
 
 

 

TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN MAALISKUUN TIEDOTE 

Koulussa arki alkoi talviloman jälkeen tutussa turvallisessa ympäristössä, mutta 

maailmantilanteen järkyttämänä. Olemme keskustelleet Ukrainan tilanteesta koulussa ja 

eri luokilla on otettu asiaa esille oppilaiden iän huomioiden ja luokasta nousseiden 

kysymysten tai ajatusten myötä. Osassa luokista, lähinnä isompien oppilaiden kanssa on 

saatettu pureutua tilanteeseen ja aiheeseen syvemmin. Pienempien oppilaiden kohdalla 

asia on otettu esille vähäisemmin, lasten osoittaman tarpeen mukaisesti. Kouluarjen rutiinit 

luovat turvallisuutta, on tärkeää muistaa, että vaikka tilanne Ukrainassa on 

poikkeuksellinen, Suomessa on turvallista. 

Toivottavasti loma antoi kuitenkin koululaisille voimia ja intoa jatkaa koulutyötä. 

Koronarajoitukset ovat vapautuneet koulussakin, olemme saaneet palata pitkälle 

normaaleihin oloihin, kuitenkaan terveysturvallisia tapoja unohtamatta. Tässä lyhyesti 

voimassa olevia ohjeita: 

o Kouluun ei saa tulla sairaana. 

o Oppilasryhmiä ei tarvitse enää pitää erillään. 

o Oppilaat opiskelevat luokkatilojen lisäksi koulun muissa tiloissa ja käyttävät 

kaupungissa olevia muita oppimisympäristöjä mahdollisuuksien mukaan. 

o Siirtymätilanteissa vältetään ruuhkien syntymistä. 

o Välitunteja ei ole välttämätöntä porrastaa. 

o 6.luokkien oppilaat, henkilökunta ja muut koulun tiloissa olevat aikuiset 

käyttävät kasvomaskia.  

o Koulun yhteisiä ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja sekä juhlia voidaan 

järjestää lähitapaamisina. Tilaisuuksissa noudatetaan annettuja 

terveysturvallisuusohjeita.  

 

Koronatestien jako on aloitettu ja tästä on lähetetty huoltajille erillinen Wilma-viesti. 

Koronarokotukset jatkuvat koululla alustavan tiedon mukaan viikolla 11. Tästä lähetetään 

huoltajille erillinen Wilma-viesti.  

  

Opintokäynnit, retket ja leirikoulut keväällä 2022 

Koulussa voidaan järjestää opintokäyntejä ja retkiä ulko- ja sisäkohteisiin.   

Kotimaan leirikouluja ja yön yli retkiä voidaan järjestää. Järjestelyssä otetaan huomioon 

voimassa olevat hygienia-, terveys-  ja tilaväljyysohjeet. Leirikouluun tai yön yli retkiin ei 

osallistuta vähänkään oireisena.  

Joukkoliikennevälineissä ja tilauskuljetuksessa 6−9-luokkalaiset sekä aikuiset käyttävät 

maskia.  

 

 



 
 

 

Tapahtumia maaliskuussa  

6.luokkalaiset osallistuvat Valintojen Stoori –päihdekasvatustunneille Ruoholahden 

nuorisotalolla pe 18.3. Samana päivänä 6.lk saavat myös tiedon yläkoulupaikoistaan. 

 

A2-kielen valinnat lv 2022-23  

 

2.luokkalaiset ovat tehneet valintansa ja ensi syksynä koulussa aloitetaan 3.luokilla  

A2-kielen opiskelua kaikissa tarjotuissa kielissä: englanti, espanja ja ranska.  

 

Muistattehan seurata koulun arkea Instagramissa ja koulun blogissa. 

 

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

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

 

Vielä lopuksi suurkiitos TAAVY:lle lahjoituksesta: saimme hankkia koulun kirjastoon 

lisää kirjallisuutta.  

 

Mukavaa maaliskuuta! 

https://toolonala-aste.blogspot.com/
https://www.instagram.com/toolon_ala_aste/

