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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN SYYSKUUN TIEDOTE 

 

Kiitos kaikille vanhemmille osallistumisesta lukuvuoden aloituksen vanhempainiltoihin. Tärkeä 

kohtaaminen kasvatuskumppanuudessamme. 

 

Edustajavanhempien syksyn kokoontuminen on ke 18.9. klo 17.30 - 19.00.  

 

Vanhempainyhdistys Taavy:n kokous ti 17.9. klo 17.30.  

 

Oppilaiden poissaoloista 

 

Koulun loma-aikojen ulkopuolella oppilas voi olla poissa opetuksesta vain, jos hän on saanut siihen 

luvan. Sairauden ja muun ennalta arvaamattoman syyn ohella erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi 

erityisiä perhetapahtumia kuten lähiomaisen hautajaisia sekä harrastukseen, joka sinänsä ei häiritse 

oppilaan koulutyötä, liittyvää kilpailutapahtumaa tai näytöstä. 

 

Huoltajien tulee täyttää ja palauttaa lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon luokanopettajalle 

viimeistään kaksi viikkoa ennen hakemuksen kohteena olevaa poissaoloajankohtaa. Luokanopettaja voi 

myöntää poissaolon 5pv asti, tämän ylittävät jaksot myöntää rehtori. Hakemuksen voi tulostaa koulun 

kotisivuilta ja saada myös printtinä opettajalta pyytäen. 

 

Oppilaalle myönnettyjä poissaoloja sekä niiden määrää seurataan. Huoltajan velvollisuutena on valvoa, 

että oppilas huolehtii läksyistä, kokeisiin valmistautumisesta ja muista koulutehtävistä poissaolosta 

huolimatta normaalisti. 

 

Poissaolon johdosta opettajan velvollisuutena ei ole laatia ylimääräistä oppimateriaalia tai järjestää 

ylimääräisiä kokeita. On myös huomattava, että poissaoloilla voi olla vaikutusta oppilaan arvioinnissa. 

 

Linkki lupahakemukseen: https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Poissaolohakemus.pdf 
 

 

Hyvinvointikysely 

 

Toteutamme syyslukukauden aikana koulun oman hyvinvointikyselyn jokaisen luokkatason oppilaille. 

Kysely tehdään myös huoltajille, näin saamme kodeistakin tietoa oppilaiden hyvinvointiin liittyvissä 

asioissa. Kyselyjen tuloksia käsitellään yhteisöllisesti oppilashuoltoryhmässä vuosiluokkatasoittain, niitä 

käsitellään luokissa ja huoltajille tullaan myös esittämään lyhyt selonteko tuloksista. 

 
 

Tapahtumia syyskuussa: 

 

Koulujen välisiin Yleisurheilukilpailuihin osallistutaan koulun edustusjoukkueilla useilla luokkatasoilla 

(3.-6.lk). 

 

Koko koulun yhteinen Yleisurheilupäivä uusi yritys: ma 23.9.2019. Urheilupäivä pidetään 

Eläintarhan kentällä samoilla ohjeilla ja aikatauluilla kuin oli alkuperäinenkin päivä, uusi viesti 

tapahtumapäivästä tulee vielä Wilman kautta. 

 

HNMKY esittelee 1.-4.luokille koripalloa. 

Uinnit jatkuvat edelleen osalla luokista. 

4.-6.lk Valinnaiskurssit alkavat viikolla 38. 
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Töölön Seurakunnan vetämät VIPINÄVÄLKÄT pyörähtävät jälleen käyntiin. Seurakunnan nuoriso-

ohjaajat pitävät koulun salissa välitunnilla 1.- 2.luokkalaisille vipinävälkkiä kaksi kertaa viikossa, 

tiistaisin ja torstaisin klo 9.45 - 10.15. Apureina näillä välkillä myös 5.luokkalaisia oppilaita. 

 

6.luokat ovat syyskuussa leirikouluissa. 6A ja 6B luokat vko 37 ja 6C luokka vko 39. 

 

"Eläinten urkukarnevaali" -konsertti 1.-4. luokille Temppeliaukion kirkossa pe 27.9. koulupäivän 

aikana. Konsertti on tunnustukseton ja sopii näin kaikille. 

 

Lukemisen oppimisen tueksi 1. ja 2.luokat saavat apuja Töölön kirjastolta lukukoiratoiminnan ja 

MLL:ltä lukumummien myötä. 

 

Koulun omat kerhot alkavat vähitellen ja lukukauden mittaan voi vielä tulla muitakin kerhoja: 

 

Lautapelikerho 3.-4.luokkalaisille. Kerhossa pelataan pelejä ja askarrellaan omia pelejä. Torstaisin klo 

14.15-15.15. Vetäjänä luokanopettaja Nina Ödner. Ensimmäinen kerta to 12.9. 

 

Käsityö- ja neulontakerho 5.-6.luokkalaisille. Maanantaisin klo 13.30-15.00, Vetäjänä luokanopettaja 

Johanna Ketoniemi. Ensimmäinen kerta ma 16.9. 

 

Kuoro. Opettaja Ulla Talvensaari kokoaa kuoron, joka harjoittelee kerran viikossa kerhona. Kuorosta 

Ulla lähettää erikseen Wilma-viestiä. 

 

Ilmoittautuminen kerhoihin suoraan opettajalle. 

 

 

Hyvää syyskuuta! 


