
 
 

 

TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN HUHTIKUUN TIEDOTE 

 

Pääsiäisloma asettui tänä vuonna maaliskuun ja huhtikuun taitteeseen, pienen 

hengähdystauon jälkeen jatketaan koulua vielä viimeiset kaksi kuukautta.  

Koulua käydään yhä vain koronan rajoittamissa olosuhteissa, arkipäivän rutiineissa 

olemme niihin kyllä koulussa jo kovin tottuneet ja ne sujuvat mallikkaasti. Toivon 

näkymiä vapautumisesta juuri nyt kuitenkin on, nähtäväksi jää mitä tapahtuu. 

Tässä vaiheessa emme vielä tiedä miten lukuvuosi viedään päätökseen esimerkiksi 

kevätjuhlien osalta tai sitä miten todistukset jaetaan. Näistä tiedotamme sitten kun selviää. 

6. luokkien leirikoulut jouduttiin valitettavasti tältä lukuvuodelta perumaan 

koronatilanteen vuoksi. Kuudesluokkalaiset opettajineen pohtivat niiden tilalle jotain 

muuta yhteistä, korvaavaa ohjelmaa keväällä toteutettavaksi. 

Kouluihin kohdistuvat säästötoimenpiteet tuntuvat myös Töölön ala-asteen koulussa. 

Meillä on tänä kuluvana lukuvuonna ollut erittäin hyvä resurssitilanne ja siitä olemme 

iloinneet. Tilanne tulee muuttumaan ensi lukuvuonna. Näillä näkymin säästötoimenpiteillä 

tullaan supistamaan henkilökunnan määrää ja myös yhdysluokkajärjestelyjä on 

suunnitteilla. Lisäksi oppimateriaalien suhteen teemme hyvin tarkkaan mietittyjä 

hankintoja. Näyttäisi siltä, että varsinaisesti oppikirjoissa emme joudu tinkimään, mutta 

kaikki muu oppimateriaali mietitään tarkoin ja siinä missä voimme, säästämme. 

Mahdollisista luokkamuutoksista tiedotamme tarkemmin asianosaisia luokkia kunhan 

suunnitelmat selkiytyvät. Seuraavan lukuvuoden opettaja- ja luokkatilanteesta tiedotamme 

toukokuun puolivälin vaiheilla.  

Koulutulokkaiden tutustuminen kouluun ke 19.5. toteutetaan joko etänä netin kautta tai 

sitten paikan päällä. Toteutus riippuu sen hetkisistä rajoitustoimista. Koulutulokkaiden 

koteihin lähtee postia toukokuun alkupuolella. 

Edustajavanhempien kevään kokous on tiistaina 13.4. klo 17.00 Teams –kokouksena. 

Rehtori on lähettänyt Teams-kutsun edustajavanhemmille. Aiheena tapaamisessa on 

koulun kiusaamisen vastaisen toiminnan suunnitelma KaMu –ohjelma sekä ajankohtaiset 

koulukuulumiset.  

KaMu-ohjelmaan voi tutustua koulun kotisivuilla:            

Kaikki Mukaan! 

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Kaikkimukaan-ohjelmaToolo.pdf 

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Jarjestyssaannot_ja_seuraamukset.pdf 

Ajattele, toimi yhdessä ja kanna vastuuta!   Töölön ala-asteen koulun toiminta-ajatus  

 

KaMu –viikkoa vietettiin maaliskuussa viikolla 12 ja se sai suuren suosion. Luokissa 

kerättiin muun muassa hyviä kaveritekoja. Kaveruuden ja hyväntekemisen aiheita 

käsiteltiin koko viikon ajan kaikissa luokissa. 

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Kaikkimukaan-ohjelmaToolo.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Jarjestyssaannot_ja_seuraamukset.pdf


 
 

 

Erasmus –projektimme FUNSTASTIC toteutuu etänä Erasmus-viikolla 19.- 23.4.2021. 

Oppilaat tapaavat partnerikoulujemme (Kyproksella, Bulgariassa, Espanjassa ja Norjassa) 

oppilaita online-tunneilla, koska koronan takia  Suomen vierailu jouduttiin perumaan. 

Tiedossa mm. koulumme oppilaiden tekemiä upeita video - ja musiikkiesityksiä ja 

vastavuoroisesti pääsemme seuraamaan koululaisten elämää muualla Euroopassa! 

 

4. luokkien kevään viimeinen valinnaiskurssikerta on tiistaina 20.4., 5. ja 6. luokilla 

puolestaan torstaina 29.4. 

Toivotaan, että kevätsäät suosivat ja tautitilanne parantuisi.  

Iloisia koulupäiviä huhtikuuhun! 

 

 


