
Tervetuloa
Mäkelänrinteen lukion

opiskelijaksi



Ota opiskelupaikka vastaan heti!

• Vastaanota opiskelupaikkasi
Opintopolussa 15.6. mennessä
(ehdoton takaraja 25.6. klo 16.15)

• Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan
Märskyssä, laita Opintopolun lisäksi
viesti sähköpostin rehtori Vesa
Vihervälle vesa.viherva@hel.fi



Täytä lomakkeet
• Opiskelijatietolomake: Saamme tällä lomakkeella

täydennettyä opiskelijatietojärjestelmään sinun
henkilötietosi.

• Ainevalintalomake: Sinulle tehdään ensimmäisten
jaksojen valinnat valmiiksi ilmoittamiesi tietojen
pohjalta.

• Valmennusoikeuslomake: Tämän lomakkeen
täyttävät ne opiskelijat, jotka on valittu
urheilulukioon. Lomakkeessa kysytään tiedot myös
valmentajastasi.

• Terveyskertomuksen siirtolupa: Toimita se
peruskoulusi terveydenhoitajalle, jos peruskoulusi
ei ole ollut Helsingissä.

• Kaikki löytyvät sinulle koululta lähetetystä
sähköpostista



Ainevalintalomake pohjana jaksojen 1-3 kurssivalinnoille
• Merkitse ÄI tai S2 (suomi toisena kielenä)
• Peruskoulusta alkaneiden kielten laajuus -> valitse kielen

jatko-opinnot lukiossa, voit vaihtaa laajuutta, yksi A-tason
vieras kieli valittava

• Valitaan mahdollinen lukiossa alkava kieli (B3-kieli)
tai jatkava kieli (A-kieli tai B2-kieli)

• Matematiikan oppimäärän valinta (pitkä matematiikka alkaa
jaksosta 1)

• FY ja KE (kursseja valitaan jaksoille 1-3, jos opiskelet aineita
enemmän)

• Uskontokunta -> mitä uskomusainetta opiskelet
(ue/ou/ui/et )

• ENA01 valinta verkkokurssina->
vaatii vahvan englannin kielen taustan

• Jos olet jo suorittanut lukiokursseja, kirjaa tieto ja toimita
todistus suoritetusta kurssista lukion alussa lukiosihteerille
tai s-postilla heti johanna.rauhala@hel.fi



Kieliohjelma ja
opetusjärjestelyt 1. vuoden
osalta

• Ruotsin kurssit Märskyssä
• A-kielet: englanti, ranska, saksa Märskyssä
• B2-kielet: ranska, saksa Märskyssä
• B3-kielet: ranska, saksa, espanja Märskyssä,

italia kurssit 1-2 Märskyssä
• A-ja B3-kieli venäjä kaupunkitarjotimelta,

opetus Helsingin luonontiedelukiossa



Opiskelijatietolomake

• Täytä kaikki tiedot mahdollisimman
tarkasti ja huolellisesti

• Märsky on aktiivinen sosiaalisessa
mediassa; toive, että voit näkyä
kotisivuilla mahdollisissa videoissa ja
valokuvissa

• Kuva opiskelijatietojärjestelmään;
suositellaan lupaa



Urheilulukioon valitut

• Tutustu valmennussopimukseen
• Päivitä urheilijatietosi
• Valmennukseen pääsevät suoraan

kaikki urheilulukioon valitut
opiskelijat

• Jos et tullut valituksi urheilulukioon,
valmennusoikeutta voi anoa koulun
alettua

• Valmennuksen avaustilaisuus
pidetään 18.8. klo 8.20-11



Terveyskertomuksen siirtolupa

Jos et tule helsinkiläisestä peruskoulusta:
• Tulosta terveyskertomuksen

siirtolupalomake sinulle lähetetystä
sähköpostista

• Täytä lomakkeen tiedot
• Postita tai vie lomake edellisen koulusi

terveydenhoitajalle
• Terveyskertomuksesi siirtyy siirtoluvalla

Mäkelänrinteen lukion terveydenhoitaja
Milla Kelonurmelle



Käyttäjätunnukset ja kurssivalinnat

• Wilman ja edu.hel.fi-tunnuksien
tiedot lähetetään sinulle ennen
lukion alkua

• Wilman salasanan muutat Wilman
asetuksista (käyttäjätilin asetukset)

• Helsinkiläiset opiskelijat näkevät
jakson 1 (-3) kurssivalinnat ja
työjärjestyksen kesäkuun lopussa
Wilmasta

• Wilmassa seurataan opintojasi,
kirjataan poissaolot, tehdään
opinto- ja yosuunnitelmat,
kurssivalinnat ja viestitään koulun
sisällä



Lukio-opinnot alkavat to 13.8.2020 klo 9.00
• Koulun tuloaulassa on tieto ro-ryhmästä ja

aloitusluokasta
• Päivä alkaa yhteisellä tilaisuudella
• Ryhmänohjaajan johdolla koulun alun asiat

• Lukujärjestys
• Tutustuminen koulun tiloihin
• Opintojen alun lomakeasiat

• Tutoreiden tutustumisohjelmaa
• 14.8. on ensimmäinen lukujärjestyksen

mukainen -> kirjat ja tietokone mukaan
• Suokkipäivä torstai 20.8.
• Vanhempainilta pidetään ti 1.9. klo 17.30.



Koulumatkatuki

• Opiskelija voi saada koulumatkatukea
lukuvuosi kerralaan

• Tukea voi saada, kun yhdensuuntainen
koulumatka asunnolta oppilaitokseen
on vähintään 10 km, koulumatkojen
kulut ovat yli 54€/kk, yhdensuuntaisia
matkoja koulun ja kodin välillä 7
kpl/vko

• Koulumatkatukihakemuksen
opiskelija voi täyttää 3.8. alkaen
Märskyn toimistossa

• Katso kaikki KELAn opiskelijatuet
KELAn sivuilta (asumistuki, opintotuki)



Lukion opintosuunnitelma 3 opintovuotta
30+30+15 kurssia= 75 kurssia

Helsingin kaupunki tarjoaa Office-lisenssin lukioiden opiskelijoille.



Ensimmäisen opintovuoden valinnat ->
tavoite 30 kurssia -> ensimmäisenä opintovuonna
tehdään kolmen vuoden opintosuunnitelma
• ÄI 3 kurssia
• ENA 3 kurssia
• RUA/ B 3 /2 kurssia
• MAA/ MAB 5 / 2 kurssia
• FY (muu reaali) 3 kurssia
• KE (muu reaali) 1-2 kurssia
• OPO 1 kurssi
• taideaine 1 kurssi

21/17 kurssia
26/ 22 + (5 valmennusta)



MärskyDesign mallisto

• https://www.bulldesign.fi/marsky/
• Tilaamalla 1.8.2020 Märsky-

vaatteet ovat kotiovellasi ennen
koulun alkua

• Koodilla märsky2020 saat –10%
alennuksen tuotteista



Kiitos ja hyvää kesää!
Jos sinulle jäi kysymyksiä
tai haluat vielä ennen koulun alkua
muuttaa oppimäärien
laajuuksia, ota yhteyttä:
anne-eeni.avell@hel.fi


