
 
 

 

TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN SYYSKUUN TIEDOTE 

 

Syyslukukausi ja syyskuu on lähtenyt reippaissa tunnelmissa käyntiin, 

opiskeluintoa löytyy ja yhteisiä tapahtumia on järjestetty. Eläintarhan kentällä 

vietettiin hienoa urheilupäivää ja Eduskuntatalon portailla laulettiin noin 250 

töölöläisen oppilaan osallistuessa ilmastotervehdykseen muiden koulujen kanssa, 

lisäksi moni luokka on ehtinyt opintoretkille kaupungin kohteisiin, 6A ja 6B -luokat 

ovat leirikoulunsa käyneet ja uudet ekaluokkalaiset ovat hyvää kyytiä oppimassa 

koululaisiksi. Useat koulumme oppilaat ovat jälleen päässeet edustamaan 

kouluamme koulujenvälisissä yleisurheilukilpailuissa. Tauon jälkeen myös koulun 

ja Taavyn yhteinen tapahtuma TALENT-show järjestetään torstaina 15.9. 

Koulun arkea yritämme saada näkyväksi ja tässä muistutuksena koulun  

instagramin osoite: 

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

Koulun kotisivut: https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/toolon-ala-aste 

 

Oppilaan perustiedot ja suostumukset – Wilma-lomake  

Käyttehän hyvät huoltajat tarkistamassa Wilmassa ”Oppilaan perustiedot ja 

suostumukset” – lomakkeen lastanne koskien. Kyseinen Wilma-lomake sulkeutuu 

muokkauksilta 1.10.2022. 

 

Osaamista ja kouluhyvinvointia kartoitetaan  

Syksyn alussa luokissa tehdään erilaisia testejä matematiikan ja äidinkielen 

osaamisen kartoittamiseksi. Näiden testien myötä saamme tietoa tuen tarpeista. 

Testien perusteella luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja suunnittelevat 

tarvittavan tuen antamista oppilaille. Mikäli kotona on huoli oppilaan oppimisesta, 

olettehan yhteydessä opettajaan.  

Kaikissa 3.- 6.luokissa tehdään syyslukukauden aikana hyvinvointikysely. 

Otamme käyttöön Kaskon tarjoaman koulunhyvinvointiprofiili.fi -alustan. 

Tarkastelemme tuloksia vuosiluokkatasoittain yhteisöllisessä 

oppilashuoltopalaverissa. Tuloksia käydään läpi myös oppilaiden kanssa luokittain 

rehtorin, oppilashuollon työntekijän sekä luokanopettajan yhteistyöllä. 

1.-2.- luokkien osalta teemme koulun oman hyvinvointikyselyn, mikä toteutetaan 

tammi-helmikuussa. 

 

Kodin ja koulun yhteistyö 

https://www.instagram.com/toolon_ala_aste/
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/toolon-ala-aste


 
 

 

Vanhempainillat on pidetty ja olette kohdanneet luokanopettajan ja luokan muut 

vanhemmat. Yhteisessä rehtorin aloitusinfossa tarkastelimme 

asiakaskokemuskyselyn tuloksia ja keskustelitte niistä vielä luokissa. Kiitos 

keskustelusta ja kirjatuista kommenteista, jatkamme asian äärellä vielä 

edustajavanhempien kanssa.  

Edustajavanhempainkokouksen päivämäärä on 21.9. rehtori lähettää vielä 

sähköpostia edustajille. Edustajavanhempain kokous on vapaamuotoinen 

keskustelufoorumi. Käsitellyistä asioista kukin edustaja tiedottaa omaa 

luokkaansa. 

 

Valinnaiskurssit 4.- 6.lk 

4.-6.lk valinnaiskurssit alkavat viikolla 37 ja jatkuvat viikolle 46 asti. 4. luokkien 

valinnaiskurssien teemana on viestintä ja vuorovaikutus, 5. luokkien teemana on 

taide ja teknologia ja 6. luokkien teemana kansainvälisyys. Opettajat jakavat 

oppilaat kursseille toiveiden perusteella. Kevätlukukaudella valinnaiskurssit 

järjestetään viikoilla 4-13. 

 

Kansainvälinen toiminta 

KV-toiminta pääsee myös jatkumaan. Koulumme on mukana Erasmus-

hankkeessa, jossa koulun opettajat pääsevät tutustumaan eurooppalaisiin 

kouluihin oman työn kehittämiseksi ja verkostoitumisen mahdollistamiseksi. 

Koulussamme vierailee opettajaryhmiä sekä muita vierailevia ryhmiä lukuvuoden 

aikana. Otamme myös KV-harjoittelijoita kouluun. Joillekin luokille tulee tarjolle 

KV-yhteistyössä virtuaalitunteja ulkomaisten koulujen kanssa. 

Kerhot 

Koulussa järjestetään kerhoja pääasiassa Suomen Harrastamisen mallin kautta. 

Kerhoja on liikunnasta taiteisiin ja luontoon. Kerhoista on erillinen tiedote 

Wilmassa. 

 

 
Aurinkoista ja myötätuulista syksyä kaikille! 


