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Wilmaan huoltajille saapunut viesti 13.12.2021
Hei,

lapsesi yläkoulu on Nummenpakan koulu. Toisena vaihtoehtona on Turun 

normaalikoulu, johon tulee tehdä erillinen hakemus.

Lapsellasi on oikeus hakeutua myös muuhun kuin yllämainittuun oman alakoulunsa mu-
kaiseen yläkouluun.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään hakemusta,
jos lapsesi on menossa yllä mainittuun kouluun, eikä hän hae 7. luokalla alkavaan 
painotukseen tai erikoisluokalle uutena oppilaana. Turun normaalikoulu vaatii kuitenkin 
erillisen hakemuksen.



Wilmaan huoltajille saapunut viesti 13.12.2021
Sinun tulee täyttää hakemus toiseen kuin omaan yläkouluun, kun lapsesi hakee muuhun 
kuin omaan yläkouluun tai lapsesi hakee Turun normaalikouluun tai lapsesi aloittaa 
yläkoulun toisessa kunnassa. Tässä tapauksessa ota yhteys myös toiseen kuntaan.

Sinun tulee tehdä hakemus yläkoulun eri painotuksiin, kun lapsesi valitsee 7. luokalta 
alkavan painotuksen tai lapsesi hakee erikoisluokalle uutena oppilaana.

Haku tapahtuu Wilmassa viimeistään keskiviikkona 26.1.2022.



Wilmaan huoltajille saapunut viesti 13.12.2021
Hakemus tehdään internet-selainta käyttäen. Hakemuksen täyttö ei onnistu 
puhelinsovelluksen (app) kautta. Hakemus löytyy Wilman ylävalikosta ”Hakemukset ja 
päätökset”- kohdasta ja tämän jälkeen klikkaamalla oikeasta reunasta kohtaa ”Tee uusi 
hakemus”. Hakemus on nimellä ”Hakemus toiseen kuin omaan yläkouluun ja painotukseen”.



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 
joko isossa luokassa tai pienluokassa

Faktaa Nummenpakan koulusta tammikuussa 2022



Faktaa Nummenpakan koulusta tammikuussa 2022
- Nummenpakan koulussa opettajia n.80  yläkoulussa Aurajoen puolella n. 50

- Yläkoulun oppilaita 443, luokkia 26, 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 tammikuussa 2022
- 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 tammikuussa 2022
OPPILAIDEN OSALLISUUS KESKIÖSSÄ KOULUN ARJEN TOIMINNASSA

- LUTU-tunnit (=luokkatunnit) kerran kuukaudessa
- OPPILASKUNTA luottamusoppilaat joka luokalta  Oppilaskunnan hallitus
- TUKIOPPILASTOIMINTA (”Tukarit) Oppilaanohjaajan apuna (tutustumispäivät, 

seiskojen vastaanottaminen, ryhmäytyspäivät, oppitunnit kummiluokille, teemapäivät, 
aamunavaukset)

- SPIN-OPPILAAT( spinit pyrkivät aktivoimaan omaa luokkaa mm. välitunneilla)
- VERTIT (= vertaistiedottajat) Vastaavat nuorisotiedotuksesta tapahtumiin ja toimiyhdessä 

nuorisotyöntekijöiden kanssa. Tiedottavat tapahtumista ja toiminnasta esim. koulun 
Ilmoitustauluilla, info-Tv:ssä ym. 

Kaikista luottamustehtävistä oppilas saa 9.luokan päätteeksi työtodistuksen.



Perusopetuksen yhteisiksi 
kehittämisalueiksi on nimetty 

hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky



PAINOPISTEET 
NUMMENPAKAN 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 



Oppilaat tulevat Nummenpakan koulun Aurajoen 
yksikköön useasta eri alueemme alakoulusta

Nummenpakan koulun Nummen yksiköstä

Hannunniitun koulusta

Pääskyvuoren koulusta

Varissuon kouluista

Kouluumme tulee joka vuosi oppilaita kaikille yläkoulun vuosiluokille myös muista Turun kouluista ja 

sekä lähikuntien kouluista.



Kulkeminen kouluun
Koululaislinja 74 kulkee Nummenpakan koulun Aurajoen yksiköön

Mikäli oppilas siirtyy muuhun kuin omaan yläkouluun, kuljetuskustannuksista vastaa huoltaja. 

Koulukuljetus myönnetään vain siinä tapauksessa että koulumatkakriteerit (yli 5 km) täyttyvät sekä

oppilaan lähimpään lähikouluun, että vieraan oppilasalueen kouluun. www.turku.fi/koulukuljetus

http://www.turku.fi/koulukuljetus


YHTEISTYÖSSÄ NIVELVAIHEESSA MUISTETTAVA:

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

- Huoltajien kannattaa varmistaa oman lapsen 6.luokan opettajalle, että 
hänellä on lupa välittää tulevaan kouluun kaikki oppilaan opetusjärjestelyihin 
suunnittelussa tarvittava tieto

- Oppilaan terveystietoja ei välitetä opetushenkilöstölle nivelvaiheessakaan



Pohdintoja lukuvuoteen 2022-23…
7.perusluokkia perustetaan  5-6 kpl (7A, 7B, 7C, 7D, 7E…)
7.pienluokkia perustetaan 2-3 kpl (7G, 7H, 7I…)

 Tulevien 7.luokkalaisten lukumäärä ratkaisee luokkien lukumäärän



Pohdintoja lukuvuoteen 2022-23…

Miten luokat tullaan muodostamaan?
- Eri koulujen oppilaat pyritään aina ”sekoittamaan” luokkia muodostettaessa.

- A2– ja B1-ruotsin kielen oppilaat sijoittuvat samoille luokille. 
Mahdolliset  pienemmät A2-kieliryhmien oppilaat sijoittuvat samaan luokkaan.

- Luokkia muodostettaessa pyritään aina huomioimaan, että oppilaiden tuen
tarpeet tulee huomioiduksi niin hyvin kuin se on käytännössä mahdollista.

- Oppilaiden katsomusaineet ja niiden opiskelijoiden lukumäärät voivat 
vaikuttaa joltain osin luokkajakoihin.   omia katsomusaineita opiskellaan 

- omissa ryhmissä



Pohdintoja lukuvuoteen 2022-23…

Eikö kaveritoiveita kysytä?

- Kaveritoiveita ei erikseen kysytä oppilailta, vaan alakoulun opettaja yhdessä 
Nummenpakan kouluun siirtyvien oppilaiden kanssa pohtivat parhaiten 
toimivat 3-4 hengen oppilasryhmät, joista aletaan muodostamaan luokkia 
yläkoulussa.  alakoulun opettajat ohjeistetaan erikseen asiasta



Huomioitavia perusasioita koulusta 7.luokalla 
aloittamiseen liittyen:

- Maalis-huhtikuu 2022: alakoulujen kanssa pidetään nivelvaihepalaveri, jossa 
varmistetaan, että oppilaiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto 
yläkoulun tiedossa (yläkoulusta palaveriin osallistuu rehtori ja erityisopettajia)

- Toukokuu 2022: oppilaat tulevat tutustumaan opettajiensa kanssa yläkouluun, jos 
rajoitukset sen mahdollistavat; muussa tapauksessa virtuaaliset esittelyt ym.

- Kesäkuun 2022 lopulla: Wilma vaihtuu oppilaalla Nummenpakan koulun Wilmaksi

- HUOM! Kaikki erityisen tuen oppilaspäätökset tekee Turussa erityispalvelupäällikkö.   
Pienluokkapäätökset pyritään tekemään jo kevään 2020 aikana. 
Erityisluokanopettaja sopii erikseen huoltajien kanssa tarvittavat tapaamiset.  

-



Huomioitavia perusasioita koulusta 7.luokalla 
aloittamiseen liittyen:

- Elokuussa 2022 oppilaiden työjärjestykset Wilmassa näkyvissä

- Starttipäivät (= ryhmäytymispäivät) seiskoille heti lukuvuoden alkuun elokuussa, samoin 
Startti-kysely syyskuussa 2022 sekä jatkokysely tammikuu 2023

- Oppilashuolto(=terveydenhoitaja*, koulupsykologi, koulukuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja) 

(*= Katariinan koulun terveydenhoitajalle siirtyy osa esiopetuksesta lähtien pienluokissa opiskelleet Hannunniitun pienluokkien oppilaat)

- Muut tukea antavat koulun aikuiset: kouluvalmentaja sekä nuoriso-ohjaajat 

- Nukko – koulumme vanhempainyhdistys

- Välipala-kortti koulun ruokalassa käytössä –lisätietoa elokuussa 2022



- 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

Muutama tärkeä huomio Aurajoen 
koulurakennukseen liittyen:



- 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)

-  korana-poikkeusolosuhteista johtuen oppilaskaapit eivät ole olleet koulussa 
käytässä keväästä 2020 lähtien  pyrkimyksenä oppilaskaappien käyttöönotto 
heti kuin taas mahdollista käytännössä 

Muutama tärkeä huomio Aurajoen 
koulurakennukseen liittyen:



- 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 2021-22
Toteutuneet taito- ja taideaineiden valinnaistunnit (taitai- tunnit) 8.luokalla:
käsityö kuvataide liikunta kotitalous

Toteutuneet valinnaisaineen tunnit 8.luokalla:
kotitalous liikunta  teknisen työn perustekniikat  tekstiilityö 
kuvataide  musiikki   extra english espanja B2

Toteutuneet ns. lyhyt kurssit 8.luokalla:
bändikurssi  palloilu  tietokoneella taitavaksi  makuja meiltä ja muualta
teknisen työn omat projektit  tekstiilityön omat projektit  kuntosali ja kehon huolto

rullalautailun peruskurssi   vuosi viittoen   Baking and Cooking



7.luokkien starttikyselyn tuloksia
vuosilta 2018-21



Kysely oppilaille 7.luokan aloitukseen liittyen Nummenpakan 
koulun Aurajoen yksikössä

Oppilaiden vastausprosentti 98% 62% 90% 87%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Viihtyminen

Seiskaluokka on minulta lähtenyt sujumaan:
Erittäin hyvin 42%  33% 40% 41%
Hyvin 51% 57% 52% 51%
Melko hyvin 7% 7% 7% 7%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 20207.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Viihtyminen

Viihdyn luokassani:
Erittäin hyvin 35% 40% 33% 36%
Hyvin 52% 50% 48% 52%
Melko hyvin 13% 7% 15% 12%
Huonosti 0% 3% 5% 1%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Viihtyminen

Minulla on kavereita koulupäivän aikana:
Erittäin hyvin 60% 63% 62% 66%
Hyvin 35% 31% 31% 29%
Melko hyvin 5% 4% 5% 5%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Viihtyminen

Luokassani on hyvä työrauha:
Aina 17% 10% 7% 13%
Melkein aina 57% 60% 53% 50%
Usein 23% 26% 28% 31%
Harvoin 4% 4% 12% 7%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Kiusaaminen

Oletko havainnut kiusaamista syksyn aikana:

Omassa luokassa:
Paljon 4% 1% 1% 1%
Vähän 8% 17% 23% 9%
Ei ollenkaan 88% 83% 76% 90%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Kiusaaminen

Oletko havainnut kiusaamista 

Koulussa (esim. välitunnilla, oppitunneilla):
Paljon 6% 3% 2% 1%
Vähän 19% 31% 26% 21%
Ei ollenkaan 76% 66% 72% 77%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Kiusaaminen

Olen itse kiusannut:

usein 0% 0% 2% 0%
Joskus 8% 11% 11% 9%
En koskaan 93% 89% 86% 91%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Koulunkäynti

Miten oppiminen on sujunut eri aineissa?

Erittäin hyvin 24% 12% 20% 24%
Hyvin 63% 73% 66% 66%
Melko hyvin 13% 14% 3% 10%
Huonosti 0% 0% 2% 0%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Koulunkäynti

Yläkoulussa on annettu läksyjä/kotitehtäviä?

Liikaa 30% 22% 25% 18%
Sopivasti 69% 78% 74% 82%
Liian vähän 1% 0% 1% 1%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Koulunkäynti

Teen läksyt/kotitehtävät?

Aina 78% 74% 69% 79%
Useimmiten 21% 26% 28% 21%
Harvoin 1% 0% 3% 0%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



Koulunkäynti

Saan apua halutessani läksyjen/kotitehtävien tekemiseen?

Kotoa 91% 87% 85% 94%
Ystäviltä 56% 72% 64% 67%
Koulusta 54% 62% 55% 57%
En saa apua keneltäkään 4% 2% 6% 2%

7.luokkalaisten koulun aloitus 2021 2020 2019 2018



”Kotiläksy” tuleville 7.luokan oppilaille 
sekä 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!



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?



Kiitos!


