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Wilman käyttöohjeet 

Yleistä 
Wilma on Kodin ja Koulun väline yhteydenpitoväline ja se on käytössä Kempeleessä kaikilla kou-

luilla ja lähes kaikilla oppilailla. Wilma otetaan käyttöön jo ensimmäisellä luokalla ja tunnukset 

voivat säilyä koko koulu-uran ajan. Alaluokilla viestintä tapahtuu erityisesti huoltajien ja luokan-

opettajan välillä. Ylemmillä luokilla myös oppilaat saavat omat tunnuksensa. 

Wilman käytöllä pyritään parantamaan kodin ja koulun välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Se an-

taa huoltajille mahdollisuuden seurata aiempaa paremmin oppilaan koulutyötä . Siirryttäessä säh-

köiseen yhteydenpitoon voi viestintä olla myös aiempaa huomattavasti monipuolisempaa. Samalla 

säästetään merkittävästi kustannuksia mm. kopioinnissa. Wilman käyttö on siis ekologista ja myös 

ekonomista! 

Wilman käyttö edellyttää myös aktiivisuutta kotona. Asioiden seuraaminen edellyttää säännöllistä 

kirjautumista Wilmaan. Yleensä Wilma lähettää tärkeistä asioista ilmoituksen ilmoittamaanne säh-

köpostiin. Erityisesti tällöin on syytä käydä kirjautumassa järjestelmässä.  

 

1. Kirjaantuminen ja turvallisuus 
 

Kirjaudu rohkeasti palveluun: 

https://wilma.kempele.fi/   

Vaikka koneesi ilmoittaa että varmenteessa on 

ongelma on sivusto on täysin turvallinen!!  

 

 ÄLÄ tallenna salasanaa koneellesi. Selaimesi 

saattaa ehdottaa ensimmäisellä kerralla ehdot-

taa salasanan tallettamista. Tällöin kuka ta-

hansa, vaikka koululainen itse päästä teke-

mään merkintöjä ja kuittaamaan tekemisiään. 

Muista että olet vastuussa tunnuksista samalla 

tavalla kuin pankkitunnuksista.  

https://wilma.kempele.fi/
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Kun olet kirjaantunut Wilmaan, avautuu eteesi aukeama, jossa näkyvät kaikki keskeisimmät ja tie-

dot ja ajankohtaisimmat asiat.  Ensimmäisellä kerralla kirjantuessa on syytä kuitenkin tehdä muu-

tama perusasia: Vaihda salasanasi!  

Mieti sellainen salasana, jota on mahdoton arvata mutta muistat sen kuitenkin itse. Salasanassa on 

syytä olla vähintään kuusi merkkiä!  

 

 

2. Käyttö 

Ensimmäinen näkymä Wilmassa auttaa suunnistamaan tärkeimpiin toimintoihin. Keskelle näkymää 

tulevat linkit kaikkiin ajankohtaisiin tai reagoimista vaativiin asioihin. Yleisimpiä ovat pikaviestit, 

poissaolot ja koulujen tiedotteet. 

Laidassa olevan valikon avulla pääset helposti keskeisiin toimintoihin. Tällä hetkellä aktiivisessa 

käytössä ovat pikaviestit, kokeet, poissaolot ja tiedotteet.   

Suorituksista löydät edellisen lukukauden arvosanat (joita on hyvä joskus tarkastella tavoitteiden 

asettelussa). 

Kyselyillä voidaan tiedustella helpolla tavalla esimerkiksi vanhempien mielipidettä luokkaretken 

järjestämisestä tai kouluviihtyvyyteen liittyvissä asioissa. Käyttö tulee varmasti lisääntymään tule-

vaisuudessa. 

Opinto-oppaasta selviävät (tässä vaiheessa) eri oppiaineiden perustiedot ja jatkossa tarkka kuvaus 

oppiaineiden sisällöistä ja tavoitteista. 

Opettaja-linkin avulla pääsee tarkastelemaan koulun opettajaluetteloa ja lähettämään esim. viestejä 

eri opettajille. 

Vuosisuunnittelu-linkin alle tulevaisuudessa kirjataan koulun toiminnan vuosisuunnitelma. Täältä 

voi siis tarkastella koulun tapahtumia ja tavoitteita.   

Ensimmäisellä kerralla aloita tääl-

tä vaihtamalla salasana 

Perustietoja. Tarkkaile edellistä 

käyntipäivääsi. Jos siinä on epä-

selvää, vaihda heti salasana!! 
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Viestiasetuksista voi tarkastella, mistä asioista ja millä tavalla Wilma-järjestelmä lähettää viestejä 

sähköpostiisi. 

 

 

 

2.1 Pikaviestit 

Pikaviestit ovat tärkein opettajan kodin välinen yhteydenpitoväline. Se on sähköpostia varmempi ja 

turvallisempi ja soveltuu erityisen hyvin kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon.  

 

 

 

Täältä löytyvät suorat linkit tär-

keimpiin ajankohtaisiin asioihin 

Linkit eri toimintoihin. Tärkeimpi-

nä pikaviestit ja poissaolot 

Viestit: vastaaminen painamalla 

otsikkoa. Rasteilla voit käsitellä 

useampia viestejä. 

Viestien varasto: täältä löytyvät 

lähettämäsi, vastaanottamasi ja 

arkistoimasi viestit  

Valittujen viestien käsittely 
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Pikaviesteissä on myös rajoituksensa. Esimerkiksi pikaisesti tiedotettavien asioiden kohdalla siihen 

ei voi automaattisesti luottaa. Jos haluat aamulla ilmoittaa että koululaisen pitää mennä kymmeneltä 

hammaslääkäriin, on syytä ilmoittaa asiasta perinteisesti puhelimitse. Yleensä opettajat käyttävät 

Wilmaa kuitenkin päivittäin. 

Viestejä voidaan lähettää koulun opettajille ja ylemmillä luokilla myös omalle oppilaalle. Muille 

vanhemmille ei suoraan voida lähettää viestejä muutoin kuin vastaamalla keskusteluviestiin. 

 

2.11 Viestin lähettäminen 

Viestejä voidaan lähettää opettajille ja ylemmillä luokilla myös omalle huollettavallesi. Viestejä 

voidaan lähettää kerralla useammalle opettajalle. Lähetetyistä viesteistä tulee/ voi tulla ilmoitus 

omaan sähköpostiin. Siinä viestissä näkyy viestin otsikko. Vaikka viesti lähetetään useammalle 

henkilölle, ei sähköpostien osoitteet näy viestissä.  

Varsin kätevä ominaisuus viestimisessä on niiden kokoaminen keskusteluksi. Tällöin vastaukset 

kootaan yhteiseksi ketjuksi ja se on kokonaisuutena nähtävissä kaikilla keskusteluun osaan ottaneil-

le.   

 

 

 

 

 

 

 

Viestien näkyvyys: Keskustelu-

ketjun aloittaminen tai vas-

taanottajien piilottaminen 

Lähetyslista. Napsauttamalla ni-

meä voit poistaa jonkun nimen 

listalta. Nimi muuttuu punaiseksi. 

Tätä painaessä avautuu opetta-

jalista. Paina viesti-nappia, jol-

loin palataan takaisin viestiin 
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2.2 Poissaolot ( ja koulutyöskentely) 

 

Kokonaisuutena poissaolot ovat hieman laajempi kokonaisuus kuin vain poissaolovihko. Tänne 

tallentuvat erilaiset opetustilanteessa  opettajan tekemät huomiot ja huomautukset; mm tekemättö-

mät läksyt, tuntihäiriöt, myöhästymiset jne. Myös positiivisia asioita pyritään kirjaamaan!  

Poissaolot vaativat aina huoltajan selvityksen aivan samalla tavalla kuin aiemmissa poissaolovih-

koissa. Poissaoloista tulee tarvittaessa ilmoitus sähköpostiin. On syytä selvittää poissaolot mahdol-

lisimman pian.  Poissaolojen asiallinen selvittäminen on tärkeää ja huoltajan velvollisuus! Ennalta 

haettuja poissaoloja ei tarvitse selvittää erikseen. 

Kun siirryt poissaoloihin, aukeaa ensimmäiseksi nimen oman selvittämättömät poissaolot. 

 

 

 

Kohdasta ”tarkastele poissaoloja saa näkyviin paljon muutakin kuin vain poissaoloja. 

 

Tästä valikosta voit katsoa kaik-

kia opettajan tekemiä merkintö-

jä tai ilmoittaa poissaolosta 

Tähän poissaolon syy. Esimer-

kiksi : Tuhkarokko  

Täältä valitaan huoltajan selvi-

tys eri asioille. Yleensä tervey-

dellinen syy. 

Tarkempi selvi-

tys tapahtumalle 

erilaisia jaksoja, josta 

tapahtumia voi tarkastella 
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Täällä näkyvät  ”hyvät kuulumiset”, jossa opettajat tuovat esille positiivisia tapahtumisia, edisty-

mistä, tapojen parantumista tms. Toivottavasti tätä voidaan käyttää paljon. 

Myöhästymiset merkitään mustalla. ne eivät vaadi (tässä vaiheessa) selvitystä.  

Muu huomautus voi pitää sisällään läksyjen tekemättömyyttä, työvälineiden unohtamista tai muuta 

opintojen sujumiseen vaikuttavaa asiaa. Näitä on syytä tarkkailla kotona ja puuttua tarvittaessa. 

Luokasta poistaminen on sen verran vakava asia että se merkitään erikseen. Oppilaan on syytä 

opiskella tällöin itsekseen tai huoltajan auttamana oppimatta jääneet asiat. 

Luvalliset poissaolot voivat olla koulun yhteisiä tekemisiä, esimerkiksi joulunäytelmän harjoituk-

sia, urheilukilpailuja tms. Tällöin huoltajan on syytä olla tarkkana että koulutyössä vähemmälle 

jääneenä asiat ovat tulleet opittua. 

Lupa poissaoloon tarkoittaa ennalta anottuja lomia. Oppiminen on tällöin kodin vastuulla. 

 

2.2.1 Ilmoita poissaolosta kouluun 

Jos huollettavasi sairastuu illalla, voit tehdä ilmoituksen poissaolosta valmiiksi seuraavaa päivää 

varten. 

 

Kun teet etukäteisilmoituksen Wilman kautta, ei poissaoloa näillä näkymin tarvitse selittää jälkikä-

teen. ilmoituksen voi tehdä vain yhdeksi  päiväksi kerrallaan. 

 


