
TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN TOUKOKUUN TIEDOTE 

 

Tämä toukokuu alkoi monenlaisissa, erityisissä merkeissä.  

Maanantaina 2.5. koko koulu pääsi ihastelemaan sirkustaiteilijaparin Kate & Pasi 

sirkusesitystä saliin. Tilaisuudesta saimme positiivista energiaa ja ikimuistoisen 

kokemuksen. Tämä oli ensimmäinen yhteinen salitilaisuus sitten koronarajoitusten.  

Tiistaina 3.5. lakko sulki koulut. Toivottavasti perheissä saitte järjestettyä lakon ajan 

kohtuudella. Kiitos teille kärsivällisyydestä poikkeustilanteessa! 

Toukokuu on lukuvuoden viimeistelyn aikaa, viimeiset kokeet ja opiskelurupeamat 

ovat käsillä. Toukokuussa on myös hauskoja hetkiä ja monilla luokilla tehdään esim. 

keväisiä retkiä koulupäivän aikana. Viimein 6. luokkalaisetkin pääsevät 

leirikouluihinsa ja nyt on heillä muutenkin erityistä ja varmasti haikeaakin aikaa– 

viimeiset viikot alakoulussa. 

Toukokuu on tulevan lukuvuoden suunnittelun aikaa. Lukuvuoden 2022-23 

opetuksen järjestämisen suunnittelu on meneillään ja jatkuu opettajien kanssa vielä 

elokuussakin. Pääosin samat opettajat jatkavat omien luokkiensa kanssa. Muutamassa 

luokassa on luokkamuutoksia edessä ja on myös opettajavaihdoksia. Rehtori tiedottaa 

suoraan luokille ja huoltajille muutoksista Wilma-viesteillä. Lukuvuoden 2022-23 

opettajat ja luokat -lista julkaistaan Wilman tiedotteissa kesäkuussa.   

 

Tapahtumia 

9.-12.5. Koulussa vieraana Erasmus+ -hankkeen partnerikoulun ryhmä oppilaita 

ja opettajia Salamancasta, Espanjasta. Vierailu toteutetaan yhteistyönä Töölön 

yhteiskoulun kanssa. 

Suurimmalla osalla luokista sijoittuu tämän lukuvuoden uimaopetus ihan tähän 

lukuvuoden loppuun eli neljän viimeisen kouluviikon keskiviikoille. Luokanopettajat 

informoivat asiasta luokkiaan erikseen. 

Moni oppilas on suorittanut lukuvuoden aikana luku- tai matematiikkadiplomia. 

Diplomisuoritusten tulee olla luokanopettajalla tiedossa viimeistään perjantaina 

20.5. Diplomit ja ruusut suorituksensa valmiiksi saaneille jaetaan perjantaina 3.6. 

Uudet ekaluokkalaiset tutustuvat luokkiinsa ja opettajiinsa ke 18.5. klo 8.15-9.00. 

Oppilaiden ollessa luokissa rehtori pitää lyhyen infon huoltajille salissa.  

Pihajuhla uusille ekoille sekä heidän kummiluokilleen ti 24.5. klo 17.30-19.00 

koulun pihassa.  



Yläkouluun siirtyvät kuudesluokkalaiset käyvät toukokuun aikana tutustumassa 

uusiin kouluihinsa. Töölön yhteiskoulu järjestää sinne siirtyville oppilaille 

tutustumistilaisuuden keskiviikkona 25.5. klo 13-14. Muihin kouluihin siirtyvät 

oppilaat saattavat myös saada kutsun tutustumistilaisuuteen tulevalta koulultaan joko 

suoraan kotiin tai luokanopettajansa kautta.  

Torstaina 26.5. on helatorstai ja tällöin ei ole koulua, mutta perjantaina 27.5. on 

normaali koulupäivä. 

Lukuvuoden viimeisellä kouluviikolla on lukujärjestyksessä erityisaikatauluja. 

Tällöin on luokanopettajapäiviä ja myös normaaleja koulupäiviä. Koulupäivät ovat 

luokilla seuraavat:  

o Ma 30.5 ja ke 1.6. normaalisti lukujärjestyksen mukaan.   

o Ti 31.5. luokanopettajapäivä kaikilla luokilla klo 9.00-13.15. 

o Torstaina 2.6. kaikilla koulua klo 9-12. 

o Kevätjuhla to 2.6., kolme eri juhlaa: klo 17, klo 18 ja klo 19.   

o Esiintyjinä kevätjuhlissa ovat kaikki 2., 3., 4. ja 6. luokat sekä 5C. 

 

o Juhla klo 17.00: A-luokat + D- ja E-luokat 

o Juhla klo 18.00: B-luokat + 2-3F 

o Juhla klo 19.00: C-luokat  

o Opettajat ilmoittavat erikseen, mihin aikaan oppilaiden 

tulee kokoontua luokkiinsa juhlaa varten. 

 

o  Pe 3.6. kaikilla koulua klo 9-12. 

o  Pe 3.6. kevätkirkko klo 9.15 1-3.lk ja klo 10.00 4-6.lk. ET-oppilaille  

vastaavat tilaisuudet suunnitelman mukaisesti.  

o La 4.6. klo 9.00 koko koulu kokoontuu koulupihalle. Laulamme 

Suvivirren yhdessä ja sen päätteeksi muut luokat siirtyvät luokkiin 

opettajiensa johdolla, mutta pihatapahtuma jatkuu vielä 6. luokkien 

kukituksella. Tokaluokkalaiset kummioppilaat kukittavat. Säävaraus! 

o Luokissa todistusten jaot ja sen jälkeen alkaa kesäloma! 

 

Nyt voimme toivottaa myös vanhemmat tervetulleiksi koululle mukaan koulun 

kevätjuhliin. 

Keväistä ja aurinkoista toukokuuta toivottaen! 


