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Wilma
TULOSTEET

• Missä mennään?
– Opintosuoritukset, yo-suoritukset ja yo-suunnitelma

– K ja O-merkinnät - huoli

– arvosana 4: 
• suoritettava hyväksytysti
• voi jäädä todistukseen, jos numeroin arvioitavia kursseja aineessa on 

vähintään kolme (esim. ENA01=6, ENA02=5 ja ENA03=4)



Missä mennään uusi ops-
todistus

Jaksotodistus 1. ja 4. jakso



Wilma

LOMAKKEET

• Märsky yo-kirjoitussuunnitelma
– yo-suunnitelma ja poisjätettävät kurssit

• YO-tutkinto, ilmoittautumisen hyväksyntä
– ilmoittautuminen
– arvosana ja pisteet

• Lukion oppimisen tuen lomake
– Näkyvissä myönnetyt eritysjärjestelyt
– Syksyn yo-koetta varten hoidettava edellisenä keväänä



Wilma
MUUTA
• Poissaolot

– päivän tai pidemmät poissaolot haetaan henkilökohtaisesti rehtorilta: seuranta, 
keskustelu, kiinnostus, kohtaaminen

• Viikkotiedotteet 
– ro-kirje, luettavissa Wilman tiedotteissa

• Pysyvät tiedotteet
• Ilmoittautumiset

– Uusintakuulusteluihin/koesiirtoihin Wilman kautta viikkoa ennen 
uusintojen/jakson viimeisen viikon alkua)

• Yhteydenpito ryhmänohjaajaan ja opettajiin 
– pikaviestit (viestitoiminnot)

Opiskelija 18 v.        huoltajien Wilma -tunnus vanhenee           asiasta kirje koululta 
kotiin         opiskelijan luvalla (ilm. toimistoon) huoltajien tunnusoikeutta voidaan jatkaa  



Huoltajan Wilman etusivu



Opintojen eteneminen

LUKIO-OPINNOT
• 1. opintovuoden 

jälkeen opiskeltuna 
25 - 30 kurssia

• 2. opintovuoden 
jälkeen opiskeltuna 
50 - 60 kurssia

YLIOPPILASTUTKINTO
• Ylioppilastutkintoon 

on oikeus 
ilmoittautua, kun 
pakolliset kurssit ko. 
aineesta on 
opiskeltuna

• Aloitus mahdollinen, 
kun kursseja on 
koossa väh. 50

3,5-4 vuoden 
suunnitelma

3 vuoden 
suunnitelma



Ylioppilastutkinto
l Neljä(4) pakollista koetta:

ÄIDINKIELI (kaikille pakollinen) sekä
Alla olevista kolme muuta:
RUOTSI
VIERAS KIELI
MATEMATIIKKA TAI 
REAALI

l Vähintään yhdessä kokeessa vaativan (A) tason koe

l Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita

lUUTTA:
l Hyväksytyn kokeen voi uusia rajattomasti
l Luki- ja vieraskielisyystodistuksella voi saada lisäaikaa kokeeseen



Opinto-ohjaus 1. vuoden jälkeen

Opo2-kurssi
Työelämä ja 

jatkokoulutus

Tutustumiset korkea-asteelle
Koe-kampus (yliopisto)

AMK-päivä
Studia-messut

Vierailijat koululla

JATKOKOULUTUSOHJAUS

- henkilökohtaiset tapaamisetopon kanssa



Korkeakouluhaku 2020
aiheena abien vanhempainillassa 4.11. 2019

• Todistuspistevalinta – yo-kirjoitukset merkittäviä

• Mitä pitäisi kirjoittaa:
– Oma motivaatio – parhaat tulokset (ei tuijoteta 

parhaat pisteet tuottaviin aineisiin)

• Muita vaihtoehtoisia reittejä opiskelemaan
– Valintakoe
– Avoimen yliopiston/AMK:n opintojen kautta



Opiskelutaidot
• Perustaitoja ovat lukeminen ja kirjoittaminen
• Tunne tapasi oppia - opiskelutaitoihin saa apua 

Märskyssä
• Suunnittele aikataulut ja opintokokonaisuudet 

realistisesti
• Keskity olennaiseen
• Ole motivoitunut ja aktiivinen - välillä on motivoitava 

itsensä, vaikka järkisyillä (pakko)
• Pyydä apua toisilta, kun oma taito tai tietämys ei riitä
• Hyödynnä Märskyn pajat (enkku, ruotsi, matikka ja 

läksypaja)



• Wilmassa tiedotteet ja RO-kirjeet!
• Kotisivut: www.mrl.edu.hel.fi
• Some: 

• Facebook: Mäkelänrinteen lukio
• Twitter @Makelanrinne
• Instagram: Mäkelänrinne

• Koulun blogi: www.marskylainen.fi

Mitä Märskyssä tapahtuu?



Kiitos mielenkiinnosta.
Hyvää syksyn jatkoa.

Pidetään yhteyttä!


