.4.2021 vapaapäivä (kiirastorstai)  
6.4.-10.4.  Pääsiäisloma 
ke 19.4. Uusintakoe 
  Talviurheilupäivä 
Huhtikuun lopulla 3.vk arvioinnit valmiina 
 
Toukokuu 
Kesäkuu 
la 3.6.   Päättäjäispäivä 
16.6.  4.jakson arviointi valmis 
 

Syys- ja kevätlukukauden retkipäivät päätetään elokuun aikana 


