
 
 

 

TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN HELMIKUUN TIEDOTE 

Hyvää helmikuuta!  

Talven lumiriemuihin on ollut nyt hienot mahdollisuudet, talvesta olemme saaneet nauttia 

täysin rinnoin! Toivotaan näin jatkuvankin. 

Koronarokotuksia annettiin 1.-5.lk oppilaille ja tehosteet annetaan muutaman viikon 

kuluttua.  

Koulun ympäristössä on vielä helmikuun loppuun saakka Helenin kaukolämpötöihin 

liittyviä kaivuutöitä, mitkä vaativat erityishuomiointia kaikilta, jotka koulun katuosuuksilla 

liikkuvat. Katutöiden äänet kantautuvat välillä luokkiin asti, mutta suuremmilta häiriöiltä 

olemme välttyneet.  

Kuluneella viikolla koulurakennuksen katolla oli lumenpudottajia työssään. Nyt on katto-

osuudet puhdistettu ja kulku koulun tiloihin tältä osin normalisoitunut. 

Koronan suhteen koulussa on ollut melko rauhallista. Helsinki on linjannut yhdessä 

muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa, että koronajäljityksestä luovutaan ja 

karanteenikäytänteet ovat myös muuttuneet. Koronatestiin ei ole enää välttämätöntä 

mennä ja oireettomien päivien jälkeen voi palata kouluun. Kaikkia ylimääräisiä kontakteja 

tulisi kuitenkin välttää ja muistakin, jo opituista terveysturvallisuutta edistävistä 

toimenpiteistä, on tärkeää pitää kiinni. Sairauden pitkittyessä tai oireiden vaikeutuessa on 

aina syytä hakeutua lääkäriin. Wilman tiedotteista löydätte 11.1 julkaistun kaupungin 

tiedotteen. Muutokset jäljityksessä ja karanteeneissa, joka kertoo tarkemmin uusista 

toimintatavoista. 

Koronaviruksen aiheuttaman taudin osalta on siirrytty normaalin sairauspoissaolon 

käytäntöihin.  Opettajat merkitsevät läksyt Wilmaan tai niistä voi muuten sopia opettajan 

kanssa, joten kotona sairastava oppilas voi tehdä niitä vointinsa mukaan. Etäopetusta 

annetaan niille oppilaille, joiden osalta kouluun on toimitettu tartuntatautilääkärin 

määräämä karanteenipäätös (erityisiä opetusjärjestelyjä haetaan Wilmassa, rehtoriin 

yhteys) tai jos kyseessä on riskiryhmäläisyys (erillinen lomake, yhteys rehtoriin). 

 

TAPAHTUMIA ja toimintaa helmikuussa 

Viikolla 7 eli ennen talvilomaa vietämme koulussa KaMu –viikkoa. 

Viikko alkaa ma 14.2. Ystävänpäivän merkeissä, mihin oppilaskunnan hallitus järjestää 

luokille ohjelmaa.  

 

 

KAMU-VIIKKO vko 7 (14.2.-18.2.2022) 



 
 

• Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaveritaitoja ja oppilaiden hyvinvointia sekä 

torjua yksinäisyyden kokemista koulussa.  

• Oppilaiden osallisuus huomioidaan välituntitoimintojen ja palkintotunnin 

suunnittelussa. 

1. Viikolla järjestetään monipuolista välituntitoimintaa:  
• Oo mun kaveri -välituntitoiminta (oppilaskunta)  

• KeMu (kerro mulle) -kioski ulkona ti ja ke (psykologi ja kuraattori) 

2. Luokissa puhutaan kaveritaidoista ja kerätään hyviä kaveritekoja.  
• Pyysin koulukaveria mukaan leikkiin tai peliin.  

• Autoin koulukaveria.  

• Kysyin koulukaverin kuulumisia.  

• Kehuin koulukaveria.  

• Leikin tai pelasin uuden koulukaverin kanssa.  

• Iloitsin toisen onnistumisesta.  

• Olin hyvä kuuntelija.  

• Annoin koulukavereille työrauhan.  

• Tein tunnilla töitä uuden koulukaverin kanssa.  

• Istuin ruokalassa eri seurassa kuin tavallisesti.  

• Tervehdin.  

• Kiitin.  

• Juttelin ystävällisesti.  

• Harkitsin ennen kuin sanoin jotain.  

• Kannustin koulukaveria.  

• Lohdutin koulukaveria.  

• Tein kompromissin – sovin yhdessä mitä pelataan tai leikitään 

Viikon lopuksi järjestetään palkintotunti. Palkintotunti suunnitellaan oman luokan kanssa. 

3. Kaikki mukaan -viikon kunniaksi julistetaan videokisa, jossa vinkataan hyviä keinoja 

olla kiva koulukaveri muille. 

 

TALVILIIKUNTAPÄIVÄ  
Keskiviikkona 16.2. vietämme koko koulun yhteistä talviliikuntapäivää.  

Silloin ovat kaikki oppilaat koulussa klo 9.00-13.00. 

 

Päivää vietetään koulun lähialueilla ulkoillen hiihdon, luistelun ja pulkkailun merkeissä, 

jokainen oman valintansa mukaan. Päivästä tulee vielä erikseen lisätietoa Wilman kautta.  

 

A2-kielen valinnat lv 2022-23 varten 

 

Nykyiset 2.lk valitsevat A2-kielen alkavaksi ensi lukuvuonna.  

Valinnasta lähetetään 2.lk huoltajille Wilma-viesti ja valinta tehdään Wilmassa helmikuun 

loppuun mennessä. A2-kieli on vapaaehtoinen, sitä ei ole siis pakko valita, mutta valinta 

on sitova.  

 

Valinnaiskurssit 4.-6.lk ovat alkaneet helmikuun ensimmäisellä viikolla ja jatkuvat 

huhtikuun loppuun asti. 4.lk valinnaiskurssiaika on ti 13.30-15.00 ja 5.ja 6.lk to 13.30-

15.00.  

 



 
 

Helmikuun katkaisee talviloma viikolla 8.  

Loman jälkeen koulu jatkuu normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.   

Mukavaa talvilomaa! 

 


