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TOIMINTAA OHJAA VAHVASTI 
KORONA-VIRUKSEN ”TORJUNTA”

= koulun toiminta järjestetään myös lukuvuonna 2021-22 
terveys- ja turvallisuusasiat ensisijaisesti huomioiden eli 

toimitaan viranomaisilta annettujen ohjeiden, 
määräysten ja suositusten mukaan niin lähi- kuin 

mahdollisen etäopetusjaksojen aikana. 



- YHTEYSTIETOJEN JA OPPILAAN TIETOJEN TARKISTUS LUKUVUODEN ALUSSA 
EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ! TURVALLISUUS!

- TUTUSTU TIEDOTTEISIIN

- Erityisesti oppilaisen tulisi käydä Wilmassa kaikkina koulupäivinä ja lukea myös 
saapuneet viestit sekä tiedotteet; huoltajille suositellaan samaa käytäntöä

- Muistathan, ettei Wilman lomakkeita voi täyttää tai kyselyihin vastata Wilman 
puhelinsovelluksella, vaan se vaatii aina kirjautumisen selaimella osoitteessa
https://turku.inschool.fi (Wilman uusi osoite on 1.7.2021 alkaen)

Onhan Wilma käytössä kotona?

https://turku.inschool.fi/


MUISTA TIEDOTTEET WILMASSA!

esim. 

- Korona-informaatio
- Aurajoen yksikön lukuvuositiedote 2021-22
- Kouluterveyshuollon tiedotteet
- Päätelaitteen luovutus oppilaalle (4. ja 7.luokat) ja 

huoltajan suostumus lukuvuosi 2021-22 (SU RU) 



Lukuvuoden tapahtumia ja tiedotusta
Kaikista tapahtumista tiedotetaan Wilman kautta viesteinä tai 
tiedotteina.

Wilman lukuvuosisuunnitelmasta löytyvät kaikki lukuvuoteen liittyvät 
asiat (esitellään Nukkon kokouksessa syksyllä huoltajille!)

Todennäköisesti - Kodin ja koulun päivä Nummenpakan koulun 
kaikissa yksiköissä tammi-helmikuun vaihteessa klo 9-13 

Aurajoen yksikössä mm. valinnaisaine-info  
7.luokkalaisille+huoltajille.



Perusopetuksen yhteisiksi 
kehittämisalueiksi on nimetty 

hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky



Perusopetuksen palvelusopimuksen 
avainkohtaluonnos 2021-22
1. Hyvinvointi

Henkilöstö
Henkilöstön hyvinvointi kartoitetaan ja valitaan hyvinvointia tukevat 
toimenpiteet

Oppilaat
Koulua käymättömien seuranta ja tarvittavat toimenpiteet, kiusaamiseen 
liittyvä kysely



Perusopetuksen palvelusopimuksen 
avainkohtaluonnos 2021-22
2. Oppiminen

Päättöarviointiuudistus
Henkilöstön koulutus
Toimeenpano

Oppivelvollisuuden laajentaminen
Opinto-ohjauksen kansallisen uudistuksen toimeenpano

Oppimisen tuki
Henkilökunnan koulutus, mm. Nepsy

Monikulttuurisuus
MERO-toiminnan vakiinnuttaminen (monikulttuurisen opetuksen 
konsultoivat erityisopettajat) osaksi perusopetusta
oppilaan oman äidinkielen opetukseen osallistuu vähintään 60% opetukseen
oikeutetuista oppilaista 



PAINOPISTEET KOULUSSA lv. 2021-22
Kehittämistavoitteet koko kouluyhteisölle:

Kannustavan ja positiivisen työskentelyilmapiirin luominen kiusaamista ja syrjintää 
vastaan 

- kuuleminen ja kokemus siitä, että tulee huomatuksi ja kuulluksi sekä 
hyväksytyksi omana itsenään

- positiivinen palaute ja kannustaminen keskiössä 



Kuuluu kaikille koulussa työskenteleville

Siirtymävaiheen tuki (esim. 6.lk 7.lk): heti alkusyksyyn mm. 
ryhmäytymispäivät & starttikysely 7.luokkalaisille

Kiusaamiseen puuttuminen

Yksittäisen oppilaan asioiden hoitamista MAR

Yhteisöllistä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä KOR

Oppilashuolto



Osallisuus

LUTU – luokkatunnit
oppilaskunta – tukioppilaat (”tukarit”)
Wilman käyttäminen (= tiedottaminen (viestit ja tiedotteet), 

asiakirjat, kyselyt ym.)
Kodin ja koulun yhteistyö 
Nukko - Nummenpakan koulun vanhempainyhdistys



- 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…



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:



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:



Kodin ja koulun yhteistyössä
- oikeudet ja velvollisuudet -

Oppilas
Huolehtii tehtävistään ja käyttäytyy asiallisesti. 
(perusopetuslaki 35§)

Opettaja
Vastaa oppilaan oppimisesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Huoltaja
Vastaa siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.(pol 26§)
Vastaa siitä, että oppilas huolehtii tehtävistään ja työvälineistään. 
Huoltajalla on oikeus selvittää epäselvyydet olemalla yhteydessä kouluun.
Huoltajilla on annettava mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kouluasioiden

suunnitteluun ja toteuttamiseen. OPS 2014.



Missä asioissa huoltajan tulee ottaa yhteys 
oppilaan omaan luokanohjaajaan?

oppilaan oman luokan asiat, oppilaan kaverisuhteet koulussa, läksyt jne.
oppilaan poissaolot, 1-3 päivän poissaolojen myöntäminen huoltajan pyynnöstä 
(pidemmätkin poissaolot käyvät ensin rehtorin hyväksyntään luokanohjaajan kautta) 

HUOM!
Luokanohjaajan rooli on erilainen kuin alakoulun 
luokanopettajalla. Pienluokissa erityisluokanopettaja 
pystyy toimimaan enemmän alakoulun malliin.



Missä asioissa huoltajan tulee ottaa yhteys 
tietyn oppiaineen opettajaan?

Aineopettajiin otetaan yhteyttä asioissa, jotka liittyvät ko. oppiaineeseen sekä 
opettajan oppitunneilla tapahtuneisiin asioihin.

HUOM!
Muistathan, että samalla aineopettajalla voi viikossa 
olla yli 200 eri oppilasta tunneillaan.



MISSÄ ASIOISSA OTETAAN YHTEYTTÄ 
ERITYISOPETTAJAAN?

Erityisopettajaan otetaan yhteyttä, kun oppilas opiskelee hänen ryhmässään tai 
muutenkin oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa

HUOM!
Erityisopettajaan voi olla yhteyksissä myös, jos on 
tarvitaan lisätietoa mitä erityisopetuksella 
tarkoitetaan käytännössä koulussa jne.



MISSÄ ASIOISSA OTETAAN YHTEYTTÄ OPINTO-
OHJAAJAAN (=OPO)?

Opoon otetaan yhteyttä, TET-asioissa sekä jatkokoulutusasioissa sekä 
valinnaisaineita koskevissa asioissa



MISSÄ ASIOISSA HUOLTAJAN TULEE OTTAA 
YHTEYTTÄ REHTORIIN?

Jos yhteydenotot esim. oppilaan luokanohjaajaan tai tietyn oppiaineen opettajaan 
ei ole tuottanut tulosta.

Koko koulun asiat, kuten koulun sääntöihin ja muuhun koulun toimintakulttuuriin 
liittyvät asiat.

Asiat, joihin tuntuu liittyvän oppilaita eri luokilta.

Poissaolopyynnöt yli 3 päivän poissaoloihin pyydetään Wilman lomakkeella.



MUU YHTEYDENOTTO

terveydenhoitaja

kuraattori

psykologi

Arkean palveluvastaava – ruokailu sekä kiinteistönhoito

YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT WILMASTA



Milloin poissaolosta pitää ilmoittaa kouluun? 

Huoltajan pitää ilmoittaa lapsensa poissaolosta luokanohjaajalle mahdollisimman 
pian ensimmäisen poissaolopäivän aamuna 

Ilmoitus tehdään esim. puhelimitse, tekstiviestillä, Wilman kautta…

Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppilaan oppivelvollisuus tulee suoritettua 
(pol 26§).



MITÄ OVAT LUVALLISET POISSAOLOT?

MITKÄ OVAT HYVÄKSYTTÄVIÄ, ENNALTA SOVITTUJA POISSAOLOJA? 
Hyväksyttäviä, ennalta sovittuja poissaoloja ovat opettajan tai rehtorin myöntämät 
poissaolot. 

Niitä ovat muun muassa lomamatkat, koulutyöhön liittyviin toimintoihin kuuluvat 
luottamustehtävät tai muut tehtävät. 

Hyväksyttäviä ennalta sovittuja poissaoloja ovat myös oppilaan terveyden-hoitoon tai 
muuhun hyvinvointiin kuuluvat poissaolot 
Huoltajan on pyydettävä aina lupa oppilaan poissaoloon etukäteen hyvissä ajoin. 
Lupa pyydetään Wilman lomakkeella. (OHJEET WILMAN TIEDOTTEISSA)



LUVATTOMAT POISSAOLOT?

PoL 35 §:n mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle 

ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta. 

Puutumme aina luvattomiin poissaoloihin välittömästi ja myös 

oppilashuollollisin keinoin.

MYÖHÄSTYMISET
Myöhästyminen on alle puolet oppitunnista

Pidempi myöhästyminen on luvaton poissaolo



POISSAOLOISTA HUOMIOITAVA

Oppilaalla luvattomia poissaoloja 2-4h kuukaudessa

 huoltajat kutsutaan kouluun keskustelemaan asiasta luokanohjaajan 

sekä oppilashuollon edustajan kanssa 

Oppilaalla luvallisia poissaoloja yli 35h kuukaudessa tai  50h/2kk

 huoltajat kutsutaan kouluun keskustelemaan asiasta luokanohjaajan 

sekä oppilashuollon edustajan kanssa 



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



MITÄ OVAT LUVALLISET POISSAOLOT?
Luvallisia poissaoloja ovat sairauspoissaolot



- 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?



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!



Kiitos!


