
 

TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN MARRASKUUN TIEDOTE 

 

Koulutyöskentelyn ahkeria viikkoja on monta jäljellä ja kaikkea mukavaakin on vielä tiedossa ennen 

joululomaa. Pääsemme viimein vahvistamaan yhteisöllisyyttä, kun koronarajoitukset ovat vapautuneet ja 

oppilasryhmiä ei tarvitse enää pitää erillään. Tärkeätä muistaa edelleen, että kouluun ei saa tulla sairaana 

tai oireisena. Ja edelleen jatkuu myös käsihygienian ja tuuletuksen sekä tietty väljyyden ylläpitäminen. 

Koronarajoitusten vapautuminen näkyy seuraavissakin asioissa: 

 Työskennellään ilman maskia. 

 Kuitenkin esim. retkelle mennessä yleisissä kulkuneuvoissa, tilausbusseissa ja koulukyydissä 12 

vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat käyttävät maskia. 

 Kaikki luokat ovat palanneet kouluruokalaan syömään, mutta aikataulutus on hieman väljempi, 

jottei syntyisi ruuhkia. Lisäksi kouluruokailussa huolehditaan hygieniasta ruuanvalmistuksen ja -

jakelun sekä syömisen aikana. 

 Oppimiskeskustelut ja muut huoltajatapaamiset voidaan järjestää lähitapaamisina. Tapaamisissa 

huolehditaan riittävästä väljyydestä ja noudattaen hygieniaohjeita. Tapaamiset voidaan edelleen 

pitää myös etäyhteyksin. 

 Retkiä ja opintokäyntejä ja kulttuurivierailuja voidaan tehdä ulko- ja sisäkohteisiin. 

 Kotimaan leirikouluja ja yön yli retkiä voidaan järjestää 6.luokkalaisille.  

 Koulun yhteisiä ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja sekä juhlia voidaan järjestää lähitapaamisina, 

kun huolehditaan hygieniaohjeista ja riittävästä väljyydestä, ruuhkia ei saa syntyä. 

 Koulun välituntivälinelainaamo avautuu jälleen. 

Yhteispelillä eteenpäin 

Koulussa vietämme vkolla 44 hyvinvointiviikkoa. Luokkia kannustetaan tällä viikolla panostamaan mm. 

yhteispelin tarjoamiin tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittäviin työtapoihin (luokkapiiri, toimin itse). 

Koulun pihaan perustettiin kaveripenkki, johon kaveria kaipaava oppilas voi istahtaa ja toiset voivat 

hakea mukaan leikkiin. Ympäristöagentit lanseerasivat ruokalaan Kuppilat Kuntoon –teeman, jossa 

kehitetään ruokarauhaa ja siisteyttä sekä syödään lautaset tyhjiksi kestävän kehityksen nimissä. 

Valintojen aikaa 

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

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

opetusta annetaan mm. musiikissa, nykytanssissa ja kuvataiteissa.  

6.luokkalaiset tekevät valinnat yläkoulua varten. Paraikaa yläkoulut jakavat tiedotteita kotisivuillaan tai 

pitävät tiedotustilaisuuksia.  

Valintojen tekemiseen on aikaa 15.11.-15.12. 2021.   

Kodin ja koulun yhteistyö 

Edustajavanhempainkokous järjestettiin lähitapaamisena ensimmäistä kertaa sitten koronan. Tapaamiseen 

osallistui vanhempia lähes kaikilta luokilta. Illan aiheena oli tutustuminen ja ajankohtaisista aiheista 



keskustelu. Keskusteluaiheina oli mm. koulun hyvinvointikyselyn tulosten tarkastelu koko koulun 

näkökulmasta sekä koulun välituntipihan parannustoiveet.  

Oppimiskeskustelut lv 2021-22 

Sovituilla viikoilla pidetään opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteinen oppimiskeskustelu. 1.luokkien 

osalta keskustelut on käyty lokakuussa, muilla luokilla ne ovat vielä edessä. Syyslukukauden puolella 

käydään vielä 6. luokkien oppimiskeskustelut, 2.-5. luokilla heti kevätlukukauden alussa. 

 

6. luokat viikolla 48.   

2.- 5. luokilla viikolla 3. 

 

Lauantaikoulupäivä 11.12.2021   

Ennakkomuistutuksena, meillä on toimintasuunnitelman mukaisesti lauantaikoulupäivä joulukuussa ja 

siitä korvaavana pidämme vapaapäivän kiirastorstaina 14.4.2022. Lauantaikoulupäivänä on 

perinteisesti pidetty myyjäisiä yhteistyössä TAAVY:n kanssa. Tapahtumapäivän järjestelyt ovat vielä 

auki, joten siitä tiedotamme tuonnempana. 

Itsenäisyystanssit 4. ja 5. luokat 

Finlandia-talon juhlat peruutettiin vielä koronan vuoksi. Näinpä 4. ja 5. luokkalaiset tanssivat koululla 

itsenäisyystanssit ti 14.12. Tilaisuudesta tiedotetaan lähempänä.  

Urheilua 

Pe 12.11 2.luokat saavat opetusta koripallon saloihin, ohjaamaan koululle tulee HNMKY. 

Koulujen välisissä salibandyn kisoissa marraskuussa myös Töölön joukkueet osallistuvat sekä tyttöjen 

että poikien joukkueilla. 

Retkiä 

6. luokkalaisilla on 26.11.2021 Yrityskyläpäivä  

Kaikilla luokilla on ”ruutiretkiä” – luokat ovat itse valinneet kohteensa ja tiedossa on mm. keilailua, 

kiipeilyä, teatteria. 

Oppilaskunta toimii 

Oppilaiden keskuudesta on esitetty toiveita koulun pihan parantamiseksi. Oppilaiden joukossa kerättiin 

alkusyksystä jopa nimiä lasten omaan adressiin koulun pihan viihtyisämmäksi saamisesta. Oppilaskunnan 

hallituksessa aletaan nyt tehdä suunnitelmia pihaparannusta varten. Rehtori vie suunnitelman eteenpäin 

kaupungin kiinteistöhallintoon, piha-asioista vastaavaan yksikköön. Toiveissa on, että koulun piha saa 

uudistusta ehkäpä ensi kesän aikana.  

 

Muistattehan, että koulun arkea voi seurata: 

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

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

 

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


Hyvää marraskuuta toivottaen! 


