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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN SYYSKUUN TIEDOTE 

 

Syyskuu lähti upeasti käyntiin liikunnallisissa merkeissä, kun koulun 1.-5.lk 

pääsivät viettämään Olympiapäivää Olympiastadionille. Tapahtuma oli 

erinomaisesti järjestetty ja oppilaat pääsivät kokeilemaan monenlaisia 

liikuntamuotoja asiantuntevassa ohjauksessa. Tästä oli näkyvyyttä YLE:llä ja 

Helsingin Sanomissa ja koulun omassa Instagramissa on myös kuvia päivästä. 

Töölöläisillä oli onnea, sillä tapahtumaan kutsuttiin tällä kertaa vain kaksi koulua. 

Toivottavasti tapahtuma saa jatkoa ja myös laajenee. 

Koulun arkea yritämme saada näkyväksi ja tässä muistutuksena koulun blogin ja 

instagramin osoitteet. 

https://toolonala-aste.blogspot.com/ 

https://www.instagram.com/toolon_ala_aste/ 

Koulun kotisivut: https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/toolon-ala-aste 

 

Koulun ensimmäisiä viikkoja on siivittänyt ahkera ja iloinen tunnelma. Koronan 

aiheuttamia haasteita on ollut hyvin vähän ja toivotaan, että näin myös jatkuu. 

Tärkeätä on, että edelleen kouluun tullaan terveinä, kiitos teille vanhemmille siitä, 

että olette lastenne osalta kiitettävästi tästä huolehtineet. Koulussa noudatamme 

terveysturvallisuutta, jonkin verran rajoitteet ovat höltyneet, esimerkiksi 

joukkoliikennettä saa käyttää retkille lähdettäessä. 

 

Osaamista ja kouluhyvinvointia kartoitetaan  

Syksyn alussa luokissa tehdään erilaisia testejä matematiikan ja äidinkielen 

osaamisen kartoittamiseksi. Näiden testien myötä saamme tietoa tuen tarpeista. 

Testien perusteella luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja suunnittelevat 

tarvittavan tuen antamista oppilaille. Mikäli kotona on huoli oppilaan oppimisesta, 

olettehan yhteydessä opettajaan.  

Kaikissa luokissa tehdään syyslukukauden aikana hyvinvointi- ja 

kiusaamiskyselyt, joista lähetetään myös omat kyselyt huoltajille. Tulokset 

saadaan luokittain, mutta niistä kootaan myös vuosiluokkatasoinen koonti, jota 

tarkastellaan koulun oppilashuoltoryhmässä opettajien ja oppilasedustajien 

kesken yhteisöllisesti. 

 

Kodin ja koulun yhteistyö 

https://toolonala-aste.blogspot.com/
https://www.instagram.com/toolon_ala_aste/
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/toolon-ala-aste
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Vanhempainillat on pidetty ja olette kohdanneet luokanopettajan ja luokan muut 

vanhemmat joko lähitapaamisessa tai etänä verkkotapaamisena. Rehtorin 

lukuvuoden alun infotilaisuuden materiaali on tallennettuna koulun kotisivuilla. 

Tässä vielä linkki aloitusinfon materiaaliin, joka sisältä koulun yhteisiä tietoja ja 

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

Edustajavanhempainkokouksen rehtori kutsuu koolle lokakuussa. 

Edustajavanhempain kokous on vapaamuotoinen keskustelufoorumi. Käsitellyistä 

asioista kukin edustaja tiedottaa omaa luokkaansa. 

Koulujen uudet johtokunnat päätetään opetuslautakunnan suomenkielisessä 

jaostossa 28.9.2021.  

 

Valinnaiskurssit 4.-6.lk 

4.-6.lk valinnaiskurssit alkavat viikolla 38 ja jatkuvat viikolle 47 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 5-14 (ei viikolla 8) 

 

Kerhot 

Koulussa järjestetään kerhoja Suomen Harrastamisen mallin kautta ja myös 

koulun kautta. Kerhoja on liikunnasta taiteisiin ja luontoon. Kerhoista on erillinen 

tiedote Wilmassa. 

 

 
Syksy saa vähitellen, mukavia päiviä ja voimia kaikille! 

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

