WILMA
Wilma-tunnuksesi on…
Lukuohje:
2. rivillä Wilman käyttäjätunnus
3. rivillä Wilman salasana

Wilman kautta opiskelijat voivat muun muassa…
•
•
•
•

ilmoittautua kursseille,
nähdä omat kurssiarvosanansa, kurssisuorituksensa sekä tiedot mahd. puuttuvista osasuorituksista,
nähdä oman lukujärjestyksensä,
nähdä yo-tutkintonsa tilanteen sekä lopulliset yo-tuloksensa.

Miten Wilmaan pääsee?
Wilma avautuu osoitteesta wilma.edu.hel.fi. Koska Wilma on käytössä muissakin Suomen kunnissa, kannattaa
tarkistaa, että ikkunassa lukee: Helsingin kaupunki.
Voit kirjautua Wilmaan myös aikuislukion internetsivujen
vasemmanpuoleisesta valikosta Wilma-välilehden.

kautta (www.tyk.fi) valitsemalla

Oma Wilma:
Etusivulla näet kurssit, joille olet ilmoittautunut meneillään olevassa jaksossa, päivän lukujärjestyksesi sekä tiedon siitä,
mille jaksoille ilmoittautuminen on mahdollista.
HUOM! Pikaviestit-toiminto ei ole käytössä koulussamme. Jos sinulla on asiaa opettajille tai koulun muulle
henkilökunnalle, voit lähettää sähköpostia etunimi.sukunimi@tyk.fi-sähköpostiosoitteeseen.
Työjärjestys-osiosta näet meneillään olevan jakson lukujärjestyksesi.
Opinnot-osiosta näet kurssiarvosanasi, kurssisuorituksesi sekä tiedot mahdollisesti puuttuvista osasuorituksista.
Tulosteet-osiosta pystyt tulostamaan tarvittaessa kursseistasi valintayhteenvedon.
Lomakkeet-osiosta näet mm. yo-tutkintosi tilanteen ja lopulliset yo-tuloksesi. Lomakkeet-osiossa voit myös
tarvittaessa päivittää puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Tiedot tallentuvat automaattisesti koulun
oppilashallintojärjestelmään (kansliaan).
Kurssitarjotin-osiosta näet valitsemasi kurssit.
Opettajat-osiossa näet listan koulun opettajista.

Kursseille ilmoittautuminen:
Kun ilmoittautuminen jaksolle on mahdollista, näet linkin Wilman etusivun oikeassa reunassa. Pääsääntöisesti kaikille
jaksoille ja kursseille voi ilmoittautua läpi lukuvuoden. Suositeltavaa on, että kursseille ilmoittaudutaan hyvissä
ajoin, viimeistään n. 2-3 viikkoa ennen uuden jakson alkua. Kursseille ilmoittautuminen Wilman kautta sulkeutuu
jakson alkamispäivänä. Tämän jälkeen kursseille voi vielä ilmoittautua kanslian kautta.
Huomioithan, että kullekin kurssille mahtuu vain tietty määrä opiskelijoita ja kurssit täyttyvät
ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun kurssi on täyttynyt, ei sille voi enää ilmoittautua Wilmassa. Mahdollisia
”peruutuspaikkoja” voi tiedustella suoraan ko. kurssin opettajalta sähköpostitse (etunimi.sukunimi@tyk.fi).
Kurssikohtaisia opettajatietoja voi kysellä kansliasta.
Uuden kurssivalinnan teet klikkaamalla kurssia, jolle haluat ilmoittautua. Paina tämän jälkeen tallenna.
Ilmoittautumissivulla näet valitsemasi kurssit mustareunaisina. Valitsemasi kurssin voit poistaa klikkaamalla kurssia
uudelleen, jolloin musta reunus poistuu. Paina sen jälkeen tallenna.
Wilmaan tekemäsi kurssivalinnat tallentuvat koulun oppilashallintojärjestelmään. Jakson alettua et enää pääse
muuttamaan kurssivalintojasi Wilman kautta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kansliaan.

