
 
 

 

TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN HUHTIKUUN TIEDOTE 

 

Huhtikuu on alkanut hieman viileissä ja talvisissakin olosuhteissa, mutta toivotaan, että 

kevät tästä vielä lämpenee. Pääsiäisloma on pian edessä, kiirastorstaina olemme jo 

vapaalla. Pienen hengähdystauon jälkeen jatkamme koulua vielä vajaan kaksi kuukautta.  

Koronarajoitteet ovat pitkälti poistuneet koulun arjesta, mutta toki edelleen huolehdimme 

perushygieniasta ja terveysturvallisuusaspekti ei ole kadonnut. Maskien käytössä on 

voimassa suositus, velvoite on poistunut. Tietyt rutiinit ovat jääneet osaksi normia: 

käsihygienia ja väljyys tietyssä määrin, ruokailut edelleen porrastetut kuten myös 

välitunnit. Ensi lukuvuodelle pohdimme uudelleen mm. välituntien ja ruokailujen 

järjestelyjä. 

Nyt jo toiveikkaana alamme miettiä kevään juhlia ja tapahtumia, joita saa taas järjestää, 

kylläkin tietyin rajoituksin. Toukokuulle on tiedossa niin koulutulokkaiden tutustumista, 

mahdollista pihajuhlaa, leirikouluja ja kevätretkiä. Kevätjuhlien järjestelyt alkavat jo 

vähitellen huhtikuussa. 

 

Tapahtumia huhtikuussa: 

Lukuviikkoa vietetään vko 14. Luokissa luetaan ahkerasti, täytetään lukupassia ja 

lukemisen innostamiseen on luokissa erilaisia tehtäviä. Lukemisen ja lukutaidon 

pääkaupunki - on yhteisenä tavoitteena Helsingin kouluissa.  

 

Oppilaskuntapäivät ti 6.4. toteutettiin tänä keväänä avointen ovien periaatteella Teams-

ohjauksessa. Kaikki helsinkiläiset oppijat kutsuttiin keskustelemaan ja unelmoimaan 

tulevaisuudesta ja miten yhdessä voi olla toteuttamassa tätä unelmaa. Koulutus 2030 

työskentelyssä oli tarkoituksena luoda yhdessä tavoitteet koulutuksen tulevaisuudelle 

Helsingissä ja konkreettiset askelmerkit sen saavuttamiseksi. Oppilaskuntapäivät ovat 

tärkeä foorumi oppijoiden vaikuttamiselle ja heidän äänensä kuulumiselle. Luokkien 

osallistuminen oli vapaaehtoista, useat luokat koulusta osallistui päivään. 

Pe 8.4. 1.- 3.lk menevät pääsiäishartaukseen Töölön kirkkoon, uskonnon tunnin aikana. 

Isommilla luokilla ja muilla ryhmillä on oman uskonnon/elämänkatsomustiedon opettajan 

johdolla oma ohjelmansa luokassa.  

 

Kansainvälinen toiminta on virinnyt uudelleen. Saamme kouluun vierailijoita mm. 

Brittiläinen rehtorivierailu to 7.4. Lisäksi tiedossa on Madridilaisen koulun ja meidän 

koulumme 5C- ja 6B- luokkien kanssa pidetään virtuaalioppitunteja huhtikuun 

loppupuolella. Koulussamme on lisäksi vieraillut espanjalainen opettaja maalis-

huhtikuussa kahden viikon ajan. 



 
 

 

 4.-6.lk luokkien kevään viimeiset valinnaiskurssikerrat ovat jo tällä 

viikolla eli viikolla 14. 

 Uinteja on vielä joillakin luokilla, alkavat viikolla 15, mutta useimmilla vasta 

toukokuussa. 

 

Iloisia koulupäiviä huhtikuuhun ja mukavia pääsiäisajan lomapäiviä! 

 

 


