
Wilman pikaohje huoltajille 

Koululta olet saanut avainkoodin, jonka avulla voit luoda itsellesi Wilma-tunnukset. Koodi 
on kirjeessä, jossa on ohjeet tunnusten luomiseen. Jos tunnuksen luomisessa on 
vaikeuksia, ota yhteyttä rehtoriin. 

Jos sinulla on jo aiemmin luotu Wilma tunnus, voit liittää kaikki Savonlinna kaupungin 
kouluissa opiskelevat perheen lapset saman tunnuksen alle. Tunnus on voimassa koko 
lapsen kouluajan. 

Kirjautumisen jälkeen avautuu oma etusivu, jonka vasemmassa reunassa on pikalinkit eri 
toimintoihin. Lisäksi etusivulla näkyy lukemattomat pikaviestit sekä ajankohtaiset 
tiedotteet. Oikeassa reunassa on huollettavan nimi, luokka ja ryhmänohjaaja. 

Wilman toiminnot 

 Etusivulla on lista niistä aineista tai kursseista, joita oppilaalla on tässä jaksossa. 
Rivillä kerrotaan myös viimeisimmät tätä ainetta/kurssia koskevat kotitehtävät. 
 

 Pikaviestit-osiossa lähetetään viestejä opettajille ja koulun henkilökunnalle Wilman 
sisällä. Viestien lähetys toimii samantyyppisesti kuin sähköpostissa. 
 

 Työjärjestys-osiossa näet oppilaan työjärjestyksen jaksoittain tai lukukausittain. 
 

 Kokeet-osiossa on luettelo oppilaan tulevista kokeista. 
 

 Suoritukset-osiosta näet aineiden ja kurssien arvosanat. 
 

 Tuntimerkinnät-osiossa tarkastellaan ja selvitetään oppilaan poissaoloja. Tarkastele 
tuntimerkintöjä -välilehdellä näet tuntimerkinnät jaksoittain tai lukukausittain. Ilmoita 
poissaolosta -välilehdellä voit ilmoittaa kuluvan tai seuraavan päivän poissaolosta (klo 
12 mennessä, sen jälkeen viestillä opettajalle) 
Jos poissaolo on punainen, se vaatii selvittämistä, Kun olet sen selvittänyt (klikkaa 
poissaoloa ja kirjoita selitys) poissaolon, sen väri muuttuu. 
 

 Tuki-osiossa on luettelo oppilaan saamasta tuesta, esim. tukiopetuksesta ja 
eriyttämisestä, sekä oppilaan pedagogiset asiakirjat. 
 

 Kyselyt-osiossa voit vastata opettajien ja henkilökunnan tekemiin kyselyihin. 
 

 Tiedotteet-osiossa voit lukea opettajien ja henkilökunnan laatimia tiedotteita. 
 

 Opetussuunnitelma-osiosta näet, mitä oppiaineita koulussa voi opiskella ja mitä 
aiheita milläkin kurssilla/vuosiluokalla käsitellään. 
 

 Opettajat-kohdasta näet koulun opettajaluettelon ja luokkien ryhmänohjaajat. Nimeä 
klikkaamalla avautuu yhteenvetosivu, jolla kerrotaan koulun valitsemia tietoja 
opettajasta (esim. opetettavat aineet ja yhteystiedot) sekä opettajan työjärjestys. 
Kirjekuoren kuvaa klikkaamalla voit lähettää opettajalle viestin. 



 Henkilökunta-kohdasta näet vastaavat tiedot muun kuin opetushenkilökunnan osalta. 
Sivulla voi olla esim. terveydenhoitajan, koulupsykologin tai koulunkäynninohjaajien 
yhteystietoja. 
 

 Vuosisuunnittelu-linkin takaa aukeaa koulun vuosisuunnitelma. 
 

 Lomakkeet-osiossa voit päivittää esim. osoitteesi ja puhelinnumerosi. Sivulla voi olla 
muitakin lomakkeita, joiden avulla voit päivittää oppilasta koskevia tietoja ja täyttää 
erilaisia hakemuksia ja ilmoittautumisia. 
 

 Salasanan vaihto -osiossa voit vaihtaa oman Wilma-salasanasi. Jos salasana on 
unohtunut, toimi Wilman etusivun ohjeiden mukaan (”Unohtuiko salasana”).  
 

 Ilmoitusasetukset-kohdassa voit valita, miten vastaanotat tiedon uusista 
pikaviesteistä ja poissaolomerkinnöistä: sähköpostina ja/tai tekstiviestinä 
 

 Linkit-osioon, ikkunan oikeaan laitaan, on koottu linkkejä Wilman ulkopuolisille sivuille. 
Esillä voi olla esim. linkki koulun kotisivuille.  

Kellarpellon koulussa viestiminen tapahtuu pääasiassa Wilman kautta. Koulun kotisivulla 
on myös mm. tapahtumakalenteri, vanhempainyhdistyksen sivu, koulun 
opetussuunnitelma ja paljon muuta mielenkiintoista. Tutustu! 

Koulun yhtenä painopistealueena on paperiton viestintä, joten rohkaisemme kaikkia 
huoltajia lukemaan tiedotteet ja viestit Wilman ja kotisivujen kautta. Jos kuitenkin jostakin 
syystä haluat tiedotteet paperiversiona, ilmoita siitä lapsesi opettajalle. Tiedotteet voit toki 
itsekin tulostaa Wilmasta ja kotisivulta. 

Wilma on vielä suhteellisen uusi asia kaupungin alakouluilla, joten sen 
käyttömahdollisuuksia tutkitaan ja lisätään jatkuvasti. Kaikki toiminnot eivät vielä ole 
käytössä. Tiedotamme muutoksista, kun niitä tehdään. 


