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Nummenpakan koulu

”Oppilaan näköistä 
ja oppilaan kokoista oppimista”



Nummenpakan koulun opetushenkilöstöä elokuussa 2020

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
---------



Faktaa Nummenpakan koulusta alkuvuodesta 2021
- Nummenpakan koulussa opettajia n.80  yläkoulussa Aurajoen puolella n. 50

- Yläkoulun oppilaita n.450, luokkia 27, joista pienluokkia 9 (alueellisia 
pienluokkia; pienluokkien luokkamuodostuksia pyritään tekemään tuen tarpeet 
huomioiden)

- Aineenopettajat opettavat myös pienluokkien oppilaita erityisluokanopettajien 
ohella esim. valinnaisissa aineissa, kotitaloudessa, terveystiedossa, uskonnossa

- Osa erityisluokanopettajista sekä koulunkäynninohjaajista hallitsevat 
viittomakielen erinomaisesti  tarvittaessa opetusta viittomakielellä



Faktaa Nummenpakan koulusta alkuvuodesta 2021
- Koulumme on aina ajassa mukana, kehittämistyötä ja erilaisia kokeiluja on 

käynnissä

- Jokainen henkilökuntaan kuuluva tekee työtään suurella sydämellä ja lisäksi 
koulun oppilashuoltohenkilöstö on oppilaiden tukena ja apuna tarvittaessa

- Yhteistyö kodin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa vahvaa

- Liikkuva koulu



Faktaa Nummenpakan koulusta alkuvuodesta 2021
- Jokaiselle 7-luokalle nimetään omat tukioppilaat
 auttavat uusia oppilaita sopeutumaan kouluun
 tukevat, neuvovat ja auttavat välitunneilla ja muualla

- Spin-oppilaat  lisää liikettä koulupäivään!



Oppilaat tulevat Nummenpakan koulun Aurajoen 
yksikköön useasta eri alueemme alakoulusta

Nummenpakan koulun Nummen yksiköstä

Hannunniitun koulusta

Pääskyvuoren koulusta

Varissuon kouluista

Kouluumme tulee oppilaita myös muualta Turusta ja sekä lähikunnista



YHTEISTYÖSSÄ NIVELVAIHEESSA MUISTETTAVA:

- Tärkeintä oppilaan kannalta on, että opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämättömät tiedot kulkevat tulevaan kouluun mahdollisimman ajoissa, 
jotta mahdolliset erityistarpeet ym. muut käytännön asiat voidaan huomioida 
opetusjärjestelyjä tehdessä jo hyvissä ajoin ennen 7.luokan alkua

- Huoltajien kannattaa varmistaa oman lapsen opettajalle, että hänellä on lupa 
välittää tulevaan kouluun kaikki oppilaan opetusjärjestelyihin suunnittelussa 
tarvittava tieto

- Oppilaan terveystietoja ei välitetä opetushenkilöstölle nivelvaiheessakaan



Pohdintoja lukuvuoteen 2021-22…
7.perusluokkia perustetaan  5-6 kpl (7A, 7B, 7C, 7D, 7E…)
7.pienluokkia perustetaan 2-3 kpl (7G, 7H, 7I…)

Eri koulujen oppilaat pyritään aina ”sekoittamaan” luokkia muodostettaessa.

Oppilaan luokan määräytymiseen vaikuttavat mm. eri A2-kielen opiskelijoiden 
lukumäärät sekä muu opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto, joka 
alakoulusta on välitetty yläkouluun mukaan lukien kaveriasiat. 

Oppilaiden eri katsomusaineet ja niiden opiskelijoiden lukumäärät voivat 
vaikuttaa luokkajakoihin. (optio: 7.luokkalaiset opiskelevat omaa katsomusainettaan yhdessä 

ryhmässä. 8. ja 9.luokalla katsomusainetta opiskellaan katsomuksen mukaisissa ryhmissä)



Huomioitavia perusasioita koulusta 7.luokalla 
aloittamiseen liittyen:
- Toukokuussa 2021 oppilaat tulevat tutustumaan opettajiensa kanssa yläkouluun, jos 

rajoitukset sen mahdollistavat, muussa tapauksessa virtuaaliset esittelyt ym.
- Yhteistyö alakoulujen kanssa; esim. opetusjärjestelyt & sosiaaliset suhteet
- Heinäkuun 2021 alkuun oppilaiden työjärjestykset Wilmassa  luokat muodostettu
- Starttipäivät (= ryhmäytymispäivät) seiskoille heti lukuvuoden alkuun elokuussa, samoin 

Startti-kysely syyskuussa 2021 sekä jatkokysely tammikuu 2022
- Välipalakortti koulun ruokalassa käytössä (ma, ke, to, pe)
- Oppilashuolto (terveydenhoitaja*, koulupsykologi, koulukuraattori, psykiatrinen 

sairaanhoitaja) (*= Katariinan koulun terveydenhoitajalle ohjautuvat osa esiopetuksesta lähtien erityisessä 

tuessa olleet Hannunniitusta tulevat oppilaat)

- Nukko – koulumme vanhempainyhdistys



- Aurajoen yksikössä luokat/opetus sijoittuu pääsääntöisesti kahteen eri 
kerrokseen (Y=yläkerran opetustilat, A= alakerran opetustilat). ns. kirjastoluokka 
sekä käsityöluokka (kovat materiaalit) sijaitsevat K-kerroksessa eli alimmassa 
kerroksessa)

- Aurajoen koulurakennus on pääsääntöisesti esteetön ja käytössä on hissi, mutta 
esim. liikuntasalin pukuhuoneisiin ja kuntosaliin ei ole kulkua hissillä

- Aurajoen yksikössä ei ole erillisiä ”kortteleita” tms., eli isot luokat sekä pienluokat 
ovat samoilla käytävillä

- Ruuhkia ja ahtautta muodostuu erityisesti välitunneille mennessä ja sieltä 
tullessa sisääntuloaulaan sekä portaisiin ja luokkakäytäviin 
 lukuvuodesta 2020-21 alkaen käytössä kahdet ulko-ovet (ovet koulupihan puolella) 

Muutama tärkeä huomio Aurajoen 
koulurakennukseen liittyen:



Oppilaan kasvun ja opiskelun tukeminen
- Hyvä ja sujuva arki sekä koulussa että kotona

- Toimintaperiaatteena varhainen puuttuminen

- Monialaista yhteistyötä yhdessä kotien kanssa

- Oppilaalle tarjolla eritasoista tukea tarpeen mukaan

- Yleinen tuki: mm. tukiopetusta ja eriyttämistä

- Tehostettua tukea mm. oppimissuunnitelma, tukiopetusta, osa-aikaista 
erityisopetusta

- Erityinen tuki; erityisen tuen päätös ja HOJKS, osa- tai kokoaikaista 
erityisopetusta



- paljon eri opettajia /ei kotiluokkaa (HUOM! Pienluokilla suurimman osan tunneista 
pitää erityisluokanopettaja ja tunnit pidetään jos mahdollista omassa kotiluokassa)

- tuntimäärä oppilailla 29h/vko

OPISKELU YLÄKOULUSSA:

Töitä on tehtävä koko yläkoulun ajan…



uusia oppiaineita:

kotitalous

oppilaanohjaus

terveystieto

fysiikka ja kemia  

biologia ja maantieto

valinnaisaineet- ja tunnit 8.- ja 9.lk

OPISKELU YLÄKOULUSSA:



9.luokalla:
suomen kieli ja kirjallisuus (SUK), suomi toisena kielenä (STK/S2)

toinen kotimainen kieli (A2/B1)

vieraat kielet (A1 englanti)

matematiikka

fysiikka ja kemia (syksy/kevät)

biologia ja maantieto (syksy/kevät)

terveystieto

uskonto tai elämänkatsomustieto

yhteiskuntaoppi

liikunta 

Yhteisenä opiskeltavien aineiden opiskelu päättyy ja 
oppiaine arvioidaan päättöarvioinnin kriteerein 
seuraavasti:



8.luokalla:
historia

musiikki *

7.luokalla:
kuvataide*

käsityö*

kotitalous*

* 8. luokalla valittavista valinnaisista tunneista (taitai- aineista) ei tule erillistä 

arviota lukuvuositodistukseen, eikä päättötodistukseen. Voivat korottaa taide- ja 

taitoaineiden päättöarviointia sellaisissa oppiaineissa, joiden oppimäärä päättyy 

seitsemännellä tai kahdeksannella vuosiluokalla.

Yhteisenä opiskeltavien aineiden opiskelu päättyy ja 
oppiaine arvioidaan päättöarvioinnin kriteerein 
seuraavasti:



Esimerkit valinnaisaineista ja valinnais-
tunneista lukuvuonna 2020-21
Toteutuneet valinnaistunnit (taitai- tunnit) 8.luokalla:
käsityö kuvataide liikunta musiikki kotitalous

Toteutuneet valinnaiset tunnit 8.luokalla:
kotitalous liikunta saksa B2 teknisen työn perustekniikat  extra english espanja B2

Toteutuneet ns. lyhyt kurssit 8.luokalla:
bändikurssi  palloilu tietokoneella taitavaksi  makuja meiltä ja muualta
pieni puutyökurssi  kuntosali ja kehon huoltokirjoitan ja esiinnyn
elokuva ja valokuva Baking and Cooking



Huoltajille muistutukseksi:

- Tue, kannusta ja ole kiinnostunut!
- Aseta rajat!
- Turvallinen koulumatka!
- Riittävä yöuni!
- Ruokailurytmi- ja tavat!
- Opettele tuntemaan lapsesi kaverit ja heidän 

huoltajansa!
- Ota yhteyttä opettajaan!



- Sopikaa yhdessä selkeät säännöt!

- Keskustelkaa lapsenne kanssa 
mitä sovelluksia käytössä

- Yläkoulussa tapahtuneissa riita- ja 
kiusaamistapausten selvittelyiden
yhteydessä joudutaan valitettavan
usein toteamaan, että lapsilla/
nuorilla ei selkeää käsitystä
miten sosiaalisessa mediassa
tulisi toimia jne….

Tiedäthän mitä lapsesi puhelimessa
tapahtuu aidosti?



Kehittämistavoitteita lv. 2020-21

Hyvinvointi – koulun omat tavoitteet:

”Toimiva ja turvallinen kouluyhteisö, jossa jokainen on arvostettu”

Mittari: Oppilaiden ja henkilöstön jaksaminen arjessa



Kehittämistavoitteita lv. 2020-21

Hyvinvointi – koulun omat tavoitteet:

”Kohtaaminen”
- oppilaan kuuleminen ja kokemus siitä, että tulee huomatuksi ja
kuulluksi (arvostaminen)

Mittari: esim. arviointi- ja kehittämiskeskustelut



Kehittämistavoitteita lv. 2020-21

Hyvinvointi – koulun omat tavoitteet:

Koulupoissaoloihin puuttuminen 

Mittari: esim. Epäselvien poissaolojen väheneminen ja säännöllisen 
koulunkäynnin sujuminen 



7.luokkien starttikyselyn tuloksia
vuosilta 2018-20



Kysely oppilaille 7.luokan aloitukseen liittyen Nummenpakan 
koulun Aurajoen yksikössä

Oppilaiden vastausprosentti 62% 90% 87%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020 2019 2018



Viihtyminen

Seiskaluokka on minulta lähtenyt sujumaan:
Erittäin hyvin  33% 40% 41%
Hyvin 57% 52% 51%
Melko hyvin 7% 7% 7%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Viihtyminen

Viihdyn luokassani:
Erittäin hyvin 40% 33% 36%
Hyvin 50% 48% 52%
Melko hyvin 7% 15% 12%
Huonosti 3% 5% 1%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Viihtyminen

Minulla on kavereita koulupäivän aikana:
Erittäin hyvin 63% 62% 66%
Hyvin 31% 31% 29%
Melko hyvin 4% 5% 5%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Viihtyminen

Luokassani on hyvä työrauha:
Aina 10% 7% 13%
Melkein aina 60% 53% 50%
Usein 26% 28% 31%
Harvoin 4% 12% 7%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Kiusaaminen

Oletko havainnut kiusaamista koulussa syksyn aikana:

Omassa luokassa:
Paljon 1% 1% 1%
Vähän 17% 23% 9%
Ei ollenkaan 83% 76%  90%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Kiusaaminen

Kohdistuuko kiusaaminen tiettyyn oppilaaseen tai oppilaisiin?:

Koulussa (välitunnilla, oppitunneilla):
Paljon  3% 2% 1%
Vähän 31% 26% 21%
Ei ollenkaan 66% 72% 77%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Kiusaaminen

Olen itse kiusannut:

usein 0% 2% 0%
Joskus 11% 11% 9%
En koskaan 89% 86% 91%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Koulunkäynti

Miten oppiminen on sujunut eri aineissa?

Erittäin hyvin 12% 20% 24%
Hyvin 73% 66% 66%
Melko hyvin 14% 3% 10%
Huonosti 0% 2% 0%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Koulunkäynti

Yläkoulussa on annettu läksyjä/kotitehtäviä?

Liikaa 22% 25% 18%
Sopivasti 78% 74% 82%
Liian vähän 0% 1% 1%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Koulunkäynti

Teen läksyt/kotitehtävät?

Aina 74% 69% 79%
Useimmiten 26% 28% 21%
Harvoin 0% 3% 0%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



Koulunkäynti

Saan apua halutessani läksyjen/kotitehtävien tekemiseen?

Kotoa 87% 85% 94%
Ystäviltä 72% 64% 67%
Koulusta 62% 55% 57%
En saa apua keneltäkään 2% 6% 2%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2020



”Kesäläksy” oppilaille ja huoltajille:

Osaan kulkea omatoimisesti koulumatkat, myös bussilla.

Liikuntatunteja pidetään myös muualla kuin koulun tiloissa ja yläkoulussa 
oppilaat siirtyvät näihin itsenäisesti 
 osa kulkee kävellen, osa pyörällä, bussiakin saa käyttää

Liikunnanopettajatkin ohjeistavat, kannustavat ja ohjaavat oppilaita 
siirtymisissä ja tuntien paikat löytyvät myös aina Wilmasta. Kavereiden 

kanssa on myös mukavaa ja turvallista siirtyä yhdessä paikasta toiseen!



Kiitos!


