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K ulunut vuosi on koulun hallinnon ja johtamisen näkökulmasta ollut 
täynnä muutoksia ja uuden suunnittelua. Kouluvuosi ja oma työru-

peamani Vesalan ala-asteella alkoi tiedolla, että ala-asteen rakennuksen peruskorjaus-
hankkeen järkevyyttä on punnittu uudelleen kustannussyiden ja myös pedagogisten 
näkökulmien valossa. Vanhassa rakennuksessa olisi niin paljon uusittavaa, että samoilla 
kustannuksilla tehtäisiin jo kokonaan uutta. Rakennuksen kuusikymmenlukulainen kou-
luarkkitehtuuri ei myöskään pohjaratkaisuiltaan mahdollistaisi uudenlaisten oppimisen 
tilojen suunnittelua.  

Samaan aikaan eri puolilla kaupunkia käynnissä olevat opetusviraston palveluverkon 
tarkastelut ulottuivat myös Vesalaan ja lähdettiin pohtimaan yhtenäisen peruskoulun 
perustamisen mahdollisuutta yhdistämällä ala- ja yläasteen koulut. Monien vaiheiden 
ja kuulemisten jälkeen tästä tuli kaupunginhallituksen päätös kevättalvella. Uusi yhte-
näinen peruskoulu aloittaa 1.8.17. Tässä yhteydessä on lähdetty suunnittelemaan laa-
jennusosaa nykyiseen Vesalan yläasteen rakennukseen, jolloin siis koko koulu tulee 
mitä ilmeisimmin myöhemmin opiskelemaan samassa talossa.  

Pääkoulun rakennuksen huono kunto on aiheuttanut lukuvuonna huolta ja joululoman 
aikana osa rakennusta otettiin pois käytöstä lattian alle vuotavan viemärin tihkuvuodon 
vuoksi. Hienolla joustamisella ja yhteistyöllä koulun väki sai tiivistettyä opiskeluympä-
ristöjä ja kuudennet luokat siirtyivät yläasteen tiloihin. Tilakeskus teki korjauksia osiin 
hiihtoloman aikana. Kevään koittaessa kävi kuitenkin ilmi, etteivät nämä korjaukset ole 
riittäviä mm. ilmanvaihdon riittävyyden näkökulmasta. Toukokuussa päätettiin, että 
ensi lukuvuodeksi päärakennuksesta luovutaan ruokailun, liikunnan ja ns. taidetalon 
tiloja lukuun ottamatta. Tätä kirjoittaessani suunnitellaan korvaavia tiloja ensi lukuvuo-
delle. Sen jälkeenhän koulun piha-alueella olevat Keinutien ala-asteen käytössä olevat 
parakit vapautuvat ja tilanne helpottuu uutta rakennusta odotettaessa. 

Vuosi on työllistänyt koulun väen tiiviiseen opetussuunnitelmatyöhön koko lukuvuoden 
ajan. Kaupunki laati Opetushallituksen antamien perusteiden pohjalle kuntakohtaisen 
opetussuunnitelman, jota täydentämällä ja tarkentamalla jokainen koulu vielä teki 
oman versionsa. Nämä ovat menossa opetuslautakunnan hyväksyttäviksi kesällä ja as-
tuvat voimaan elokuussa.  

Mikä sitten muuttuu? Oikeastaan aika paljonkin. Laaja-alaisten taitojen kehittäminen 
on keskiössä, panostetaan oppiainerajat ylittävään opiskeluun, jossa opettajan rooli 
muuttuu enemmän ohjaajan suuntaan. Oppimisympäristöjä kehitetään inspiroiviksi ja 
yhdessä tekeminen nousee tärkeään rooliin. Oppilas suunnittelee, muokkaa ja arvioi 
itse omaa oppimistaan. Ilmiöoppimisen jakso toteutetaan vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa jokaisessa koulussa. Digitaalisuus on läsnä oppimisessa luontevana välineenä. 
Kaikki tämä haastaa mielenkiintoisella tavalla niin lapsia uuteen tapaan toimia kuin 
meitä aikuisiakin kouluttautumaan ja tekemään vahvaa yhteistyötä. Uskon, että uusi 
suunta on näkynyt arjessa jo vähitellen ja muuttuu laajemmaksi toimintatavaksi uuden 
lukuvuoden myötä. 

Vesalan ala-asteen väki on ollut myllerryksessä ja muutoksessa eivätkä ne lopu jatkos-
sakaan. Hienolla ammattitaidolla ja yhteisen hyvän tahdolla on tästä vuodesta mahdol-
listunut oppilaille hyvä opiskelun vuosi, jonka varrella on koettu hienoja hetkiä, esiinty-
misiä, menestymisiä niin robotiikan kuin urheilunkin saralla, projekteja, retkiä ja ennen 
kaikkea elämän tietojen ja taitojen oppimisen iloa. Niihin tutustutte tarkemmin tämän 
toimintakertomuksen myötä. 

Kiitän koko henkilökuntaa, johtoryhmää 
ja apulaisrehtoreita sekä oppilashuollon 
henkilöstöä loistavasti tehdystä työstä 
ja sitoutumisesta siihen samoin kuin 
koulun johtokuntaa hyvästä yhteistyös-
tä. Kiitos myös koulumme yhteistyö-
kumppaneille. Toivon kaikille oppilaille 
ja aikuisille rentouttavaa kesän aikaa ja 
ihania kesän päiviä! 

 

Heli Lehtinen 

rehtori 

Kohti uutta—rehtorin tervehdys 
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Viimeiset Startit 
9 oppilasta 

Opettaja Leena Grönroos, avustaja Mervi Tabassam 

 

Tänä vuonna olemme starttiluokassa harjoitelleet erityisesti luokassaole-
misen taitoja. Miten istutaan omalla paikalla, viitataan ja puhutaan vasta 
kun saa luvan. Kaikki ovat hienosti näitä taitoja oppineet. Moni on oppinut 
myös lukemaan ja matematiikan taidot ovat vahvistuneet esimerkiksi musti-
koita laskemalla ja syömällä. Yllätyshalia on usein käytetty palkkioksi tai 

muuten vaan. 

Luontoa ja siinä tapahtuvia muutoksia 
olemme seuranneet retkeilemällä ahkerasti 
metsässä. Syksyllä teimme retken myös 
Tanssiteatteri Raatikkoon ja keväällä Snadiin 
Stadiin sisäleikkipuistoon. 

Vuoden vaihteen jälkeen muutimme Vesa-
lan pääkoulun tiloista Ruudin sivukoulun 
puhtaamman sisäilman tiloihin. 

Olemme tehneet yhteistyötä muiden luok-
kien kanssa. Liikuntatunnit olemme pitä-

neet yhdessä 1-2E luokan kanssa. Joulujuhliin valmistimme esityksen yhdes-
sä usean ensimmäisen luokan kanssa. Mediakerholaiset opettivat luokallem-
me animaation tekemistä tableteilla. 

Starttiluokat lakkautetaan Helsingistä ja viimeiset startit ovat saaneet hyvät 

valmiudet siirtyä syksyllä ensimmäiselle luokalle. 
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VIISAITA AJATUKSIA, KAUNIITA TARINOITA JA 

INNOKKAITA OPPIJOITA ON LUOKASSA  

1A    (yhteensä 15 oppilasta) 

Olemme opiskelleet Apilatien Aapisen vauhdittamina ja innostuneet 

kovasti lukemisesta. 

Lola ja Fifina ovat olleet luokan apuna, kun olemme pohtineet miten 

leikimme sopuisasti ja toimimme oikein eri tilanteissa. Vanhempien 

kanssa olemme saaneet tehdä tärkeää yhteistyötä tapaamisten, kes-

kustelujen ja erilaisten viestien välityksellä. 

Retkelle olemme päässeet usein lähimetsiin ja lähipuistoihin myös 

makkaraa grillaamaan ja leikkimään. Kevään retkiä oli myös Snadi sta-

diin ja Korkeasaareen. 

Erilaiset askartelut ja puuhailut ovat tuottaneet iloa ja joskus pientä 

suruakin. Eräs vuoden kohokohdista oli varmasti ihan oikeilla vasaroil-

la naulaaminen ja talventörröttäjätaulujen tekeminen. 

Iso muutos oli siirtyä kevätlukukaudeksi samoihin tiloihin 1B-luokan 

kanssa oppimaan uudenlaista yhteiseloa. Kasvua ja kehitystä on ta-

pahtunut monella eri tasolla. Kaikki ovat kasvaneet omassa tahdissaan 

niin että voivat riisua ekaluokkalaisten tossut jaloistaan ja vähitellen 

sovitella jalkoihinsa tokaluokkalaisten kenkiä.  

Ihanaa kesälomaa 1A ja kiitos huoltajille! 

t. Hanna Karrinmäki, luokanopettaja 
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1B  Lempeästi laulellen ja yhdessä yrittäen 

Koulun aloitus jännitti kaikkia. Huomasimme kuitenkin, että olemme kaikki tosi hyviä tyyppejä, joten nopeasti jännitys vaihtui tiedonjanoon ja koululaistaitojen harjoitte-
luun. 

Saimme syksyllä 5A luokasta itsellemme kummiluokan. Yhdessä olemme retkeilleet luonnossa, pelailleet, tehneet animaatioita, koodanneet ja leikkineet. Odotamme aina 
innolla seuraavaa tapaamista. 

1A luokan kanssa olemme tehneet paljon juttuja yhdessä, ja heistä saimmekin vähän niin kuin luokkakavereita joulun jälkeen. Vaikka luokassa on ollut tungosta, niin ”sopu 
sijaa antaa”, ja välillä ”rakkaudesta se hevonenkin potkii.” 

Musiikki on ollut paljon mukana opiskelussamme. Olemme läpi vuoden kuunnelleet runsaasti erilaista musiikkia. Se rentouttaa, rauhoittaa ja laittaa välillä pyllyt pyöri-
mään. Ennen joulua kuulimme parin viikon ajan kertomusta Janne papasta, kansallissäveltäjästämme. Olemme perehtyneet orkesterisoittimiin ja käyneet kuuntelemassa 
oikeaa sinfoniaorkesteria Helsingin konservatoriolla. Myös musikaalit ja popin kuningas ovat tulleet meille tutuiksi. Ja tiesittekö muuten, että jousisoittimillakin voi soitta 
metalli- ja heavymusiikkia. 

Olemme vuoden aikana tutustuneet lähiympäristöön, käyneet Kontulan tekojäällä luistelemassa, Itäkeskuksessa uimassa, Kipinäpuistossa retkellä sekä paljon muuta. 

Nyt on aika heittää hetkeksi koulukirjat nurkkaan ja kastaa varpaat veteen. Olemme kohta tokalla! 

Kiitos huoltajille yhteistyöstä! Kiitos oppilaille ihanista yhteisistä hetkistä! 

Opettajana Elina Hyrkäs           oppilaita syksyllä 16, keväällä 14. 
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Ekaluokkalaisten syksy alkoi tutustumisella uusiin koulukavereihin ja opettajaan. Opeteltiin yhdessä talon tapoja ja tutustuttiin ympäristöön sekä sen kasveihin. Opetel-
tiin lukemaan ja laskemaan. Käsityötunneilla koristelimme pyyheliinoja ja harjoittelimme naulaamista sekä sormivirkkausta.  

Kevätkarkeloissa esiinnyimme kaikkien ekaluokkien voimin laulaen ja runoillen. Kevään kuvistunneilla harjoittelimme värioppia ja vesivärien käyttöä, valmistuneet työt 
olivat vallan hienoja! 

Omaa luokkakaveria autettiin ja kannustettiin kovasti, niin luokassa, kuin kentän reunallakin. Hauskinta oli, kun sai tehdä yhdessä tehtäviä. Tähtiä ja kehuja ansaittiin 
pitkin vuotta hyvästä käytöksestä luokassa ja käytävillä – palkintona luokan yhteistä mukavaa puuhaa. 

”Saanko tehdä kaverin kanssa?” 1C 

Luokanopettaja:  Noora Jalkanen  
Oppilaita yhteensä:  18 + 2 
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Syksyllä 1D-luokalla aloitti 19 innokasta ekaluokkalaista. Suurin osa näistä syksyisistä ahertajista opiskelee luokassamme yhä, mutta joitain muutoksia on luokassa tapahtunut ja olem-
me saaneet joukkoomme uusia vahvistuksia. Luokkatilaakin olemme jo kerran ehtineet vuoden aikana muuttaa. 

ID:n luokassa kaikki ovat kavereita. Ketään ei jätetä yksin ja toisten puolia pidetään. Osataan sanoa kiitos ja anteeksi.  

ID:n oppilaat ovat lisäksi iloista ja ahkeraa sakkia. Oli sitten kyseessä matematiikan tunti, Aapisen lukeminen, käsityö, kuvis tai laulaminen, hommat hoituvat innokkaasti ja vauhdilla. 
Ekan kouluvuoden aikana olemme harjoitelleet ahkerasti lukemista, kirjoittamista ja laskemista sekä kaikkia koululaisten perustaitoja. Kivoina juttuina muistellaan ainakin käsityötun-
neilla tehtyjä tyynyjä, kiviötököitä sekä pääskysiä. 

Ekaluokan aikana olemme myös ulkoilleet ja liikkuneet ahkerasti. Syksyllä kolusimme Kivikon metsiä, talvella kävimme luistelemassa ja pulkkamäessä sekä harjoittelemassa uimista 
Itäkeskuksen uimahallissa. Keväällä retkeilimme kummien kanssa SnadiStadiin, muiden ekaluokkien kanssa Korkeasaareen ja lisäksi kävimme paistamassa makkaraa Kipinäpuistossa. 

Kakkosluokkaa odotetaan jo malttamattomana!               Luokanopettaja Karoliina Anttila 

ID on 

TÄYNNÄ TÄHTIÄ 
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1E 
 

On luokkamme 1E 

se meille paljon merkitsee. 

Meitä luokassa on kahdeksan monta 

ei meillä ole päivää ilotonta. 

Kisu Pikkukuu meillä seikkailee 

ja kirjaimia jokaiselle kertoilee. 

Numerot ja koukerot jo tutut 

on meille kaikille ihan selvät jutut. 

Ensi syksynä meillä on uusi koulu 

ja siellä jatkuu oppimisen touhu. 

1E  luokka nyt kiittää ja pokkaa 

ja siirtyy kesälomalle laiturin nokkaan. 
8 oppilasta 

Luokan opettajana Mervi Keinänen 

Koulunkäyntiavustajana Carina Tossavainen 
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1F 

Syksyllä-2015: ensimmäinen joulujuhlaesitys, Jou-

lukatuun tutustuminen, kummiluokka toiminta 5E 

luokan kanssa  

keväällä-2016: Korkeasaari retki, Snadi stadi retki 
ja Kipinä puisto retki 
 
Lukuvuodelle 2015-2016 asetetut tavoitteet saatiin 
toteutettua lähes kaikki suunnitelmien mukaisesti. 
Lukuvuoden aikana opittiin paljon uusia asioita ja 
saimme erilaisten tekemisten ja toimintojen kautta 
uusia ja hienoja kokemuksia roppakaupalla. Erilai-
set kokemukset kantavat varmasti pitkälle tulevai-
suuteen. Saimme luotua myös paljon uusia hyviä 
ystävyyssuhteita. Koulunkäyntitaidot ja oppiminen 
ovat menneet askeleen eteenpäin ja koulutyösken-
tely ja oma-aloitteisuus ovat oppilailla parantuneet 
mukavasti.  
Lukuvuoden kohokohtia olivat siis ehdottomasti 
ensimmäinen joulujuhlaesitys ja erilaiset edellä 
mainitut retket kuten esim. Joulukatuun tutustu-
minen, Korkeasaari retki, Snadi Stadi retki ja Kipinä 
puisto retki sekä kummiluokka toiminta 5E luokan 
kanssa. 
Jatkamme ensi syksynä 2F-luokkana ja siirrymme 
koulua käymään Ruutiin. Vuodesta tulee varmasti 
todella jännä ja saamme varmasti lisää hyviä uusia 
oppimisen kokemuksia tulevan lukuvuoden aikana. 
Odotamme innolla seuraavaa lukuvuotta.  
 
Hyvää kesää kaikille lukijoille!   
 
Luokanopettaja: Arto Paasonen  
avustaja: Helena Rajatammi 
Oppilaita yhteensä: 9+1 

Ensimmäinen vuosi koululaisena  
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1-2 E -luokassa on ollut työntäyteinen mutta hauska lukuvuo-

si. Luokassamme on jo joukko taitavia koululaisia, jotka teke-

vät töitä itsenäisesti, yhdessä sekä koulussa että koulun ulko-

puolella. Olemme kehittyneet ja kasvaneet niin lukijoina kuin 

laskijoinakin, nuorina taiteilijoina ja ketterinä liikkujina. Olem-

me tutustuneet lisää koulumme lähiympäristöömme sekä 

reissanneet reippaasti myös vähän kauemmas. Luokassamme 

on mahtava yhteishenki ja olemme oppineet myös ystävyy-

destä paljon tänä vuonna. Koulumme muut luokat ovat myös 

tulleet tutuiksi yhteisten projektien ja retkien kautta.  

Saimme mahdollisuuden käydä Stoassa taidekurssilla ja raken-

taa upeita lavasteita ja lintuja. Kävimme myös kuuntelemassa 

Visollo-orkesteria sekä ihmettelemässä eläimiä ja luontoa niin 

koulun lähellä kuin myös aina Korkeasaaressa asti. Olemme 

tutustuneet avaruuteen ja planeettoihin kiitos muun muassa 

yläasteen upeiden pajojen. Innostuimmepa siis askartelemaan 

myös ihan ikioman aurinkokunnan luokkamme seinälle. Tänä 

vuonna on lisäksi koodattu, tehty animaatioita sekä käytetty 

läppäreitä ja älypuhelimia asiaan jos toiseenkin. 

Jännityksellä mutta innokkaina siirrymme syksyllä Itäkeskuk-

sen kouluun. Edessä siis uusi koulu ja uudet kujeet.   

Kiitos Vesala ja näkemiin!  

Opettajana Jenni Bland       Avustajana Anne Jallow 

1-2 E valmiina uuteen seikkailuun! 
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Kouluvuosi alkoi vauhdikkaasti elokuussa 2015. Kesäloman jälkeen 
oli kiva tulla takaisin kouluun ja meitä jännitti vähän. Kesän jälkeen 
oli hauskaa nähdä kavereita ja opettajaa. 

Syksyllä uutta oli se, kun saatiin uusi matikan kirja ja lukukirja. Sen 
lisäksi Ruutiin saatiin uusia kasvoja, kun täällä aloitti kaksi uutta luok-
kaa. Se oli meistä kivaa ja jännittävää. 

Syksyllä osallistuimme tokaluokkalaisten taideretkelle ja vierailimme 
Musiikkitalossa. 

Esiinnyimme koulumme joulujuhlassa yhdessä 2 B-luokan kanssa. 
Esiintyminen jännitti mutta lopulta oli hauskaa. 

Tammikuussa odoteltiin lunta, jotta päästäisiin pulkkamäkeen, hiih-
tämään ja luistelemaan. Lopulta lunta saatiin ja vihdoin pääsimme 
ulkoilemaan raikkaassa talvisäässä. 

Kevätlukukaudella hauskaa oli se, kun Kevätkarkeloiden aika koitti. 
Oli mukavaa katsoa hienoja esityksiä.  

Tokaluokalla on ollut hauskaa välitunneilla, kun on saanut leikkiä 
yhdessä. Suosikkileikki on ollut piilohippa ja jäätelö. 

Kakkosluokalla on harjoiteltu esimerkiksi kertotauluja ja allekkain 
laskuja sekä käsialaa. Se on ollut hauskaa ja kivaa. 

Keväällä retkeilemme vielä lähimaastossa sekä vierailemme hupi-
puisto Snadistadissa. 

Syksyllä onkin edessä uudet haasteet, kun aloitamme kolmannen 
luokan. 

Kiitos Ruuti! 

 

 

2A  SUPER RUUTI 

Opettajana Riikka Andersson 

Oppilaita 20 
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Syksyllä meitä jännitti paljon, mitä kakkosella tehtäisiin. Odotimme, että kakkosella tehdään 
paljon retkiä. Uutena oppilaana jännitti, kun ei tuntenut ketään. 

Lukuvuoden aikana olemme oppineet paljon uusia asioita. Olemme viihtyneet hyvin. Olem-
me oppineet matematiikkaa, erityisesti kertolaskuja. Äidinkielessä meistä on tullut parem-
pia lukijoita ja kirjoittajia. Uutena on ollut käsialakirjoituksen harjoitteleminen. 

Syksyllä oli jonkun verran kiusaamisia, mutta ne on saatu loppumaan. 

Lukuvuoden aikana on ollut vaikeaa tehdä retkiä, mutta olemme oppineet liikkumaan ryh-
mässä turvallisesti, joten pääsemme Superparkkiin (tätä kirjoittaessa odottelemme vielä 
retkeä). 

Jotkut ovat oppineet piirtämään taloja, jotkut virkkaamaan – joku huomannut, ettei käsityö 
ole hänen parhaita puoliaan. 

Syksyyn suunnataan seuraavin miettein: 

- odotan, että saan uusia kavereita 
- toivomme, että kolmosella ei kiusata 
- toivottavasti uusi opettaja on yhtä kiva kuin kakkosellakin 
- odotan, että opin lisää matikkaa 
- toivon, että pääsen parhaan kaverin kanssa samalle luokalle 
- odotan uusia oppiaineita 

Irja-opettaja kiittää oppilaitaan lukuvuoden aikana tehdystä työstä – erityisesti koululaisena 
olemisen taidot ovat kehittyneet merkittävästi. Suuret kiitokset kaikille vanhemmille, jotka 
ovat olleet lastensa tukena koulupolkua taivallettaessa sekä tekemässä tuloksellista yhteis-
työtä koulun kanssa. 

2B LUOKKA TOIVOTTAA HYVÄÄ JA ANSAITTUA KESÄLOMAA KAIKILLE! 

 

Luokan opettajana Irja Remekselä 

2B TUNTEMUKSIA MENNEESTÄ JA TULEVASTA 

(Kuvassa olemme löytäneet kaikkia kiinnostavan mielenkiintoisen ilmiön lähimetsi-
köstä - kannattaa käydä kurkkaamassa, mitä kaikkea sieltä löytyykään!) 
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Syksy toi Helsingin kakkosluokkalaisille aiemmin luvatun musiikkielämyksen, kun kiinalainen orkesteri soitti eläinaiheisia hauskoja orkesteriteoksia Musiikkita-

lossa. Kävimme myös Korkeasaaressa, lautalla. 

Halloween-naamiaisten yhteydessä meillä oli Lepakko-projekti. Hankimme tietoa maailman lepakkolajeista, niiden ravinnosta, koosta, levinneisyydestä, vaaral-

lisuudesta ja uskomuksista. Tietysti myös askartelimme lepakoita. 

Jouluna olimme juhlaesitysvuorossa. 

Ahkeran opiskelun ohessa kävimme kulttuurikeskus Caisassa perehtymässä helmikorujen maailmaan. 

kirjallisuusjakson aikana vierailimme Kontulan ja Itäkeskuksen kirjastoissa tutkimassa eri lastenkirjasarjoja, joista saattoi valita mieleistä lukemista. 

Vielä on tälle keväälle monta kiveä kääntämättä, monta matoa ja mattoa mittaamatta ja kevätrunoa lukematta ennen kuin saamme kakkosluokan ”purkitettua” 

tiukkaan pakettiin muistojemme joukkoon. Siitepölyn jälkeen puhaltavat aina uudet raikkaat kesätuulet. 

2C 

Kun toimeen tartutaan! 

Luokanopettajana Liisa Kauppila-Rekki 

Oppilaita: 21 
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2D 
Aloitimme koulun innolla Vesalan ala-asteen pääkoululla. Aluksi meitä oli 

20, lukuvuoden aikana mukaan tuli kaksi uutta oppilasta. Aloitimme opis-

kelun pääkoululla, mutta muutimme joulun jälkeen sivukoululle Ruutiin. 

Olemme tänä vuonna olleet mukana Tokaluokkalaisten taideretken kon-

sertissa, Korkeasaaressa ja Snadistadissa. Talvi oli tänä vuonna lämmin, 

mutta pääsimme muutaman kerran luistelemaan Kontulan tekojääradalle 

ja hiihdimme aina mahdollisuuden tullen. Oppilaat muistelivat ilolla vuo-

den aikana tehtyjä metsäretkiä, uusia ystäviä, peli- ja juhlapäiviä sekä lii-

kunnantunteja. Uusina asioina on jäänyt oppilaiden mieleen ystävännau-

han tekeminen, allekkainlaskut, ystävänä olemisen opettelu ja matematii-

kan väritystehtävät. 

Ruutiin muuton yhteenvetona oppilaat totesivat, että Ruuti on tosi kiva. 

Siellä on parempi ilma, parempi perunamuusi ja tulipa joillekin lyhyempi 

koulumatkakin. Pääkoululta jäi ikävä kavereita, välituntikellon soittoa, 

isoa liikuntasalia ja parempaa välituntipihaa, jossa oli myös hyvä pelata 

jalkapalloa. 

Huoltajien kanssa oltiin yhteydessä vanhempainilloissa, puhelimitse ja 

Wilman välityksellä. Luokan tekemisiä pystyi ajoittain seuraamaan myös 

blogista. Opettaja haluaa kiittää huoltajia yhteistyöstä ja toivottaa oppi-

laille hyvää jatkoa! 

Luokanopettaja Jussi Ernamo 

Muutimme Ruutiin!  
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Tänä syksynä 3A-luokan oppilaiden 
ja opettajan ei tarvinnut jännittää 
toisiaan koulun alkaessa. Olimme 
tutustuneet jo viime keväänä toi-
siimme ja sen tähden aloitus oli 
erittäin luontevaa. Leikkien avulla 
ryhmäytyminen sujui erinomaises-
ti. Draaman eri leikit ja työtavat 
tulivat oppilaille tutuiksi lukuvuo-
den aikana. Erityisesti naamiotyös-
kentely kiehtoi oppilaita. Lukuvuo-
den kohokohtana oli Kansalliste-
atterin Lavaklubilla esittämämme 
ja käsikirjoittamamme näytelmä 
maaliskuussa. Esitimme myös ke-
vätjuhlassa koko näytelmän kaikki-
ne kohtauksineen. Kansallisteatte-
rissa työskentely oli toivottavasti 
mieleenpainuva kokemus. Äidin-
kielen/suomi2 -kielenä opiskelu on 
tapahtunut samanaikaisopetukse-
na Paula Martikaisen johdolla. Sa-
naluokat ovat tulleet tutuiksi jo 
kolmannella luokalla. Ymlu:ssa 
maisema-alueet ovat olleet ih-
mettelemisen aiheena kevään 
ajan. Matematiikan taidot ovat 
karttuneet ja vahvistuneet. Luok-
karetki Helsingin keskustaan 
päättää koko 3A-luokan yhteisen 
lukuvuoden 2015-2016.   

3A 

DRAAMA TUO ILOA TUNNEILLE   

Luokan opettajana Tiina Peltomäki, 
samanaikaisopetus Paula Martikainen 
äidinkieli/S2 

21 oppilasta 
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Aloitimme kouluvuoden reippaasti 
uutena luokkana ja muutamalla 
uudella oppiaineella maustettuna. 
Englanti ja käsityöt alkoivat uusina 
oppiaineina.  
Kouluvuosi on täyttynyt arkisesta 
aherruksesta, mutta mukaan on 
mahtunut myös mukavasti rutiine-
ja rikkovia tapahtumia. Tänä talve-
na ehdimme kerran hiihtämään 
sekä pulkkamäkeen. Luistelemassa 
kävimme jopa kaksi kertaa, joista 
toinen oli enemmän vesiluistelua. 
Kouluvuoden aikana olemme tu-
tustuneet Kivikon luontoon moni-
puolisesti. Olemme tehneet pieniä 
tutkimusretkiä lähimetsään eri 
vuodenaikoina. Teimme kevätkar-
keloihin kuvaesityksen, johon op-
pilaat ottivat kuvia kevään tulosta 
niin lähiluonnossa kuin koulun pi-
hallakin. Kotikaupunkiimme tutus-
tuimme laajemmin tekemällä Hel-
sinki-kiertoajelun yhdessä muiden 
kolmansien luokkien kanssa. 
 Luokanopettajana Jukka Hari 

3B 
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Olemme vuoden aikana tutustuneet toisiimme, pelan-

neet pelejä ja oppineet paljon uusia asioita. 

Talvella pulkkamäki tuli todella tutuksi ja joulun jälkeen 

kävimme uimassa Itäkeskuksen uimahallissa. 

Keväällä harjoittelimme useaan otteeseen kevätjuhla-

esitystämme varten, joka onnistui hienosti. 

Loppukevään helteillä osallistuimme jalkapalloturnauk-

seen ja tutustuimme taekwondon saloihin. 

Kesän odotuksen kruunasi retki Snadistadiin ja Helsingin 

kiertoajelu. 

Tästä on hyvä edetä ensi vuoden uusiin haasteisiin ja 

luokkatiloihin! 

 

21 oppilasta 

 

Luokanopettajana Timo Sipilä 

3C 
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Olemme opetelleet vastuunottoa omasta opiskelusta, harjoitelleet tärkeitä 

yhteistyötaitoja, riitojen sopimista, toinen toisensa auttamista ja kuuntele-

mista. Marraskuun arviointikeskusteluissa oppilaat arvioivat syksyn opiske-

lua yhdessä opettajan ja huoltajien kanssa. Taito- ja taideaineet innostivat 

ja hienoista tuotoksia on saatu iloita mm. käsitöissä!   

Lukuvuoden alkajaisiksi saimme viettää ihanan luontokoulupäivän Harak-

kasaaressa. Siellä tutkimme Itämerta ja saaristoluonnon ihmeitä. Pääsim-

me 1.luokkalaisten kummieiksi. Heidän kanssaan olemme käyneet metsä-

retkellä, suunnistaneet koulun pihassa ja toukokuussa meillä oli hauska 

päivä Snadi Stadin sisäliikuntapuistossa.  Mieliimme jäi juhlallinen ja iki-

muistoinen päivä pormestarin itsenäisyyspäiväkutsuilla Finlandia-talolla. 

Erilaisiin liikuntalajeihin pääsimme tutustumaan Messukeskuksen Sportti-

päivässä. Kevätkarkeloissa esitimme kalevalalaisen tarinan pohjalta muo-

katun pienen näytelmän 4 C-luokan kanssa. 4.luokkalaisten aurinkoinen 

luokkaretkipäivä vietettiin Porvoossa.   

Luokanopettajana Kaarina Merikannas  

 Oppilaita 23 

4A eteenpäin  

suunnistaa 
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Syyslukukausi alkoi reippaasti tutun luokan kanssa; kaverit löytyivät taas kesän jälkeen ja välitunneilla pelattiin kuten ennenkin huippusuosittua jalkapalloa, 
liikunnan riemu muistui jokaisen mieleen. Lähimetsissä kävimme tuttuun tapaan suunnistamassa, samoin pääsimme jälleen osallistumaan Myllypuron pal-
loiluhallin sisäsuunnistukseen. Talvikin tuli vihdoin pitkästä aikaa - ainakin jonkinlainen, lajeina tutut luistelu ja hiihto. Muutama lumipallokin taisi lentää 
väärään paikkaan… 

Oppiminen tuntui sujuvan helposti ja keskustelu kaikenmaailman asioista oli pohjatonta. Myös opettaja pääsi osallistumaan yhdessä oppimisen ja oivalta-
misen riemuun; robotiikkaa ja ohjelmointia opeteltiin kaikki yhdessä. 

Luokkatila vaihtui kevätlukukauden alussa puolet pienempään, mutta eipä se menoa haitannut. Seinille ripustettiin kauniit kuvataidetyöt ja taas saatiin luo-
tua kotoinen ympäristö ympärillemme. Luokka teki yhdessä myös upean ”kevätkukkameren” kevätjuhlaesitykseen, jossa muutenkin oli esiintymisvuorossa. 

4.-luokkalaisten yhteinen kevätretki Porvooseen on vielä edessä, samoin koko koulun Snadi Stadi–retki – sen jälkeen päästäisiin viettämään pitkään odo-
tettua kesälomaa! 

Toivotan teille rakkaat oppilaani oikein hyvää syksyä 5.-luokkalaisina uuden opettajan kanssa – hyvin te pärjäätte! 

luokanopettaja Kristina Holm                   oppilaita luokalla 23 

4B  kohti uusia tuulia 
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Tämän vuoden oppimisen keskeiset sanat ovat 

olleet: toiminnallisuus, aktiivinen osallistumi-

nen, kokemuksellisuus, vuorovaikutus ja ilmai-

sukyky. Tämän vuoksi olemme opiskelleet pal-

jon myös koulun ulkopuolella. Syyskuussa vie-

railimme Helsingin yliopiston matikkaluokka 

Origossa.  Marraskuussa pääsimme luontokou-

lu Arkin vieraiksi Korkeasaareen, ja meillä oli 

ikimuistettava päivä eläinten parissa.  Joulu-

kuussa pukeuduimme parhaimpiimme ja juh-

listimme itsenäisyyspäivää Finlandia-talolla. 

Maalis-huhtikuussa taiteilimme kulttuurikes-

kus Stoan taidekursseilla ja urheilimme koulu-

laisten Sporttipäivillä Messukeskuksessa. Ke-

vätkarkeloissa esitimme nykyaikaisen mutta 

kalevalalaisen tarinan 4 A-luokan kanssa. Tou-

kokuussa kävimme Porvoo-retkellä ja leikki-

mässä Snadi Stadissa. Tästä on hyvä siirtyä 

kohti uusia seikkailuja! 

 

Luokanopettajana Anne Räisänen-Dolk 

Oppilaita 22 

Pitäkää hatuistanne kiinni, 

tässä tulee 4C 
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Vuoteen mahtui taas monenlaista, uutta ja 
tuttua. Syyslukukauden aikana harjoiteltiin 
itsenäisyyspäivän tanssiaisiin. Oppilaiden 
mieleen jäi Finlandia-talolla järjestetyt yli-
pormestarin juhlat, joissa esiintyi Krista 
Siegfrieds. Arkisen opiskelun ohella har-
joittelimme myös toisen auttamista, ryh-
mässä toimimista ja pohdimme myös sitä, 
miten otamme toiset huomioon ja mitä on 
olla hyvä kaveri. Keväällä harjoittelimme  
ahkerasti Kalevala-aiheista näytelmää Ke-
vätkarkeloihin. Luokasta löytyi innokkaita 
draaman harjoittelijoita! Mieleen jäivät 
myös matkat muuan Porvooseen ja Sna-
diStadiin. Nyt voikin hyvällä mielellä todeta: 
Kokka kohti kesää! 

Opettaja: Miika Kabata 

Oppilaita: 21 

KOKKA KOHTI KESÄÄ (JA TULEVIA HAASTEITA)! 
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Viides luokka ala-asteen puolel-
la sujui poikkeuksellisella taval-
la. Annantalon taidepajat toivat 
vaihtelua syksyn arkeen. An-
nantalolla oppilailla oli mahdol-
lisuus tutustua mm. valoku-
vaukseen, kuvataiteisiin ja esi-
tystaiteeseen.  

Koulun tilanpuutteen vuoksi 
opiskelimme kevätlukukauden 
TVT-luokassa. Alussa totuttelu 
uuteen tilaan tuntui haastaval-
ta, mutta nyt keväällä voidaan 
todeta oppilaiden oppineen 
paljon uusia taitoja!  

Luokanopettajana Panu Keskinen 

Oppilaita: 27  

5A median pyörteissä 

Robotiikka, ohjelmointi ja videot ovat ol-
leet vahvasti oppilaiden arjessa läsnä ke-
vätlukukauden aikana. Oppilaat ovat opis-
kelleet ahkerasti erilaisissa toimintaympä-
ristöissä kuten ulkona ja koulun käytävillä. 
Kiitos kaikille oppilaille joustavuudesta ja 
ennakkoluulottomuudesta! 
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Viikolla 47 olleissa arviointikeskusteluissa oppilaat 

arvioivat syksyn opintoja yhdessä vanhempien ja 

luokanopettajan kanssa. Vanhempainillat olivat yh-

teisiä toisten viitosluokkien kanssa. Yhteistyötä teh-

tiin luokkien välillä ahkerasti esimerkiksi kuvataide- 

ja mediaprojektien tiimoilta. Annantalolla opiskeltiin 

eri taidelajeja, kummioppilaiden kanssa oli hauskaa, 

samoin kuin perinteisellä Fazerin tehdasvierailulla. 

5B 
KEVÄTAURINGON LOISTAESSA 

Luokanopettajana Jari  Ahvenus 

OPPILAITA YHTEENSÄ:  26 



 

VESALAN ALA-ASTEEN TOIMINTAKERTOMUS 2015—2016 

Toiseksi viimeinen vuosi ala-asteen puolella 

sujui uuteen tutustuen ja vanhaa kerraten. 

Lukuvuoden huippukohtia olivat ainakin An-

nantalon taidepajat, joissa oppilailla oli 

mahdollisuus harjoitella mm. valokuvausta 

ja musiikkiteatteria. Erilaiset koulun urheilu-

tapahtumat toivat uutta potkua päivien kes-

kelle.  Luokan musikaalisuus näkyi ja kuului 

jälleen joulujuhlassa. Yhteistyötaidot ja itse-

näinen tekeminen kehittyivät, ja tiedotkin 

lisääntyivät.  

Luokan erilaiset vahvuudet kantavat pitkäl-

le, ja ala-asteen viimeinen vuosi tuo varmas-

ti uusia elämyksiä uuden OPS:n ja uuden 

luokkatilan myötä. 

Luokanopettajana Susanna Puustinen 

”Viisi Cee ja 

aina paranee.” 
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Syksy 2015 alkoi tutun opettajan, Hanna Tuomivaaran johdolla. Syyskuun alkupuolella Hanna jäi äitiyslomalle ja hänen tilalleen 

tuli Heini Saarnivaara. Avustajana luokassa toimi Päivi Samaletdin. Loppukeväästä Päivin sijaiseksi tuli Mohamed Mahdi Hashi. 

Huhti- ja toukokuuksi saimme luokkaamme avustajaharjoittelija Heidi Kivisen. 

Syksyllä liikuimme paljon Kivikon metsässä, tutustuimme lähialueen historiaan ja toisiimme. Saimme kummiluokaksemme IF:n, 

jonka kanssa vietimme monia mukavia hetkiä. Vitosluokkalaiset pitivät hyvää huolta pienistä kummioppilaistaan muun muassa 

Helsingin keskustassa jouluvaloja ihastellessa sekä Ruudin pulkkamäessä. Isot kummioppilaat leikittivät pieniä kummioppilaita 

koulun pihalla, lukivat heille kirjoja ja piirsivät heistä kuvia. Yhteistyö jatkuu varmasti yhtä lämpimänä myös ensi vuonna. 

Kevätlukukaudella innostuimme tutustumaan koodauksen saloihin ja teimme oman koodausruudukon luokan takaosaan. Sekä 

oppilaat että opettaja oppivat paljon uutta, jonka varaan on hyvä rakentaa ensi vuonna uuden ops:n mukaisia tavoitteita. Ilmiö-

mäistä oppimista luokassa tapahtui jatkuvasti pienempien projektien muodossa. Rakensimme esim. pienoismallit oppilaiden 

unelmakouluista ja kuvasimme Scratch Jr. -ohjelman avulla pieniä animaatioita, joissa oppilaat seikkailivat itse animaatiohah-

moina omatekemissään koulurakennuksissa. Koulun iPadit olivat ahkerassa käytössä koko lukuvuoden ajan. 

Vitosluokalla alkoi monta uutta lukuainetta. Koko luokan lemppariksi nousi Fyke, jonka perusteisiin pääsimme tutustumaan toi-

minnallisen Pop Tiede ry:n Ilmiömäistä-kouluvierailun avulla. Oppilaat pääsivät valmistamaan esimerkiksi norsun räkää. Histo-

ria oppiaineena innosti oppilaita uudenlaiseen tapaan opiskella pareittain tietoa etsien. Toiminnalliset työskentelytavat, urhei-

lullisuus ja huumori värittivät opiskeluamme koko vuoden ajan. Parhaina hetkinä luokka tulvi oppimisen iloa ja näistä hetkistä 

ammennamme jatkossa voimaa ala-asteen viimeiselle vuodelle. 

Uusia tuulia ja  

oppimisen iloa 
5E 
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”Älä jää murehtii, jos joku ei mee niin kuin toivoit, 

vaan yritä parhaasi. 

Jos et onnistu, älä lannistu, vaan yritä kovempaa. 

Tuut onnistuu, jos vain jaksat yrittää. 

Yritä kovemmin, niin pääsisit eteenpäin nopeammin. 

Pystyt siihen kyllä, jos pidät luottamuksen yllä. 

Kun ihmiset näkee taitoo sus’, et uskalla näyttää tunteita, 

mutta tiedän, että pystyt olemaan oma itses’. 

Älä jää murehtii, jos joku ei mee niin kuin toivoit, 

vaan yritä parhaasi.”    (6A:n Annantalolla tekemä biisi) 

6A 

”Pystyt siihen kyllä, kun  

pidät luottamuksen yllä..” 

Neljä yhteistä vuotta on mennyt vauhdilla ja joskus myös 

vauhdikkaastikin. Olemme hioneet toinen toisiamme. An-

nantalon taidekurssilla tehty räppibiisi toi kyyneleet sil-

miini. Teissä on jotain ainutlaatuista! Me olemme erilai-

sia, mutta se on myös rikkautemme. Luottakaa itseenne, 

mutta muistakaa, että menestyminen vaatii myös työtä.  

Onnea ja iloa elämäänne!  toivottaa Marketta-ope. 
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Ala-asteen viimeinen lukuvuosi on ollut täynnä muu-

toksia. Luokan pitkäaikainen ja rakastettu opettaja jäi 

eläkkeelle vuoden 2015 lopussa. Heti kevätlukukauden 

alussa 6B muutti yläkoulun tiloihin uuden opettajansa 

kanssa. Kevätlukukausi on ollut totuttelua uuteen. Täs-

tä on hyvä jatkaa yläkouluun!   

Joulujuhlanäytökseen 6B teki elokuvan. Lukuvuoden 

aikana on tehty muitakin elokuvia iPadeilla.   

6B on retkeillyt kuluneen lukuvuoden aikana paljon, 

muun muassa Yrityskylässä, Heurekassa, Annantalolla 

ja HJK:n harkkoja katsomassa.   

Kevätlukukauden loppu huipentui Särkänniemen ret-

keen.  

6B 

Luokan opettajina  

Riitta Tuomivaara jouluun 2015 asti 

ja Maisa Akkola kevätlukukaudella 

Muutosten 
pyörteissä 
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Viimeinen yhteinen vuotemme on ollut täynnä iloa, riemua ja yhdessä tekemistä. Olemme nauttineet ja 

oppineet  sekä kuunnelleet ja arvostaneet toisiamme. Olemme opiskelleet ahkerasti koulussa ja päässeet 

vierailemaan mahtaviin paikkoihin ja saaneet kokemuksia olan takaa. Erityisesti olemme oppineet toisil-

tamme todella paljon. Luokastamme on kasvanut menestynyt joukkue isolla J:llä.  Vuoden vaihteessa pää-

simme muuttamaan jo yläasteen tiloihin ja kotiutuminen sujui hyvin. Arkemme rullasi kohti kevättä, ja nyt 

on tullut aika kiittää ja kumartaa. Vaikka matkamme kulkeekin tästä eteenpäin monilla uusiin maisemiin, 

olemme todella iloisia, että saimme viettää yhdessä ikimuistoiset neljä vuotta. Mirkka-ope haluaa kiittää 

kaikkia oppilaitaan ja kotijoukkoja sekä toivottaa turvallista matkaa! Sanat eivät riitä.....  

Luokanopettaja: Mirkka Kuusisto 

Oppilaita: 25 

6C kiittää  

ja kumartaa! 
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Tänä vuonna valmistavalla luokalla on ollut kaikkiaan 17 oppilasta.  Heidän perheensä 
ovat kotoisin Albaniasta, Ghanasta, Irakista, Iranista, Kiinasta, Kongosta, Pakistanista, 
Palestiinasta, Somaliasta ja Venäjältä.  

Vilkas joukko lähinnä ekaluokkalaisia sekä muutama viidennen ja kuudennen luokan oppilas ovat taan-
neet sen, että vauhtia on riittänyt. Tavoitteemme on ollut oppia suomea, mutta aika paljon on harjoiteltu 
myös kouluarkeen liittyvää turvallisuutta, kuten sitä ettei juosta käytävillä eikä leikitä hippaa luokassa. 
Onneksi metsäretkillä on saanut vapaasti juosta ja seikkailla. Yksi jännittävimpiä retkiä oli käynti sodan 
aikana kaivetulla luolalla. Lähimetsän upeilla laduilla päästiin kokeilemaan myös hiihtoa, joka osoittautui-
kin aika vaikeaksi puuhaksi! Luonnon heräämisen tarkkailu keväällä on ollut luontoliikuntaa parhaimmil-
laan. Pääsimme vierailulle yläasteen kasvi- ja eläinhuoneeseen, jossa sai pitää käärmettä ja silittää pupuja 
ja marsuja! Makuelämyksistäkin on päästy nauttimaan, kun eräs äiti toi suuren kattilallisen arabialaista 
ruokaa kouluun. Siitä riitti maistiaisia naapuriluokallekin, jonka mukana isommat oppilaat pääsivät käy-
mään Fazerilla.  

Valmistava luokka muutti tammikuussa pienten siiven sulkeuduttua koulun kirjastotilaan. Muutto ja uu-
teen tilaan asettuminen ovat vaatineet kaikilta ahkeruutta muuttopuuhissa, kärsivällisyyttä ja tavallista 
parempaa keskittymiskykyä. Kiitos siitä! 

VALMISTAVA VAUHDISSA! 

Mieleenpainuva tapahtuma oli oman luokan esityksen valmista-
minen huhtikuun lopussa olleisiin Kevätkarkeloihin. Esityksen 
harjoitteleminen oli hauskaa, mutta myös kovaa ja kurinalai-
suutta vaativaa työtä. Lopputulos oli onnistunut ja oppilaat otti-
vat ylpeinä vastaan kiitokset upeasta esityksestä. Lentäjänpoika
-laulusta saimme korvamadon koko loppukevääksi. 

Tämän sydämeen käyvän joukon kanssa ovat saaneet työsken-

nellä luokanopettaja Sirkku Aboulfaouz, S2-opettaja Saara 

Markkanen, resurssiopettaja Maj-Lis Guillermo-Vauhkonen sekä 

avustajat Minna Pohjansalo ja Päivi Samaletdin (syksyllä), Hans 

Sederqvist ja Mohamed Mahdi Hashi (keväällä) sekä Anne Jal-

low, Helena Rajatammi ja Carina Tossavainen koko lukuvuoden. 

Kiitokset hienosta yhteistyöstä ja ihanaa kesää! 
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 Lukuvuosi alkoi työntäyteisesti. Viime kauden kesken jääneitä asioita saimme hoidettua alta pois. Uusia oppiaineita ja uusia oppilaita luokassa mutta vanha hyvä tekemi-

sen meininki säilyi. Joululoman jälkeen tilojamme vähennettiin mutta pärjäsimme meille varatuissa tiloissa. Uintiin osallistuivat innokkaasti muut kuin luokan kuutoset, 

joille kaupunki ei tätä mahdollisuutta suonut. Kuutoset pääsivät kyllä kokemaan yrityskylän erinomaisen toimintaympäristön. Syksyllä kävelimme metsässä ja kevensimme 

muutenkin luontoa tarkkailemalla, talvella hiihtoa metsässä ja koulun pihalla. Pajapäivänä marraskuussa luokan oppilaat tekivät Halloween-aiheisen pääkoristeen.  Varsi-

naiset retket jäivät loppukevääseen, jolloin oli Särkänniemeä, Linnanmäkeä, Uutelaa ja yläkouluihin tutustumista.  

Opetussuunnitelman tavoitteet saavutettiin. Ekaluokkalaiset oppivat lukemaan, kolmoset aloittivat englannin opiskelun ja kuutoset kirittivät itseään yläkoulua kohti ja har-

joittelivat ruusujuhlaa varten. Tuloksia syntyi ja käyttäytyminen koheni. Luokan aikuiset Seija, Kari ja Ari olivat näyttävästi esillä koulun muussa toiminnassa. Seija emännöi, 

Kari sijaisti ja avusti koulun eri luokissa ja Ari oli jatkuvasti apulaisrehtorin tehtäviä tekemässä, neuvotteluissa tai suunnittelukokouksissa.  

Luokassamme opiskeli kuutosia, kolmosia ja ekaluokkalaisia.  

TUE-luokka  Tohinaa ja työntäyteistä toimintaa 
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Laaja-alainen erityisopetus on tarkoitettu  niille oppilaille, jotka 
tarvitsevat tukea oppimiseensa. Ohjaus tapahtuu oppituntien ai-
kana pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena oppilaan omassa 
luokassa. Pienryhmäopettaja on usein mukana neuvotteluissa, 
joissa mietitään oppilaan opiskeluasioiden järjestämistä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Pienryhmäopetusta annetaan useimmiten 
äidinkielessä/suomen kielessä, mutta sitä ovat saaneet tehoste-
tusti myös ne oppilaat, jotka ovat tarvinneet erityistä tukea mate-
matiikan opiskelussa. 

Kevätlukukaudella 2016 laaja-alainen erityisopetus on painottu-
nut samanaikaisopetukseen. 

Koulutulokkaiden lukutaitovalmiudet ja matematiikan oppimisval-
miudet kartoitetaan syksyisin, jotta voidaan varhaisessa vaiheessa 
puuttua mahdollisiin luku– ja kirjoitustaidon tai matematiikan on-
gelmiin. Alkukartoitusten perusteella oppilaat saavat tarpeitaan 
vastaavaa tukea luku– ja kirjoitustaidon tai matematiikan oppimi-
seen. Koulutulokkaat jaetaan ns. joustaviin pienryhmiin, joissa he 
saavat noin kerran viikossa juuri heidän taitotasolleen suunnattua 
äidinkielen tai matematiikan opetusta. 

Matematiikassa osa tukea tarvitsevista koulutulokkaista on oh-
jattu pienryhmiin, joissa he ovat saaneet kuntoutusta matematiik-
katerapiaan erikoistuneelta opettajalta (Leena Grönroos). 

 

Opettajina Anne Elomaa, Carolina Silvola ja Ulla Lempiäinen 

Laaja-alainen erityisopetus eli ns. 

pienryhmäopetus 

Kuvassa resurssiopettajana toiminut erityisopettaja Maj-Lis Guillermo Vauhkonen 

auttaa pientä koululaista ratkomaan matematiikan ongelmia. 
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Suomi toisena kielenä (S2) on äidinkieli ja kirjallisuus -nimisen oppiaineen oppimäärä, jolla on oma opetussuunnitelmansa. Se noudattaa äidinkieli ja kirjallisuus -
oppiaineen tavoitteita mutta ottaa huomioon sen, että opetettava kieli ei ole oppilaan oma äidinkieli. Opettajina ovat olleet Paula Martikainen, Hanna Vierijärvi ja 
Saara Markkanen.   
 
S2-opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan suomenkielisen puheen ymmärtämisen ja tuottamisen sekä lukemisen ymmärtämisen ja kirjoittamisen taitoja äidin-
kieleltään suomenkielisen tasolle. Näin oppilaat saavat paremmat valmiudet jatko-opintoihinsa. Myös oppilaan oman äidinkielen opiskelu peruskouluopetuksen 
rinnalla takaa hyvät edellytykset oppilaan toimivan kaksikielisyyden kehittymiselle. 
 
Koulumme on myös mukana opetustoimen kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-
arvoa. Hanke suuntaa resurssia juuri valmistavasta opetuksesta tulleiden oppilaiden suomen kielen opetuksen tehosta-
miseen. Tämän ansiosta meillä on ollut ylimääräisenä S2-opettajana syyslukukaudella Elisa Laukkarinen-Gökce ja kevät-
lukukaudella Ilona Savolainen.  
 
S2-oppimäärää ovat opiskelleet ne oppilaat, joiden kotikieli ei ole suomi. He ovat saaneet S2-opetusta keskimäärin kaksi 
viikkotuntia pienryhmässä tai samanaikaisopetuksessa oppilaan omassa luokassa. Kevätlukukaudella opetus on ollut 
koulun tilajärjestelyjen vuoksi enimmäkseen samanaikaisopetusta. Tämä on mahdollistanut myös yhteisen kirjallisuu-
den opetuksen koko luokalle. Luokissa on toteutettu lukupiirejä ja näytelmäprojekteja yhteistyössä luokanopettajan ja 
S2-opettajan kanssa.   

SUOMI TOISENA KIELENÄ 
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Tänä vuonna kieliä ovat opettaneet Kata Fabritius, Kristiina Holm, Saara 
Markkanen, Riikka Niemenranta, Susanna Puustinen ja Virpi Välimaa-
Hill. 

Sähköiset oppimateriaalit, tablettisovellukset, oppilaan verkkotehtävät 
sekä omat sähköiset tuotokset ovat arkipäivää myös kielten opetukses-
sa. 

Tammikuussa kieltenopettajat pitivät infotilaisuuden 2. ja 3. luokkien 
kielivalinnoista. Osallistujia oli paikalla runsaasti. Erityisesti huoltajia 
kiinnosti kielten tuleva opetussuunnitelma sekä koulumme muuttuva 
kielitarjonta. 

Ensi syksystä lähtien Vesalassa voi opiskella englantia ja ruotsia 3. luo-
kalta sekä englantia ja saksaa 4. luokalta alkaen. Lisäksi ruotsin opiskelu 
varhaistuu koko maassa: kaikki oppilaat, jotka eivät ole valinneet ruot-
sia aiemmin opiskelevat sitä 6. luokalta lähtien. 

Englantia, ruotsia, saksaa...  
See you in August! Vi ses i Augusti!  

Wir sehen uns im August! 

3A-LUOKAN OPPILAAT PÄÄSIVÄT ENGLANNIN 

TUNNILLA JUHLISTAMAAN HALLOWEENIÄ 

KAIVERTAMALLA OMAT JACK'O'LANTERN –

KURPITSALYHDYT. 

Koulussamme opiskellaan 
ahkerasti englantia, ruotsia 
ja saksaa. 
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Kuudesluokkalaisista koottu joukkue saa-

vutti pronssia huhtikuussa järjestetyssä 

Helsingin piirin Hese-yleisurheilukisassa, 

johon osallistui kaiken kaikkiaan yhdeksän 

luokkaa ympäri Helsinkiä.  

Koko joukkueella oli mieletön tsemppi ko-

ko kisapäivän ajan ja omaa joukkuetta 

kannustettiin niin, että muut kilpailijat 

kääntyivät katsomaan. 

Huipputuloksia saatiinkin joukkueena 

viestijuoksussa, jossa Vesala voitti selkeäs-

ti oman eränsä ja saavutti koko kilpailun 

toisiksi nopeimman ajan. Keihäässä Aleksi 

heitti koko kilpailun pisimmän tuloksen ja 

Randel sai keihäänheitossa hopeaa. Ty-

töistä Saara saavutti keihäässä myös hope-

aa. Lisäksi pituushypyssä pompittiin hie-

noja tuloksia. 

Hienot päivä ja hienot kisat! 

 

Menestystä Hese-kisoissa! 
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Oppilas- ja opettajajäsenistä koostuva ympäristöraati pyrkii vähentämään kou-
lun ympäristökuormitusta ja toimimaan viihtyisämmän ympäristön puolesta. 
Kaikista 3.- 6. luokista on valittu kaksi oppilasta ympäristöraadin jäseniksi. Ym-
päristöraadin toimintaa ovat tänä lukuvuonna ohjannet Hanna Vierijärvi, Liisa 
Kauppila-Rekki, Saara Markkanen ja Kristina Holm. 

Ympäristöraati suunnitteli syksyn alussa koulun viihtyisyyden parantamiseen 
tähtäävää toimintaa. Sisäilmaongelmat ja niistä johtuvat uudet tilajärjestelyt 
vaikuttivat kuitenkin suunnitelmien toteutuksiin. Suunnitelmista saatiin toteu-
tettua  kukkasipulien istutus yhteiselle piha-alueelle. Kukkapenkin perustami-
nen olikin mukava lähtölaukaus syyslomalle, ja nyt kevään tultua myös palkit-
seva piristys: tulppaanit kurottavat vartensa aurinkoon ja loistavat eri väreissä. 

Kevätpuolella ympäristöraati pääsi vierailemaan viereisen yläkoulun Kasvarissa 
eli yhdistetyssä kasvi- ja eläinhuoneessa. Ympäristöraadin jäsenet ovat kir-
joittaneet ympäristöraadin toiminnasta säännöllisesti koulun ME-lehteen. 

Hanna Vierijärvi 

Ympäristöraati viihtyisämmän ympäristön puolesta  
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Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valittiin äänestyk-

sellä luokissa. Heidän tehtävänään on toimia luokkansa 

edustajina ja välittää viestiä hallituksen ja oman luok-

kansa välillä. 

Hallitus kokoontui melko säännöllisesti järjestämään 

Ruutihankkeen puitteessa ensin syksyllä pajapäivää ja 

keväällä retkeä Snadistadiin.  

Oppilaskunnan opettajajäseninä toimivat Kata Fabritius 

jouluun asti, Jukka Hari ja Timo Sipilä. 

Lukuvuonna 2015-2016 

Retkeiltiin ja seikkailtiin paljon  koulun 

lähiympäristössä ja kauempanakin. 

Juhlittiin 99-vuotiasta 

Suomea perinteisesti niin 

koulun lippukalliolla kuin 

pormestarin kutsuilla 

Finlandiatalolla. 

Tutustuttiin ja tutkittiin ilmiöitä mm. POP-Tiede-

asiantuntijoiden hauskoissa pajoissa. 

Esiteltiin kouluamme mm. japanilaisille opetusalan vieraille. 

Vietettiin hauska hetki Taika-Petterin ja kumppa-

neiden kanssa. Ihmeteltiin apulaisrehtori Arin kai-

man, vatsastapuhujamestari Ari Lauanteen  taitoja. 

Kaikki pelaa –kisoissa harjoitel-

tiin reilua peliä ja kannustettiin 

kaikkia yrittämään parhaansa 

luokan hyväksi. 

Kuultiin viisaita 

ajatuksia ja neu-

voja Jokerien 

pelaajilta, jotka 

kiersivät kouluja 

teemanaan kiu-

saamisen vastus-

taminen. 
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POLIISIN SOME-INFO laittoi nuoret pohtimaan 

Kristian Paavilainen 

vanhempi konstaapeli 

Helsingin poliisilaitos 

Miten turvalli-

nen ja paljasta-

va sosiaalinen 

media onkaan. 

Miten siellä voi 

ja kannattaa 

toimia? 
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YHDESSÄ TEHTYÄ! 

Voitto kotiin Robot sta-

dissa –tapahtuman Yh-

dessä tehtyä –sarjassa! 

Vesalassa osataan! 
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Syyslukukausi 11.8.2016 (to) - 22.12.2016 (to) 

Syysloma 17.10.2016 (ma) - 21.10.2016 (pe) 

Joululoma 23.12.2016 (pe) - 8.1.2017 (su) 

Kevätlukukausi 9.1.2017 (ma) - 3.6.2017 (la) 

Talviloma 20.2.2017 (ma) - 24.2.2017 (pe) 

Lukuvuosi 2016-2017 

Lukuvuosi 2016-2017 alkaa Vesalan ala-asteella torstaina 11. elokuuta klo 9.00. 

Mahdollisista muista lomapäivistä tai lauantaityöpäivistä tiedotamme koteja 

syksyllä ilmestyvässä Syystiedotteessamme.  
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Vesalan ala-asteen henki-

lökunta kiittää huoltajia 

ja oppilaita tästä luku-

vuodesta ja toivottaa 

rentouttavaa ja kaunista 

kesää! 


