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HYVÄ UUSI LYSEOLAINEN, 

onneksi olkoon uudesta opiskelupaikastasi ja tervetuloa aloittamaan työsi perinteisessä mutta 
nuorekkaassa Oulun Lyseon lukiossa! 

Opiskelupaikkasi on voimassa vain jos vahvistat sen. Vahvistaminen tehdään tuo-
malla Lyseon kansliaan alkuperäinen peruskoulun päättötodistus viimeistään tiis-
taina 28.6. klo 12. Kanslia on avoinna kesäkuussa arkisin klo 8.30–11 ja 12–15 lukuun ot-
tamatta torstaita 23.6. (avoinna 8.30–11.00) ja perjantaita 24.6., jolloin kanslia on kiinni. 

Tämän kirjeen mukana on  
• yhteishaun valintakirje, jossa näkyvät hakutoiveesi ja koulu johon sinut on hyväksytty 
• tietoa lukioaikana tarvittavista tietoteknisistä laitteista ja  
• Suomen Lukiolaisten Liiton esittelylehtisen. 

Käydessäsi kansliassamme ilmoittautumassa saat Wilma-järjestelmän avainkoodin ja ohjeet 
Wilma-tunnuksen tekoon. Wilmassa pääset näkemään ryhmäsi opiskelijat, viestimään opetta-
jille, seuraamaan kurssisuorituksiasi ja tekemään kurssivalintoja.  

Wilmaan kirjaudutaan osoitteessa https://wilmalukio.ouka.fi/ (18.7.2016 alkaen 
https://wilma.ouka.fi) Wilman käyttöön sekä muihin lukio-opiskeluun liittyviin asioihin saat 
opastusta heti lukuvuoden alussa alkavalla opiskelutaitojen kurssilla. 

Täytä 28.6. mennessä Wilmassa opiskelijatietoilmoitus (Wilman etusivun yläotsak-
keet > lomakkeet > sähköinen opiskelijatietolomake) 

Lukuvuosi 2016–2017 alkaa keskiviikkona 10. elokuuta klo 9.00, jolloin uudet opiske-
lijat kokoontuvat toisen kerroksen juhlasaliin. Lukuvuoden opinto-opas lähetetään postissa 
kaikille uusille lyseolaisille ennen koulun alkua.  

Opinto-opas ja runsaasti muutakin opiskeluun ja Lyseoon liittyvää tietoa on nähtävissä kou-
lumme verkkosivuilla http://lyseo.edu.ouka.fi/ (ajankohtaista-palsta) jo kesäkuun lopulla. 
Sieltä näet muun muassa käytettävät oppikirjat. Oppikirjoja ei kuitenkaan kannata ostaa en-
nen kuin opettaja varmentaa kurssin alussa, mitä oppimateriaaleja tarvitset. Oman ohjaus-
ryhmäsi näet Wilmasta, yläpalkin opiskelijat-kohdan alta. 

Uusien opiskelijoiden vanhemmille tarkoitettu informaatiotilaisuus pidetään Lyseon 
juhlasalissa maanantaina 15. elokuuta klo 18.00. Ole hyvä ja pyydä vanhempiasi mer-
kitsemään aika kalenteriinsa. Tapaamisessa vanhemmille kerrotaan lukio-opintojen suunnit-
telusta, opiskelijahuollosta sekä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Vanhemmat saavat 
tavata myös oman lukiolaisensa ryhmänohjaajan. Ryhmänohjaaja on tärkein yhteyshenkilö 
kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. 

Jos sinun tai vanhempiesi mieleen tulee kysymyksiä, joihin haluaisitte vastauksen jo ennen 
koulun alkua, voitte ottaa yhteyttä rehtoriin, opinto-ohjaajaan tai koulusihteeriin. Heinäkuun 
olemme lomalla, mutta elokuussa vastaukset kysymyksiin kyllä saadaan. Yhteystiedot näet 
kätevimmin verkkosivuiltamme osoitteesta http://lyseo.edu.ouka.fi/cms7/yhteystiedot  

Iloisin terveisin 

Mika Aalto  
rehtori 
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