
Sibelius-lukion sähköisen kalenterisyötteen ja Wilma-työjärjestyksen tilaaminen omaan 

mobiililaitteeseen tai tietokoneella olevaan kalenteriin 

 

Koulun verkkosivuilla näkyvän sähköisen kalenterin voi tilata mihin tahansa kalenteriohjelmaan hyödyntämällä 

verkkosivuilla näkyviä kalenterin osoitteita. Opiskelijoiden kalenterille on oma osoitteensa ja henkilökunnan 

kalenterille omansa. Eri laitteilla ja ohjelmilla tilaaminen tapahtuu hieman eri tavoin. Alla olevilla ohjeilla saat 

tapahtumakalenterin tilattua Google-kalenteriin sekä iPhone- ja Android-puhelimiin. Dokumentin lopussa on 

ohjeet Wilma-työjärjestyksen tilaamiseen. 

 

Koulun tapahtumakalenterin tilaaminen Google-kalenteriin (Android-laitteet)  

1. Kirjaudu selaimella omalle Google-tilillesi (kalenteriin), jota käytät myös Android-puhelimellasi. 

2. Avaa koulun nettisivujen kalenteri uuteen selaimen välilehteen. 

3. Klikkaa kalenterin alareunassa olevaa +-näppäintä. 

4. Hyväksy kalenterien tilaaminen vastaamalla kyllä. Jos haluat vain opiskelijoiden kalenterin itsellesi, poista 

rasti henkilökunnan kalenterin kohdalta. Nyt kalenteri näkyy omassa kalenterissasi. Kalenterin voi tilata myös 

kopioimalla kalenterin tilauslinkit ja lisäämällä ne Google-kalenteriin käsin. Tällöin mene kalenteriin. Klikkaa 

kohdasta ”Muut kalenterit” +-näppäintä ja valitse ”Tilaa”. Liitä avautuvaan ikkunaan kalenterin osoite. 

 



5. Mene vielä Android-laitteesi kalenterisovellukseen ja kytke päälle kalenterin synkronointi, jotta tapahtumat 

päivittyvät reaaliajassa. Tämä tapahtuu seuraavasti: Klikkaa vasemmasta yläkulmasta ”Valikko” ja ”Asetukset”. 

Etsi luettelosta Sibelius-lukion tapahtumakalenteri ja klikkaa sitä. Avautuvasta ikkunasta kytke päälle 

”synkronointi”. Kalenterin pitäisi nyt näkyä muiden kalenteriesi joukossa. 

 

Koulun tapahtumakalenterin tilaaminen iPhone- tai iPad-kalenteriin 

1. Avaa koulun nettisivu selaimella ja mene kalenteri-sivulle. 

2. Kopioi kalenterin alla oleva kalenterin tilausosoite. Jos haluat sekä opiskelijoiden että henkilökunnan 

kalenterin, on kumpikin tilattava erikseen. 

 

 

 

  



3. Avaa laitteellasi ”Asetukset” > ”Salasanat ja tilit”. Klikkaa ”Tilit” > ”Lisää tili”. 

 

 

 

4. Klikkaa ”Muu” ja tämän jälkeen ”Lisää tilattu kalenteri”. 

 

 

 

5. Liitä kohdassa 1 kopioimasi kalenterilinkki ”Palvelin”-kenttään ja tallenna. Nyt kalenteritapahtumien pitäisi 

näkyä laitteesi kalenteriohjelmassa. 

 



 

 

 

Wilma-työjärjestyksen tilaaminen kalenteriohjelmaan 

Wilma-työjärjestyksen tilaamiseen tarvitset kalenteriosoitteen (aivan kuten koulun tapahtumakalenterinkin 

tilaamiseeen). Kalenteriosoitteen saat haettua seuraavasti: 

1. Mene Wilman työjärjestys-sivulle. 

2. Klikkaa ”Tilaa” 

 

 

 

3. Avautuvasta ikkunasta kopioi kalenterin osoite. 



4. Oletusarvoisesti kalenteritapahtumat haetaan tulevien 56 päivän osalta ja menneiden 28 päivän osalta. 

Tämä määritellään kalenterin osoitteen kohdissa p=28 (menneet päivät) ja f=56 (tulevat päivät). Jos haluat 

tilata kalenteritapahtumia pidemmältä tulevaisuudesta tai kauempaa menneisyydestä, muuta näitä lukuja. 

Maksimiarvo on 200 (päivää). Jos siis haluat hakea tapahtumat seuraavien 200 päivän osalta, muuta kohtaan 

f=56 luvun 56 tilalle 200. 

https://wilma.edu.hel.fi/schedule/export/teachers/17766/Wilma.ics?token=0117766x9f9c6f1469dae280a2fe6

42782e849b4&p=28&f=56&tstamp=1565679806 

5. Kopioi muokkaamasi kalenterin osoite ja tilaa se haluamaasi kalenteriin edellä olevien koulun 

tapahtumakalenterin tilausohjeiden mukaisesti. 

 


