
7. luokalle haku Wilmassa 
 
6. luokan oppilaiden huoltajille lähetetään kasvatus- ja opetusvirastossa Wilma -pikaviesti, jossa kerro-
taan hakumahdollisuuksista ja infoilloista. Pikaviestiä ei lähetetä, eivätkä lomakkeet näy: 

 C.O. Malmin, Katariinan, Mikaelin, Samppalinnan koulujen oppilaiden huoltajille 

 ruotsinkielisten koulujen oppilaiden huoltajille 

 oppilaille, joiden luokkatyyppi on Autistinen opetus, Dysfasiaopetus, Erityisluokka, Hahmotushäi-
riöluokka, Harjaantumisopetus, Kuulovammaisten opetus, Mukautettu opetus, Sopeutumattomien 
opetus, Vaikeimmin kehitysvammaiset tai Vammautuneiden opetus.  

Erityisen tuen oppilaiden huoltajille keskitetyn palvelun kouluissa ja alueellisilla pienluokilla ei lähetetä 
Wilman kautta virastosta viestiä 7. luokalle siirtymisestä. Erityisen tuen päätös arvioidaan uudelleen te-
kemällä pedagoginen selvitys ja selvityksen teossa on mukana myös oppilaan huoltaja. 
 
Hakemus toiseen kuin omaan yläkouluun ja Hakemus yläkoulun eri painotuksiin näkyvät Wilman Lomak-
keet -kohdassa 6. luokan (luokka-aste=6) oppilaiden huoltajille, yllä mainittuja poikkeuksia lukuunotta-
matta. Lomakkeet näkyvät erikoisluokalla (kuvataide, liikunta, matematiikka, musiikki ja kieliluokat) olevil-
le.  Lomakkeet eivät näy Wilmassa enää 29.1.2013. Lomakkeet näkyvät Turun kaupungin kouluissa, 
mutta ei Normaalikoulussa tai Steiner-koulussa.  
 
Yläkoulu-tieto hakemuksiin tulee primuksesta koulun oppilaaksiottoalueen englanninkielisestä nimestä.  

 Jos oppilaalla on luokkatyyppi ”Ranskan kieliluokka”, lähikoulu-tiedoksi tulee Topeliuksen koulu.  

 Pääskyvuoren ja Varissuon koulujen oppilaille tiedoksi on ilmoitettu ”Nummenpakan koulu (Aura-
joen yksikkö)”. Normaalikouluun hakeminen mainitaan erikseen niin pikaviestissä kuin Hakemuk-
sessa toiseen kuin omaan yläkouluun. 

 Puolalassa ja Topeliuksessa koulun tiedot -rekisterissä vanhat oppilaaksiottoalueet, jotta oppi-
laalle tulee tiedoksi oma koulu.  

 

Hakemus toiseen kuin omaan yläkouluun 

 

 
 



Hakutietojen vaihtoehdot ovat: 

 Haen toiseen kouluun 

 Haen toiseen kuntaan 
 
Pakollisina tietoina lomakkeessa ovat Päiväys ja Ilmoittaja (huoltaja). 
 
Tarkistukset lomakkeessa 

 Ohjelma vaatii täyttämään Hakutiedon, jos hakija on täyttänyt pelkästään Tuleva koulu -kentän 

 Ohjelma vaatii täyttämään myös Tuleva koulu -kentän, jos hakija ilmoittaa hakevansa toiseen 
kouluun 

 Ohjelma vaatii täyttämään myös Toisen kunnan koulu -kentän, jos hakija ilmoittaa hakevansa toi-
seen kuntaan 

 Ohjelma vaatii täyttämään huoltajan puhelinnumeron 
 
Käytössä opiskelijarekisterin kentät (erinimisiä kuin lomakkeessa) 

 Hakutieto: Koulutulokkaan ilmoittautumistieto 

 Tuleva koulu: Tuleva koulu (rekisteristä), Valintalistassa Kenttä: Pankki = 12 (ehdolla saadaan 
näkymään vain yläkoulut), Kentän näkymä: Nimi & Sijaintikunnan nimi 

 Toisen kunnan koulu: Tuleva koulu (tekstinä) 

 Huoltajan puhelinnumero: Huoltajan matkapuhelin 

 Päiväys: Lisätiedon alkamispvm 

 Ilmoittaja (huoltaja): Koodi 7 

 
 
Hakemus yläkoulun eri painotuksiin 

 

 
 
 



Vaihtoehtoina (siniset näkyvät vain omissa alakouluissa, suluissa koulujen lyhenteet): 

 Englannin kieliluokka, Puolalan koulu 

 Englantipainotteinen luokka, Raunistulan koulu 

 Englantipainotteinen luokka, Turun Lyseon koulu 

 Englantirikasteinen opetus, Puropellon koulu 

 Kaksikielinen opetus/englanti, Luostarivuoren koulu (luokan täydennys) (HAA, KAK, WA, LUOS) 

 Kuvataideluokka, Luostarivuoren koulu (luokan täydennys) (HAA, KAK, WA, LUOS) 

 Kuvataiteen ja viestinnän luokka, Turun Lyseon koulu 

 Latinan kielen opetus, Topeliuksen koulu 

 Liikuntalinja, jalkapallo, Vasaramäen koulu 

 Liikuntalinja, joukkuevoimistelu, Puropellon koulu 

 Liikuntalinja, jääkiekko, Puropellon koulu 

 Liikuntalinja, koripallo, Luostarivuoren koulu 

 Liikuntalinja, salibandy, Vasaramäen koulu 

 Liikuntalinja, taitoluistelu, Luostarivuoren koulu 

 Liikuntalinja, tanssi, Vasaramäen koulu 

 Liikuntalinja, telinevoimistelu, Puropellon koulu 

 Liikuntalinja, yleisvalmennus, Luostarivuoren koulu (HAA, KAK, WA, LUOS) 

 Liikuntalinja, yleisurheilu, Vasaramäen koulu 

 Liikuntalinja, yleisvalmennus, Puropellon koulu 

 Liikuntalinja, yleisvalmennus, Vasaramäen koulu 

 Liikuntapainotus, Turun Lyseon koulu 

 Matematiikkaluokka, Raunistulan koulu 

 Musiikkiluokka, Puolalan koulu 

 Musiikkiluokka, Turun Lyseon koulu 

 Musiikkipainotteinen luokka, Luostarivuoren koulu (jos ilmoittautuneita 25 oppilasta) (HAA, KAK, 
WA, LUOS) 

 Saksan kieliluokka, Puolalan koulu 

 Suomalais-venäläinen kieliluokka, Puolalan koulu 

 Taitajaluokka, Turun Lyseon koulu 
 

Opiskelijarekisterissä täytettävät kentät, jotka erinimisiä 

 Viimeisen lukukausitodistuksen keskiarvo (joulu 6.lk): Yläkoulun painotukset pistemäärä 

 Oppilaan urheiluseura(t): Lisätietoja 3 

 Oppilaan tällä hetkellä aktiivisesti harrastamat liikuntalajit ja aloitusajankohdat: Lisätietoja 4 

 Oppilaan urheilutulokset ja -saavutukset: Lisätietoja 5 

 Päiväys: Päivämäärä 2 

 Ilmoittaja (huoltaja): Koodi 9 
 
Lomakkeessa on tarkistuksena 

 Kun hakija on ilmoittanut hakevansa liikuntalinjalle, ohjelma vaatii täyttämään viimeisen lukukau-
sitodistuksen keskiarvon. 

 Painotuksissa voi tallentaa vain saman koulun painotuksia, paitsi liikuntalinjapainotuksissa 
 
Kun lomake tallennetaan, tulee ilmoitus: 
”Kiitos tallentamastasi hakemuksesta.  
Mikäli hait muualle kuin omaan yläkouluun, käy täyttämässä myös "Hakemus toiseen kuin omaan ylä-
kouluun" -lomake, kiitos. 
Voit halutessasi tulostaa hakemuksesi "Tulostettava versio"-painikkeesta. Hakemus ei näy enää haku-
ajan jälkeen Wilmassa.” 
 


