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- Yhdessä kulkien, 

matkalla kasvaen, 

kaikesta oppien.

Tervetuloa kouluun!



 Tammikuun alussa on tullut kirje kotiin – oppivelvollisuusilmoitus ja 

Wilma-oikeudet 

 Vuonna 2014 tai sitä ennen syntyneet lapset ilmoittautuvat 

ensimmäiselle luokalle.

 Ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta 4.-24.1.2021 välisenä aikana.

 Maaliskuussa 2021 Wilmaan ilmestyy oppilaaksiottopäätös, jos huoltaja 

on antanut suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon. Muussa 

tapauksessa päätös lähetetään postin kautta huoltajille.

1.luokalle ilmoittautuminen



 Nummenpakan ja Hannunniitun kouluilla on yhteinen oppilaaksiottoalue.

Pyrimme kouluissa siihen, että oppilas pääsee omaan lähikouluunsa.

 Ensisijaisesti oman oppilasalueen oppilaat otetaan koulun  oppilaiksi. 

 Oman oppilasalueen ulkopuolelta tulevat oppilaat voidaan ottaa myös 

koulun oppilaaksi, jos ensisijaisesti perustettavissa luokissa on tilaa ja 

lisäksi on olemassa muita oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta 

merkittäviä syitä.

Oppilaaksiottopäätös



1. koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoimintaan.

2. oman äidinkielen opetukseen (MAI-opetus).

Wilman kautta haetaan myös 



1. Jos tarvitsette apua kouluun ilmoittautumisessa, niin ottakaa 

yhteyttä Katja Nousiaiseen puh. 040 1925 44 tai Saija 

Kauraseen (Halinen) puh. 040 1963631, niin sovitaan aika, 

jolloin saatte apua ilmoittautumiseen koulussa.

2. Kouluun ei voi tällä hetkellä tulla ilman sovittua aikaa.

3. Huoltajien tulee käyttää maskia, jos tulevat käymään 

koulussa.

Apua ilmoittautumiseen



 www.turku.fi/ekaluokalle
 www.turku.fi/perusopetus/katsomusaine
 www.turku.fi/ippe
 www.turku.fi/mai

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen 

http://www.turku.fi/ekaluokalle
http://www.turku.fi/perusopetus/katsomusaine
http://www.turku.fi/ippe
http://www.turku.fi/mai


Aamu-ja iltapäivätoiminta
 Nummen koulutalon väistötiloissa toimii iltapäiväkerho. 

 Halisissa iltapäiväkerho toimii Halisten 

seurakuntakeskuksessa.

 Iltapäivätoimintaan voi hakeutua myös myöhemmin, mutta 

huoltajien toivotaan hakevan paikkaa jo heti tammikuussa.



Nummenpakan koulu
 Kolme yksikköä: 

Aurajoki (7.-9.lk), Halinen (1.-2.lk) ja Nummi (1.-6.lk)

 Oppilaita on eri yksiköissä seuraavasti  

Aurajoki n. 450 opp. Halinen n. 60 opp. Nummi n. 230

 Alakoulussa on yhteensä 16 luokkaa, joista kolme 

alueellista pienluokkaa: 1.-2.lk Halisissa, 3.-4.lk ja 5.-6.lk 

Nummessa ja Halisten yksikössä Valmo-luokka (valmistava 

opetus)



1. Nummen yksikkö (Kirkkotie 31) siirtyy väistötiloihin 

elokuusta 2021 alkaen,  Nummen koulutalon remontin vuoksi.

2. Väistötilat rakennetaan Halisten yksikön tontille tämän 

hetkisen tiedon mukaan (Paavinkatu 13, Halinen)

3. Väistötiloihin siirtyy myös Katariinan koulun luokkia.

4. Nummen yksikkö toimii väistötiloissa n.3 vuotta.

Nummen koulutalon remontti



Nummenpakan koulu
 Henkilökuntaa alakoulussa (Halinen & Nummi) n.30 

(opettajat ja ohjaajat), lisäksi on oppilashuoltohenkilöstöä.

 Alakoulun oppilaista n.41% puhuu kotikielenään muuta 

kuin suomea. 

 Koulumme oppilaat puhuvat yli 30 eri kieltä.

 Nummenpakan koulun alakoulu on mukana aktiivisesti 

mm. KiVa-koulussa 



 Tulevien 1.luokkalaisten tutustumispäivä kouluun järjestetään 

toukokuussa, jos se on koronatilanteen vuoksi mahdollista

 Halisten yksikön tutustumispäivä ke 5.5.2021 klo 8.30-10

 Nummen yksikön tutustumispäivä to 6.5.2021 klo 8.30-10

Oma ohjelma niin oppilaille kuin huoltajillekin

Tulevien 1.luokkalaisten ja huoltajien 
tutustumispäivä kouluun



Kodin ja koulun 
yhteistyö:

http://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/oppilaille-ja-
huoltajille/kodin-ja-koulun-yhteistyo/

Nummenpakan koulun kotisivut: 
https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/

http://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/oppilaille-ja-huoltajille/kodin-ja-koulun-yhteistyo/
https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/


Kiitos!
Yhteistyömme on nyt alkanut!


