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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN JOULUKUUN TIEDOTE 

 

Syyslukukausi lähenee loppuaan, kolme viikkoa ja joululoma alkaa. Joulun odotusta koulussa vietetään 

jälleen enimmäkseen oman luokan kesken, kuten viime vuonnakin. Jouluperinteisiin liittyviä tapahtumia 

järjestämme terveysturvallisuutta noudattaen ja tämän vuoksi joulujuhlat siirretään ulos. Luokat tekevät 

oman joulujuhlansa retkeillen metsään tai puistoihin to 16.12. koulupäivän aikana. Luokanopettajat 

tiedottavat tästä tarkemmin. 

Joululomaa kohden käydään tavallisen kouluarjen merkeissä ihan viimeisiin koulupäiviin asti, 

poikkeuspäiviä on kolme: to 16.12., ti 21.12. ja ke 22.12. nämä päivät vietetään oman luokanopettajan 

johdolla, aikataulut tarkemmin alempana ja myös erillisessä tiedotteessa. 

Koulun perinteiset Taavyn kanssa yhteistyössä järjestetyt joulumyyjäiset järjestetään koulun pihassa. 

Toivottavasti saamme nauttia kohtuullisen kivasta talvisäästä ja saamme myyjäisiin väkeä ostoksille. 

Oppilaiden lauantaikoulupäivä vietetään pääosin luokissa, mutta kaikki luokat viettävät hetken myös 

ulkona myyjäisissä.  

Koronasta huolimatta tässä ajassa on paljon asioita, joista voi saada voimaa ja joilla voimme toisillemme 

tuottaa iloa ja valoa. Pidetään hyvä ja toiveikas mieli yllä – vuoden pimein päivä on pian selätetty ja valoa 

on edessäpäin.  

 

Kiitos syksyn hyvinvointikyselyyn vastanneille huoltajille!  

Käsittelimme oppilailta ja huoltajilta saatuja vastauksia kouluvointiin liittyen yhteisöllisessä 

oppilashuoltoryhmässä (psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, rehtori, luokka-asteen luokanopettajat ja 

erityisopettaja) sekä luokanopettajan ja/tai oppilashuollon edustajan johdolla oppilaiden kanssa luokassa.   

Kyselyissä nousivat esille tietyt teemat ja näistä käytiin laajalti keskusteluja:  

- Useammalla luokkatasolla on koettu yksittäisiä kiusaamistilanteita, joista on keskusteltu kyselyiden 

purkutilanteissa oppilashuollossa. Tilanteiden selvittämiseksi noudatetaan koulun kiusaamisen vastaista 

suunnitelmaa. 

-  Yksittäisillä luokka-asteilla esille nousivat haasteet työrauhassa. Oppilashuoltoryhmä sopii 

tapauskohtaisesti opettajien kanssa tilanteen jatkotyöstämisestä. 

- Välituntitoimintaan kohdistui paljon toiveita. Pihan toiminnallisuuden lisäämiseksi ollaan oltu 

yhteydessä suunnitellusta vastaavaan tahoon. Välituntilainaamo on nyt saatu pitkän tauon jälkeen 

käyttöön ja isommille oppilaille lisätty vaihtoehtoisia tapoja viettää välituntia (koripallo- ja 

kirjastovälitunnit). Pari viikkoa sitten alkoivat myös 6. luokan oppilaiden vetämät piirustusvälitunnit, 

jotka ovat olleet suosittuja, ja myös lukuvälitunnit jatkuvat edelleen. 

Viime vuoden tapaan positiivisena näemme, että suurimmalla osalla koulumme oppilaista on ainakin yksi 

tai useampi kaveri. Huomattava enemmistö oppilaista tulee mielellään kouluun ja kokee kouluympäristön 

mukavana. 
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Jatkamme työskentelyä näiden asioiden parissa läpi kouluvuoden. Töölön ala-asteen kiusaamisen 

vastaista työtä jatketaan ja suosituksi havaittua KaMu-viikkoa vietetään taas helmikuussa.  

Toivomme, että te huoltajat olette luokanopettajaan tai meihin oppilashuoltoryhmän jäseniin yhteydessä, 

jos teitä mietityttää jokin kouluun tai oman lapsenne hyvinvointiin liittyvä asia.  

Ystävällisin terveisin,  

Oppilashuoltoryhmä (laaja-alaiset erityisopettajat, koulukuraattori, koulupsykologi, 

kouluterveydenhoitaja, rehtori) 

 

Valintojen aikaa vielä 15.12. asti 

Marras-joulukuun aikana 2. ja 6.lk oppilailla on valintojen mahdollisuuksia. Valintakortit täytetään 

Wilmassa. Kyseisten luokkien oppilaiden huoltajille on lähetetty ohjeistukset Wilma-viestillä. 

2.luokkalaiset voivat halutessaan hakeutua 3.luokalta alkavan painotettuun opetukseen. Painotettua 

opetusta annetaan mm. musiikissa, nykytanssissa ja kuvataiteissa.  

6.luokkalaiset tekevät valinnat yläkoulua varten.   

Valintojen tekemiseen on aikaa vielä 15.12. 2021 asti.   

 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Edustajavanhempain tapaamiseen 2.11.2021 osallistui yhteensä 16 edustajaa 13 luokalta. Marraskuun 

alun hyvä tilanne soi meille ensimmäisen lähitapaamisen pitkän tauon jälkeen. Meillä oli onnistunut 

kohtaaminen, positiivinen ja hyväntuulinen ilmapiiri, oli hyvää keskustelua ja rakentavaa kommentointia. 

Aiheina olivat ajankohtaiset koulun kuulumiset, koulun hyvinvointikyselyn tulokset sekä koulun ja kodin 

väliseen yhteistyöhön liittyvät ideat.    

Kiitos kokoontumisesta ja vilkkaasta keskustelusta. Keväällä on seuraava kokoontuminen. 

 

Oppimiskeskustelut lv 2021-22 

 

Oppimiskeskustelut pidetään yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajan kesken. Tapaaminen voi tämän 

hetkisen tiedon mukaisesti olla lähitapaaminen, kun aikuisilla on maski ja istutaan väljästi.  

Paraikaa ovat käynnissä 6. luokkien keskustelut ja jäljellä ovat tammikuussa 2.-5.luokkien keskustelut. 

Luokanopettaja tiedottaa huoltajia tarkemmin keskustelun tavasta ja aikatauluista.  

Hyvät huoltajat: Pyydämme, että jo saapuessanne kouluun sisälle pidätte kasvomaskeja. 

 

2.- 5.luokkien keskustelut siis tulossa viikolla 3. 

 

Poissaolojen ilmoittaminen ja oman loman anominen 

 

Oppilaan ollessa poissa koulusta huoltajan tulee ilmoittaa siitä merkitsemällä poissaolo Wilmaan, 

poissaolon syy on myös ilmaistava, esim. sairaana (ei sairauden tarkempaa määrittelyä), hammaslääkäri 

jne. Ilman syytä oppilas ei voi olla pois koulusta ja tämän vuoksi huoltajan on se ilmaistava tiedoksi. 
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Koulussa seurataan oppilaiden poissaoloja. Mikäli oppilaalle kertyy paljon poissaoloja, opettaja ottaa 

asiasta yhteyttä huoltajiin.  

 

Anoessanne omaa lomaa oppilaalle se tulee tehdä Wilman kautta. Hakemukset ja päätökset kohdassa on 

huoltajan anomalle poissaololle annettu uusi nimitys: Vapauttaminen koulutyöstä –lomake on nimetty 

uudelleen. Löytyy nyt nimellä “Lyhytaikainen poissaolo koulutyöstä”. 

 

 

Joulun ajan poikkeuspäivät ja tapahtumat koulussa  

 

PE 10.12.2021 LUCIA-KULKUE koulun käytävillä klo 9, oppilailla lukujärjestyksen mukainen päivä. 

Kulkueen jälkeen luokkiin jaetaan perinteiset piparilaatikot. Kiitos TAAVY:lle piparien kustantamisesta.   

LA 11.12.2021 LAUANTAIKOULUPÄIVÄ. Kaikilla oppilailla koulupäivä klo 9.00-12.00. 

JOULUMYYJÄISET KOULUN PIHASSA klo 10-13. 

TI 14.12. 2021 ITSENÄISYYSJUHLAT. 4. ja 5.lk oppilailla koulupäivä klo 9.00-14.00, muilla luokilla 

lukujärjestyksen mukainen koulupäivä. 

TO 16.12.2021 JOULUJUHLAPÄIVÄ. Oppilailla koulupäivä seuraavasti: 1.-2.lk klo 9.00-12.00 ja 3.- 

6.lk klo 9.00-13.15. Koulun joulujuhlat vietetään luokittain Metsän joulu –teeman mukaisesti aidosti 

luonnossa liikkuen, eli luokat retkeilevät lähimetsään/puistoon koulupäivän aikana. 

PE 17.12.2021 Lukujärjestyksen mukainen koulupäivä kaikilla luokilla. 

MA 20.12.2021 Lukujärjestyksen mukainen koulupäivä kaikilla luokilla. 

TI 21.12.2021 Luokanopettajapäivä, oppilailla koulua seuraavasti: 1.-2.lk 9.00-12.00, 3.-6.lk 9.00-13.15 

KE 22.12.2021 Luokanopettajapäivä klo 9.00-12.00 kaikilla luokilla. Koulupäivän aikana ei mennä 

joulukirkkoon Töölön kirkkoon. Vaihtoehtoiset ohjelmat järjestetään koululla tai retkeillen. Päivän 

ohjelma on vielä suunnittelussa. 

Koulu alkaa tammikuussa 10.1.2022 lukujärjestyksen mukaisesti. 

Toivotamme oikein hyvää ja iloista joulukuuta ja kun joululoma koittaa, kaikille hyvää joulua ja 

antoisaa lomaa! 

 

 

 


