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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN HELMIKUUN TIEDOTE 

 

Hyvää helmikuuta!  

Talven lumiriemuihin on viime viikkoina ollut upeat mahdollisuudet, nautitaan talvesta 

täysin rinnoin!  

Korona kuitenkin rajaa edelleen tekemisiämme ja siksi tänä vuonna pidämme koulun 

yhteisen talviliikuntapäivän torstaina 18.2.2021 koulun lähimaastoissa vuosiluokittain 

pulkkaillen, luistellen ja hiihtäen. TAAVY on luvannut oppilaille kaakaot ja pullat 

talvipäivän kunniaksi – kiitos paljon!  

6.lk oppilaat ovat hienosti ottaneet maskit käyttöön ja näyttää, että niihinkin on jo totuttu. 

Joissakin tapauksissa terveydelliset syyt estävät maskin käytön ja siitä on sovittu huoltajan 

ja opettajan kanssa. Kiitos kaikille yhteistyöstä tässäkin asiassa. 

 

TAPAHTUMIA ja toimintaa helmikuussa 

Ystävänpäivän merkeissä oppilaskunnan hallitus järjestää luokille ohjelmaa mm. korttien 

kirjoittamista, postia jaetaan koko viikko 8.-12.2.  ja ystävänpäivän edellä pe 12.2. 

toivotaan oppilailta ystävänpäivään sopivaa pukeutumista, vaikkapa punaiseen tai 

vaaleanpunaiseen, nalleihin, sydämiin jne. 

 

A2-kielen valinnat lv 2021-22 varten 

 

Nykyiset 2.lk valitsevat A2-kielen alkavaksi ensi lukuvuonna.  

Valinnasta on lähetetty 2.lk huoltajille Wilma-viesti ja valinta tehdään Wilmassa 

16.2.2021 mennessä. A2-kieli on vapaaehtoinen, sitä ei ole siis pakko valita, mutta valinta 

on sitova.  

 

Arvioinnin uudistuksesta 

 

Opetussuunnitelman arvioinnin uudistuksessa 1.- 3.luokkien lukuvuositodistuksessa 

tullaan tästä keväästä lähtien käyttämään kaikissa Helsingin kaupungin kouluissa sanallista 

arviointia kaikista oppiaineista. Kukin oppiaine arvioidaan lukuvuositodistuksessa yhdellä 

arvosanalla.   

Vuosiluokilla 1-3 lukuvuositodistuksessa käytettävä arviointiskaala: 

- Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti 

- Olet saavuttanut tavoitteet hyvin 

- Olet saavuttanut tavoitteet tyydyttävästi 

- Olet saavuttanut tavoitteet hyväksytysti 

- Et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti 
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4.-6.luokilla käytetään lukuvuositodistuksessa numeroarviointia,  

käytössä tutut numerot 4-10. 

 

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja rangaistusmenetelmät Töölön ala-asteen 

koulussa 

 

Koulussamme on käytössä KaMu –kaikki mukaan ohjelma, joka on kiusaamisen vastainen 

koulun itse muokkaama toimintamalli. Kiusaamisen ehkäisyssä on tärkeää tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vahvistaminen. Kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä 

meitä ohjaa myös Kaskon KVO13 –malli, joka perustuu K-0 -toimintaan.  

Luokissa käytetään Niilo Mäki Instituutin lanseeraamaa Yhteispeli-ohjelmaa  

https://www.nmi.fi/2019/05/02/yhteispelilla-tunne-ja-vuorovaikutustaitoja/  

sekä positiivisen pedagogiikan Huomaa Hyvä!-ohjelmaa. 

 

Olemme yhdessä oppilashuollon ja opettajakunnan kanssa selkeyttämässä koulumme 

KaMu-ohjelman prosesseja ja tarkastamme myös koulun rangaistusmenetelmät. 

Laadimme näistä esitykset, jotka tuomme huoltajille tiedoksi tämän kevään aikana. 

Oppilaiden kanssa käsittelemme näitä tärkeitä aiheita myös kevään aikana.  

 

Valinnaiskurssit 4.-6.lk alkavat nyt kevätlukukaudella helmikuussa ja jatkuvat huhtikuun 

loppuun asti. 4.lk valinnaiskurssiaika on ti 13.30-15.00 ja 5.ja 6.lk to 13.30-15.00.  

 

Koulun kerhotoiminta 

Koronarajoituksia on vapautettu lasten harrastustoiminnan järjestämiseksi.  

Koulussa oli syyslukukaudella useita kerhoja: askartelu, kuvis, koris, EasySport, värileikit, 

boffausryhmä, Rytmimajakka, luontokerho ja teatterikerho. Valitettavasti kaikki kerhot 

eivät jatku kevätlukukaudella. Eri toimijoilla ei vielä ole selvillä miten toimintansa 

järjestävät, joten kerhoista tulee erillinen Wilma-tiedote kunhan kerhot ovat selvillä. 

 

Wilmassa muutoksia 

Wilma-ohjelma ei ole käytettävissä la 20.2.-su 28.2.2021 välisenä aikana.  

Wilman osoite muuttuu 1.3. alkaen. Uusi Wilma-osoite on https://helsinki.inschool.fi 

Vanha osoite https://wilma.edu.hel.fi/ poistuu samalla käytöstä. Puhelinsovellus päivittyy 

automaattisesti uuteen osoitteeseen. 

 

Helmikuun katkaisee talviloma viikolla 8. Loman jälkeen koulu jatkuu normaalin 

lukujärjestyksen mukaisesti.  Mukavaa talvilomaa! 
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