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Nummenpakan koulu

”Oppilaan näköistä 
ja oppilaan kokoista oppimista”



Nummenpakan koulun Aurajoen yksikön henkilöstöä elokuussa 2022



- Yhteystietojen ja oppilaan tietojen tarkistus lukuvuoden alussa ehdottoman tärkeää, 
jotta tiedot ajan tasalla. → Turvallisuus! 

- Tutustukaa Wilman tiedotteisiin. Myös koulun kotisivuilla paljon ohjeita ym.

- Erityisesti oppilaiden 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

Onhan Wilma käytössä kotona?



Kaikista tapahtumista tiedotetaan Wilman kautta viesteinä tai tiedotteina.

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

Mahdollisesti – lauantai koulupäivä Nummenpakan koulun kaikissa yksiköissä 
11.2.2023 klo 9-13 Aurajoen yksikössä. Ohjelmassa tällöin mm. 
valinnaisaine-info 7.luokkalaisille+huoltajille. Jos toteutuu, korvaava vapaapäivä pe 
19.5.2023

Lukuvuoden tapahtumia ja tiedotuksesta?



Hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailuky

Lisätietoa Wilmassa Aurajoen yksikön lukuvuositiedotteessa 2022-23

Nummenpakan koulun toiminnan kehittämis- ja arviointikohteet lv. 2022-23

Kehittämistavoitteet koko kouluyhteisölle:

* Positiivinen ja kannustava ote kasvatukseen, opetukseen ja oppimiseen

* Yhteisöllisyyden kehittäminen oppilaiden ja henkilöstön kesken

• * Yhteisten toimintatapojen vahvistaminen ja sitoutuminen niihin

Vastuuhenkilöt: koulun johtotiimi + tiimit

Perusopetuksen yhteisiksi 
kehittämisalueiksi on nimetty



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 elokuussa 2022



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

- Yläkoulun oppilaita 473, luokkia 27, joista pienluokkia 9

- 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 elokuussa 2022
- Koulumme on aina ajassa mukana, kehittämistyötä ja erilaisia kokeiluja on 

käynnissä. Esim. tammikuusta 2022 alkaen koulussamme toimii myös 
kouluvalmentaja

- 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



Oppilashuolto
- 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



Osallisuus
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.



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

- tuntimäärä oppilailla 29h/vko

Töitä on tehtävä koko yläkoulun ajan…



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

7.luokalla:
kuvataide* käsityö* kotitalous*

8.luokalla:
historia musiikki*

* 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 



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.(perusopetuslaki 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

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



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 ja koulun kotisivuilta



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 
(perusopetuslaki 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 (sairauspoissaolot).
Huoltajan on pyydettävä aina lupa oppilaan poissaoloon etukäteen hyvissä ajoin. 
Lupa pyydetään Wilman lomakkeella. (OHJEET WILMAN TIEDOTTEISSA)



Luvattomat poissaolot?

Perusopetuslain 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 kaupungin toimintasuunnitelmien mukaan.

MYÖHÄSTYMISET
Myöhästyminen on alle puolet oppitunnista

Pidempi myöhästyminen on luvaton poissaolo



Kulkeminen kouluun
Koululaislinja 74 kulkee suoraan Nummenpakan koulun Aurajoen yksiköön

Koululaiskortti
Koululaiskortteja ei voi saada suoraan koulusta. Lisätietoa koululaiskortista ym. koulun kotisivuilla

osoitteessa: https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/oppilaille-ja-huoltajille/koulumatka/

https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/oppilaille-ja-huoltajille/koulumatka/


- 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!


