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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN SYYSKUUN TIEDOTE 

 

Syyskuu on lähtenyt käyntiin ahkerissa tunnelmissa. Olemme toistaiseksi onnistuneet välttämään koronan 

aiheuttamia tartuntaryppäitä. Toivotaan, että näin myös jatkuu. Tärkeätä on, että edelleen kouluun tullaan 

terveinä, kiitos teille vanhemmille siitä, että olette lastenne osalta kiitettävästi tästä huolehtineet. Me 

koulussa pyrimme pitämään kiinni käsihygieniasta sekä vaalimaan väljyyttä mahdollisuuksiemme 

mukaisesti. 

 

Osaamisen kartoitusta 

Kaikissa luokissa on tehty erilaisia testejä matematiikan ja äidinkielen osaamisen kartoittamiseksi. Näiden 

testien myötä saamme tietoa tuen tarpeista ja erityisesti tänä syksynä siitä onko viime kevään 

poikkeusjaksojen aikana syntynyt oppimisen vajeita. Testien perusteella luokanopettaja ja laaja-alainen 

erityisopettaja suunnittelevat tarvittavan tuen antamista oppilaille. Mikäli kotona on huoli oppilaan 

oppimisesta, olettehan yhteydessä opettajaan.  

 

Oppilaskunnan Ruuti-rahatempaus 

Koulussa vietettiin mahtavaa jäätelöpäivää to 27.8. Tämä päivä toteutettiin oppilaskunnan järjestämänä ja 

taustalla on Helsingin kaupungin jakama Ruuti-raha. Alun perin tarkoituksena oli koulussa olla koko 

koulun toiminnallinen pajapäivä ja Kolme Kaverin jäätelön herkuttelu osana päivää. Mutta koska yhteisiä 

tapahtumia ei voi järjestää, toteutti oppilaskunta vastuuopettaja Hanna Mäen johdolla Seppo-pelin, jota 

kukin luokka voi pelata omalla aikataulullaan jonain koulupäivänä. Lounaan jälkeen nautitut jäätelöt 

hurmasivat koko kouluväen ja aurinko lämmitti pihassa herkuttelijoita. 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Vanhempainillat on pidetty ja olette kohdanneet luokanopettajan ja luokan muut vanhemmat joko 

lähitapaamisessa tai etänä verkkotapaamisena. Rehtorin lukuvuoden alun tiedote on tallennettuna koulun 

kotisivuilla, toivottavasti olette sen sieltä löytäneet. Tässä vielä linkki tiedotteeseen, joka sisältää koulun 

yhteisiä tietoja ja linjauksia.  

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/rehtorin_lukuvuoden_tiedote_elokuu_2020.pdf  

Edustajavanhempainkokous pidetään Teamsinä ke 16.9.2020 – rehtori kutsuu sähköpostitse luokan 

edustajan kokoukseen. Edustajavanhempain kokous on vapaamuotoinen keskustelufoorumi. Käsitellyistä 

asioista kukin edustaja tiedottaa omaa luokkaansa. 

TAAVYlle suuri kiitos: koulun vanhempainyhdistys kustansi 3.- 4.lk yhteisen kesäteatteriretken 

bussikuljetuksen ma 24.8.2020. TAAVY on lupautunut tukemaan muitakin luokkia/luokka-asteita. 

Lukuvuoden mittaan kohteita varmasti tulee. 

 

Viestinnän keinot 

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/rehtorin_lukuvuoden_tiedote_elokuu_2020.pdf
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Koulun arkea olisi hyvä saada näkyviin entistä paremmin. Olemmekin kehittämässä koulun viestinnän 

kanavia. Koulun kotisivut, koulun blogi ja Instagram-tili otetaan tehostetummin käyttöön tänä 

lukuvuonna. Tiedotamme aiheesta tarkemmin. 

 

Valinnaiskurssit 4.-6.lk 

4.-6.lk valinnaiskurssit alkavat viikolla 39 ja jatkuvat viikolle 48 asti. 4. luokkien valinnaiskurssien 

teemana on viestintä ja vuorovaikutus, 5. luokkien valinnaiskurssien teemana on taide ja teknologia ja 6. 

luokkien teemana on kansainvälisyys. Oppilaat ovat ehdottaneet kurssien sisältöjä ja opettajat laativat 

kurssit toiveiden perusteella. Kevätlukukaudella valinnaiskurssit järjestetään viikoilla 7-17 (ei viikoilla 8 

eikä 13). 

 

Kerhot 

Viime keväänä toteutetun asiakaskokemuskyselyn perusteella otimme kehittämiskohteeksi koulun kerhot. 

Kaikissa luokissa on kysytty oppilailta toiveita kerhotoiminnasta. Toiveita on tullut taito- ja 

taideaiheisista kerhoista mm. liikunnasta käsitöihin, musiikista pelaamiseen ja luonnosta draamaan. Nyt 

olemme saaneet ulkopuolisten ohjaamia kerhoja, joista ovat alkaneet koriskerho, easySport, bändikerho, 

luontokerho ja kuvataidekerho. Lisäksi Karjalan Nuorten ohjaama teatterikerho jatkaa toimintaansa jo 

vakiintuneella ryhmällä 5.-6.luokkalaisia. Toiveena on vielä, että koulun sisältä saadaan järjestettyä 

kerhoja, mutta niistä tiedotetaan myöhemmin. Kerhoista on erillinen tiedote Wilmassa. 

 

Opetuksen järjestäminen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana 

 

Mikäli Helsingissä päätetään koronatilanteen vuoksi siirtyä poikkeuksellisiin järjestelyihin tapahtuu se 

seuraavin järjestelyin ja ohjein Töölön ala-asteen koulussa. 

 1–3 luokkalaisille, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä pidennetyn 

oppivelvollisuuden oppilaille opetus järjestetään aina lähiopetuksena. 

 Vuosiluokkien 4 - 6 oppilaat opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen 

yhdistelmämallin mukaisesti seuraavasti:  

 Vuosiluokkien 4-6 opetus järjestetään kolmen viikon jaksoissa siten, että yksi vuosiluokka on 

kaksi viikkoa lähiopetuksessa ja viikon etäopetuksessa 

 

vko 1: 6.lk etäopetus, 4. ja 5.lk lähiopetus 

vko 2: 5.lk etäopetus, 4. ja 6.lk lähiopetus 

vko 3: 4.lk etäopetus, 5. ja 6.lk lähiopetus 

 

 Opetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista 

työaikaa, koulun työaikoja, koulun toimintasuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä.  

 Valinnaiskurssit pidetään lähiopetuksessa. 

 Päivä aloitetaan ryhmän yhteisellä tapaamisella. Opettaja on yhteydessä oppilaisiin reaaliaikaisesti 

lukujärjestyksen mukaan.  

 Opettaja tiedottaa huoltajille ja oppilaille Wilman kautta ennen etäopiskeluun siirtymistä, mitä 

oppimisalustoja ja digitaalisia välineitä etäopiskelun aikana käytetään.  
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 Koulun laitteita, mutta myös oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää. Kartoitamme oppilaiden 

laitteiden, yhteyksien ja materiaalin käyttötarpeet mahdollista etäopiskelua varten. 

 

Syksy saa vähitellen, hyvää tuulta toivoen ja lehtien kahinaa odotellen, voimia kaikille! 


