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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN LOKAKUUN TIEDOTE 

 

 

Syyslukukausi alkaa olla puolessa välissä ja syysloma jo häämöttää, nopeasti nämä kouluviikot vierivät.  

 

Edustajavanhempien syksyn kokoontumisessa ke 18.9. oli paikalla lähes kaikilta luokilta edustajia, 

kiitos kaikille osallistumisesta. Keskustelimme kouluarjen ajankohtaisista asioista ja testasimme 

hyvinvointikyselyä, joka osoitetaan kaikille huoltajille luokkien hyvinvointikyselyn yhteydessä. 

Yhteisopettajuudesta ja sen toteutuksesta koulussamme keskustelimme myös. Tässä tiedotteessa avaan 

yhteisopettajuuden käsitettä ja toteutusta. Seuraavan kerran kokoonnumme kevätlukukauden puolella. 

 

Syyskuun tapahtumista pitää vielä erikseen mainita koko koulun yleisurheilupäivä Eläintarhan 

kentällä. Saimme viettää sen aurinkoisessa syyssäässä ja päivä meni oikein hyvin. Palkintosijoille 

päässeet oppilaat saivat tiistaina 1.10. diplominsa ja kaikki oppilaat saivat jäätelöt jälkiruoaksi kiitoksena 

hyvin sujuneesta päivästä. Kiitos myös mukana olleille vanhemmille! 

 

KV-vierailu koululla. Syyskuun 26.päivä saimme koululle vieraaksi Kolumbian opetusministerin 

delegaatioineen ja mukana vierailulla koulussa oli myös apulaispormestari Pia Pakarinen. Tervetuliaisiksi 

luokat 4a, 4b ja 3a lauloivat vieraille Jaakko Kulta -laulun kaanonina aulan portaikossa – ihastuttava alku 

vierailulle. 

 

Olemme lisänneet välituntitoimintoja, jotta oppilailla olisi enemmän tilaa pihoilla ja mukavaa tekemistä. 

Välituntitoiminnot: 

- puistovälitunnit Topeliuksen puistossa joka päivä klo 9.45-10.15 (pl. maanantai) ja 12.00-12.30 

välitunneilla, vuoroja jaettu luokkien kesken 

- Vipinä-välitunnit tiistaisin ja torstaisin klo 9.45-10.15: toimintaa 1.-2.-luokkaisille Töölön 

seurakunnan ohjaajien ja viidesluokkalaisten apulaisten kanssa koulun salissa 

- koripallovuorot koulun salissa tiistaisin ja torstaisin klo 12.00-12.30 5.-6. luokkien oppilaille 

- kirjastovälitunti keskiviikkoisin klo 9.45-10.15 3.-6.-luokkalaisille: kirjojen lukemista koulun 

omassa kirjastossa 

 

Oppilaiden osallisuus: 

Pyrimme vahvistamaan oppilaiden osallisuutta koulussa. Tänä lukuvuonna koulussa toimii 

seuraavanlaisia oppilastoimijoita: oppilaskunnan hallituksen jäsenet kaikilta luokilta, kaksi 

oppilasedustajaa koulun johtokunnassa, Vipinä-välkkien apuohjaajat, ympäristöagentit, kirjastoagentit, 

digitutoroppilaat ja Verso-vertaissovittelijat.  

 

Kouluravintolauudistuksia   

Kestävän kehityksen nimissä kouluravintolassa on luovuttu tarjottimista. Tällä saadaan mm. säästöä yli 

70 000 litraa veden kulutuksessa lukuvuodessa. Ruoan ottoa on harjoiteltu ja noutopisteitä on muuteltu ja 

kehitetty niin että ruoan hakeminen olisi sujuvaa. Oppilaat ovat olleet mukana kehittelyssä. 

 

Tapahtumia lokakuussa:  
Koulukuvaukset ke 2.10.- to 3.10.2019. 

Koulumme joukkue poikien koulujenvälisen jalkapallon lopputurnauksessa to 3.10. 

1. luokilla arviointikeskustelut viikolla 41. 

Lukuvuoden viimeiset uimaopetuskerrat ke 9.10. (luokat 1A, 1C, 1-4E ja 4C). 

Syysloma viikolla 42. 

Halloweenia juhlitaan lokakuun viimeisellä viikolla. Tarkempaa tietoa lähempänä. 
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Yhteis- ja samanaikaisopettajuudesta 

 

Yhteisopettajuus on malli, jossa kahta luokkaa opetetaan yhdessä kahden opettajan voimin. Mallissa 

opettajat ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhdessä hyödyntäen omia vahvuuksiaan sekä 

huomioiden ja nostaen esille myös oppilaiden vahvuuksia. Olennaista toiminnassa on vertaistuki, 

luottamus ja jaettu opettajuus, jolloin molempien opettajien vahvuudet ja osaaminen pääsevät hyvin 

esille. Vastuut kasvatuksesta, arvioinnista, tuntisuunnitelmasta ja sen toteutuksesta on opettajien kesken 

jaettua. Parhaimmillaan yhteisopettajuudella voidaan edistää oppilaiden ryhmässä kasvamista ja yhdessä 

toimimista.  

 

Samanaikaisopettajuus on kevyemmin sidottua yhteisopettajuutta. Toteutus kohdistuu yhteen luokkaan, 

jossa kaksi opettajaa tukee opetusta, luokanopettajan parina voi olla laaja-alainen erityisopettaja, 

resurssiopettaja, aineenopettaja tai toinen luokanopettaja.  

 

Koulussamme on harjoitettu jo usean vuoden ajan pienimuotoisesti samanaikais- ja yhteisopettajuutta. 

Tämä pedagoginen malli on koulussamme yksi avaintavoitteista. Tänä lukuvuonna yhteisopettajuus on 

saanut entistä vahvempaa jalansijaa ja pyrimme edelleen sitä kehittämään ja kokemusten myötä 

löytämään parhaita mahdollisia toteutustapoja eri luokka-asteilla. Yhteisten opetustuntien perustana on 

yhteiset tunnit lukujärjestyksessä eli nk. palkkitunnit, joita on kaikilla luokka-asteilla. Täyttä 

yhteisopettajuutta toteutetaan 1A-luokalla, jossa on 38 oppilasta ja kaksi opettajaa. Seuraavaksi 

kokonaisvaltaisimmin yhteisopettajuudessa työskentelevät 4A- ja 4B-luokat, joissa yhteisopetus toteutuu 

n.17 tunnilla. Kaikilla muilla luokilla määrä vaihtelee minimistä kahdesta viikkotunnista aina kymmeneen 

tuntiin asti.  

 

Tässä vielä lyhyesti esimerkkejä erilaisista yhteisopettajuuden toteuttamisen muodoista: 

- Toinen opettaja kantaa päävastuun opetuksen kulusta ja toinen opettaja joko avustaa yksittäistä 

oppilasta, pientä ryhmää oppilaita, havainnoi työskentelyä, huolehtii työrauhasta tai 

havainnollistaa opetusta.  

- Ryhmä jaetaan pienryhmiin, jolloin molemmilla opettajilla on oma ryhmänsä. 

- Työpistetyöskentelyssä ryhmät jakautuvat eri työpisteisiin ja opettajat vuorottelevat ohjaamassa 

eri pisteissä.  

- Ryhmien käytössä luokka jaetaan kahteen tai useampaan ryhmään esimerkiksi osaamisen tai 

oppimistyylin tai vaikkapa oppilaan kiinnostuksen mukaisesti. 

- Opettajilla on täysin sama rooli, jolloin opetus on keskustelevaa ja molemmat opettajat toimivat 

asiantuntijoita. 

 

Rentouttavaa ja mukavaa syyslomaviikkoa kaikille! 

 

  

 


