
 
 

 

TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN LOKAKUUN TIEDOTE 

 

Syyslukukausi alkaa olla puolessa välissä ja syysloma häämöttää. Nopeasti nämä kouluviikot vierivät.  

 

Koronarokotukset koulussamme on nyt tehty, 12 vuotta täyttäneillä oppilailla oli mahdollisuus saada 

koulussa kaksi rokotusta.  

 

Koulussa noudatetaan edelleen rajoituksia, mutta odotamme niiden purkamista. Viimeisin iloinen muutos 

oli laulamisen vapautuminen. Koronatilanne ja siihen varautuminen on muutoksessa. Hallitus teki 

vastikään linjauksia ja niiden pohjalta ohjeistuksia/linjauksia valmistellaan myös Helsingissä. Saamme 

varmasti pian myös Kaskon päivitykset koulujen ohjeisiin.  

 

Rehtori kävi syyskuun aikana kaikissa luokissa rehtoritunnilla, jolloin aiheena oli KaMu-ohjelmamme 

kohta yhteiset säännöt. Oppilaiden kanssa on tarkasteltu luokkien omia sääntöjä sekä koulun 

järjestyssääntöjä ja sääntöjen rikkomisen seuraamuksia. Kaikissa luokissa on virinnyt vilkasta keskustelua 

luokan omien sääntöjen toimivuudesta ja koulun järjestyssääntöjen noudattamisesta. Keskusteluissa tuli 

esiin monia hyviä ja toimivia sääntöjä niin luokkakohtaisesti kuin koko koulussa kuten myös 

kehittymisen paikkoja. 

 

Koulun järjestyssäännöt: 

 

1. Olen reilu ja ystävällinen toisia kohtaan.  

 

2. Noudatan hyviä tapoja ja käytän asiallista kieltä.  

 

3. En kiusaa enkä anna muiden kiusata.  

 

4. Annan työrauhan.  

 

5. Liikun ja käyttäydyn rauhallisesti koulussa.  

 

6. En poistu luvatta koulun alueelta koulupäivän aikana.  

 

7. Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista.  

 

8. Pidän koulun ja työympäristöni siistinä.  

 

9. Käytän omia ja koulun teknisiä laitteita opettajan luvalla.  

 

10. En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita 

 

Oppilaiden osallisuus: 

 

Pyrimme vahvistamaan oppilaiden osallisuutta koulussa. Tänä lukuvuonna koulussa toimii seuraavia 

oppilastoimijoita: oppilaskunnan hallituksen jäsenet kaikilta luokilta, kaksi oppilasedustajaa koulun 

johtokunnassa, ympäristöagentit, kirjastoagentit ja digitutoroppilaat. Lisäksi pyrimme saamaan oppilaiden 

hoitaman välituntilainaamon taas käyttöön, kun rajoitukset poistuvat. 

 

Oppilaskunta on juuri päättänyt Ruuti-rahan käytöstä tänä lukuvuonna. Voittajaehdotus on luokkien oma 

retki. Kukin luokka valitsee retkikohteen ja käy retkellä marraskuun loppuun mennessä. Ruuti-raha on 



 
 

oppilas- ja opiskelijakunnan käyttöön varattua rahaa, ja sen käytöstä päättämisessä oppilaat harjoittelevat 

päätöksentekoprosessia yhteisen hyvän eteen.  

 

Tapahtumia lokakuussa:  
 

Lokakuu on lukukuu. Luokissa kannustetaan lokakuun ajan pitämään erilaisia lukutempauksia: kirjojen 

vaihtoviikkoja, lukutunteja eri teemoilla. Lukuvälkälle voi mennä oppilaita maanantaisin klo 12.-12.30 

pulpettikirjaa lukemaan.  

 

Koulujen elokuvaviikkoa vietetään viikolla 40. Luokissa katsotaan elokuvia ja tehdään niihin liittyviä 

tehtäviä. 

 

Koulukuvaukset 11.-12.10.2021 

Olette toivottavasti saaneet koteihin kuvauslupalaput. Muistattehan palauttaa sen oppilaan mukana 

kouluun yläosa täytettynä, vaikka ilmoittaisitte lapsen kuvaukseen verkossa. Luokan ryhmäkuvat saa tällä 

tietoa ottaa vain ulkona, joten, jos sää suinkin sallii, alkaa kuvausvuoro pihalta. Ryhmäkuvan ottamisen 

jälkeen siirrytään saliin ottamaan muotokuvia. 

 

Koulusta joukkueet poikien ja tyttöjen koulujenvälisessä jalkapalloturnauksessa ti 5.10 ja ke 6.10.  

 

1. luokilla oppimiskeskustelut viikolla 41. 

 

Syysloma viikolla 42. 

 

4.-6.luokilla alkavat luisteluvuorot viikolla 43. Tarkemmat tiedot luokanopettajilta. 

 

Iloista lokakuuta toivottaen sekä rentouttavaa ja mukavaa syyslomaviikkoa kaikille! 

 

  

 


