
Tervetuloa 
Mäkelänrinteen 
lukion 
opiskelijaksi



Ota opiskelupaikka 
vastaan heti!

• Vastaanota opiskelupaikkasi Opintopolussa ke 23.6.mennessä

(ehdoton takaraja 1.7.2021)

• Aloittaville opiskelijoille tehdään ensimmäisen opintovuoden
valintoja ja ryhmäsijoittelu heti, kun opiskelupaikka on 
vastaanotettu ja ainevalinnat varmistettu

• Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan Märskyssä,

laita Opintopolun lisäksi viesti sähköpostilla

rehtori Vesa Vihervälle vesa.viherva@hel.fi



Ainevalintalomake pohjana periodien 
valinnoille

• 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

o A1-kieli (alkanut 3. lk)

o B1-kieli (alkanut 6. lk)

o B2-kieli (alkanut yläkoulu)

o B3-kieli (alkaa lukiossa)

• Matematiikan oppimäärä -> pitkä/ lyhyt -> pitkä matematiikka alkaa periodissa 1

• FY ja KE -> pitkä/ lyhyt

• Uskontokunta -> ue/et/ou/ui

• ENA01+ENA02 opintojakson valinta verkkomoduleina

• Jos olet jo suorittanut lukion kursseja, kirjaa tieto lomakkeeseen ja toimita todistus 
suoritetusta kurssista sähköpostilla: anne-eeni.avell@hel.fi



Kieliohjelma ja 
opetusjärjestelyt 1. vuoden osalta

• Ruotsin kieli: Märskyssä

• A-kielet: englanti, ranska, 
saksa Märskyssä

• B2-kielet: ranska, saksa Märskyssä

• B3-kielet: ranska, saksa, espanja 
Märskyssä

• A- venäjä kaupungin 
etä/lähitarjotimelta

• B3-kielet italia ja venäjä kaupungin 
etätarjottimelta



Opiskelijatietolomake

• Täytä kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti ja 
huolellisesti



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 13.8. 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 valinnat

• Wilman ja edu.hel.fi-tunnukset
saat ensimmäisenä lukiopäivänä

• Wilma on lukion tiedotuskanava, viestikanava
ja opintojen suunnittelualusta

• Lukion toimiston posti tulee s-postiin
@edu.hel.fi



Lukio-opinnot alkavat 
ke 11.8.2021 klo 9.00

• Koulun tuloaulassa on tieto RO-ryhmästä ja aloitusluokasta

• Päivä alkaa yhteisellä rehtori Vesa Vihervän tilaisuudella

• Ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan johdolla koulun alun 
asiat

• Lukujärjestys & käyttäjätunnukset

• Tutustuminen koulun tiloihin

• Opintojen alun lomakeasiat

• Tutoreiden tutustumisohjelmaa

• Huoltajailta pidetään 31.8.2021 klo 17.30.



Koulumatkatuki

• Opiskelija voi saada koulumatkatukea lukuvuosi kerrallaan

• Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun 
hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä.

• Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat 
saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 
kilometriä yhteen suuntaan. Lisätietoja Kelan sivuilta tai 
lukiosihteeriltä 2.8. alkaen.

• https://www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee

https://www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee


Lukion opintosuunnitelma
3 opintovuotta

60+60+30 = 150 opintopistettä



Ensimmäisen opintovuoden valinnat 

Tavoitteena 60 opintopistettä:

• ÄI 6 opintopistettä

• ENA 6 opintopistettä

• RUA/B 6-4 op

• MAA/ MAB 10-6 op

• FY (muu reaali) 6 op

• KE (muu reaali) 2-4 op

• OP01 2 op

• LI tai taideaine 2 op

• Valmennus 10-14 op => 56 op (laajoilla ainevalinnoilla)



https://bulldesign.fi/marsky-shop/



Kiitos ja hyvää kesää!

Jos sinulle jäi kysymyksiä, ota yhteyttä:

janne.rautiainen@hel.fi

anne-eeni.avell@hel.fi


