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- Yhdessä kulkien, 

matkalla kasvaen, 

kaikesta oppien.

Tervetuloa kouluun!



 Viimeistään tammikuun alussa on tullut kirje kotiin –

oppivelvollisuusilmoitus ja Wilma-oikeudet 

 Vuonna 2015 tai sitä ennen syntyneet lapset ilmoitetaan ensimmäiselle 

luokalle.

 Ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta viimeistään 16.1.2022.

 Maaliskuussa 2022 päätös tulevasta koulusta näkyy Wilmassa, jos 

huoltaja on antanut suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon. Muussa 

tapauksessa päätös lähetetään postin kautta huoltajille.

1.luokalle ilmoittautuminen



1. Kouluun ilmoittautumiseen saa apua Halisten yksikössä 

(Paavinkatu 13) keskiviikkona 12.1.2022 klo 13-16. Tai 

ottamalla yhteyttä

apulaisrehtori Katja Nousiaiseen puh. 040 1925 44 tai  

luokanopettaja Saija Kauraseen  puh. 040 1963631.

2. Mahdolliset koronarajoitukset voivat tuoda muutoksia   

keskiviikon ilmoittautumisapuun.

3. Huoltajien tulee käyttää maskia, jos tulevat käymään 

koulussa.

Apua ilmoittautumiseen



 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 



 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 valmo) ja Nummi (1.-6.lk)

 Halisten ja Nummen yksikkö sijaitsevat Halisissa osoitteessa Paavinkatu 13. 

Nummen yksikkö toimii Halisten väistötiloissa Nummen koulutalon remontin 

ajan.

 Nummenpakan koulussa ensimmäinen vieras kieli on englanti, joka alkaa 

1.luokalta.

 Alakoulussa on yhteensä 16 luokkaa, joista kolme on alueellista pienluokkaa: 

1.-2.lk Halisten yksikössä, 3.-4.lk ja 5.-6.lk Nummen yksikössä ja lisäksi 

Halisten yksikössä Valmo-luokka (valmistava opetus)



Nummenpakan koulu

 Henkilökuntaa alakoulussa on (Halinen & Nummi) n.30 (opettajat ja ohjaajat), 

lisäksi on oppilashuoltohenkilöstöä.

 Alakoulussa on oppilaita hieman yli 250. 

 Koulumme oppilaat puhuvat äidinkielenään useita eri kieliä.

 Nummenpakan koulun alakoulu on mukana aktiivisesti 

mm. KiVa-koulussa 



 Tulevien 1.luokkalaisten tutustumispäivä kouluun järjestetään 

toukokuussa, jos se on koronatilanteen vuoksi mahdollista

 Koulun kotisivuilla tiedotetaan tutustumispäivästä 

Tutustumispäivänä on 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!


