
 
 

 
TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULU                                                        KESÄKUUN TIEDOTE 
 
Lukuvuosi on pian päätöksessään. Kevätjuhlia juhlitaan lauantaina ja ansaittu kesäloma saa 
viimein alkaa.  
 
Tämä lukuvuosi 2020-21 tullaan muistamaan koronavuotena, jolloin monia asioita tehtiin 
eritavoin kuin ennen ja koulun arkea ryydittivät terveysturvallisuuteen liittyvät seikat. Mutta tämä 
vuosi muistetaan myös ahkerana kouluvuotena, hyvinä luokan yhteisinä hetkinä ja tapahtumina 
sekä oppimisen tärkeänä vuotena. Huolimatta rajoituksista luokissa on tehty paljon ja 
monenlaista. Koulussa on kuluneena vuonna kiinnitetty erityistä huomiota oppimisen 
tukemiseen, resursseja on ollut tavallisesta poikkeava määrä kohdennettuna ryhmille ja 
yksittäisille oppilaille. Olemme onnistuneet tukemaan inkluusion vahvistumista ja toivomme 
tämän kantavan hedelmää jatkossakin. Yhteis- ja samanaikaisopettajuutta, joustavia 
opetusjärjestelyjä emme ole täysin voineet toteuttaa koronan vuoksi, mutta näihinkin 
panostamme jatkossa.  
  
Kiitos hyvin kuluneesta vuodesta kuuluu kaikille: opettajille, avustajille, muulle henkilökunnalle 
kaikille oppilaille sekä huoltajille. Kiitos, että olette ottaneet yhteyttä kun jokin asia on vaatinut 
selvittelyä tai jokin asia pohdituttanut. Kriittinenkin palaute on tervetullutta, tärkeintä, että 
voimme keskustella asioista eivätkä ne jää selvittämättä. Kiitos edustajavanhemmille ja 
johtokunnalle erityisestä panoksestanne yhteistyössänne kouluun. Heti lukuvuoden alussa 
valitaan kouluihin uudet johtokunnat. Tervetuloa asettumaan ehdolle, johtokuntien valinnasta 
tiedotetaan koulun alettua elokuussa.  
 
Lämmin kiitos yhteistyöstä TAAVYlle, koulun vanhempainyhdistykselle. Perinteiset tapahtumat 
odottavat parempia aikoja. Tukenne on tärkeä! Oppilaat pääsivät retkille tänäkin vuonna teidän 
avustuksenne myötä. 
 
Kiitämme myös oppilaille jaettavista stipendeistä: Taavy – Reilu kaveri, Lions Club Töölö – 
Hymypatsaat 6.lk ja hyvä yhteistyöntekijä -stipendit, Palvelukeskus Helsinki - Hyvä ruokailija -
stipendi, HIFK - urheilija -stipendi 3.lk. Lisäksi jaetaan koulun oma stipendi hyvästä 
koulumenestyksestä sekä tsemppari -stipendi. 
 
Ensi syksystä alkaen koulun oma iltapäiväkerhotoiminta siirtyy palveluntuottajalle. Koulun 
tiloissa toimii Lastenliiton iltapäiväkerho. Kiitos pitkästä ja ansiokkaasta iltapäivätoiminnasta 
koulunkäyntiavustajallemme, IP:n vastuuohjaajalle Markku Röngälle. Markku jatkaa koulussa 
avustajan tehtävissä ja on myös koulun puolesta lisäohjaajana mukana Lastenliiton IP:ssä. 
 
Koulu alkaa elokuussa keskiviikkona 11.8.2021 klo 9.00, lukuun ottamatta uusia 
ekaluokkalaisia, joiden koulupäivä alkaa jo klo 8.30.  
 
Ensimmäisenä koulupäivänä opettajat tulevat koulun pihaan vastaanottamaan luokkia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tgv343nLZPE 
Tässä linkki mainioon uusille ekaluokkalaisille suunnattuun kouluun tutustumisvideoon, se löytyy 
myös koulun kotisivuilta.  
 
Koronan mahdollisista vaikutuksista syksyn koulun aloitukseen emme vielä tiedä. Laitamme 
tiedotteita koulun kotisivuille ja Wilmaan tarvittaessa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tgv343nLZPE


 
 

Vielä suurkiitos kuluneesta lukuvuodesta ja koko Töölön kouluväki toivottaa kaikille oikein hyvää 
kesää ja leppoisaa lomaa! 
 
Paula Luopio-Lemetyinen 
Rehtori 
 
 
Tässä lukuvuoden 2021-21 luokat ja opettajat: 
 
LUOKKA OPETTAJA 
 
1 A KATARIINA SKAFFARI 
1B PIIA RÖTKIN 
1C HANNA MÄKI 
2A JOHANNA KETONIEMI 
2B JENNI HAUTALA 
2C  NINA ÖDNER 
2-3F LARI KÄRKKÄINEN 
3A PÄIVI ALA-HARJA 
3C HEIDI NIEMINEN   
4 A  TARJA KINNUNEN 
4 B  MARI KARPPANEN 
4 C  SANNA TAIPALE 
5 A  TUIJA KAPULI 
5 B  TUOMAS KÄÄR 
5 C  LENI LEONSAARI 
6 A  JANNE KONTTURI 
6 B  TATU LUOTO 
6C SAKARI PELTOLA 
1-6D ILKKA AUROLA 
 TOMMI HILTUNEN 
1-6E JUHA POUTANEN 
ELA MERI OLLIKAINEN 
ELA TIINA KANTOMAA 
EN RU RIITTA TUOMINEN 
RAEN ANU MÄKI 
RAESEN     JEMINA MÄKISALO 
EN CLIL tehtävä auki 
S2 OLAVI HAUTANIEMI 
Apulaisrehtori   JANNE KONTTURI 
Apulaisrehtori   RIITTA TUOMINEN 
Rehtori      PAULA LUOPIO-LEMETYINEN 
 


