Keskuskoulu & Sompion koulu - kuukausitiedote
Joulukuu

Hyvät Keskuskoulun ja Sompion koulun Kotiväet
Jo runsas kuukausi sitten oli varsinkin kaupoissa nähtävillä pieniä ”varaslähtöjä” jouluun. (huom! Tämä ei
ollut liike-elämän arvostelua, koska tiedän, että erilaiset sesongit ovat erityisen merkityksellisiä ja siksi
aloitetaan riittävän ajoissa). Mutta nyt on alkanut kirkkovuoden mukainen adventtiaika, jolloin joulu alkaa
näkyä ja kuulua runsaana. Olen itse tapojeni vanki ja jonkun mielestä kenties vanhanaikainen, mutta
hammasta purren odottelen tätä ensimmäistä adventtia ja avaan joululle ovet vasta silloin. Mutta keitäpä
me olemme kellekään sanomaan, mikä on oikein tai väärin joulun vietossa … Tosin olen minä jonkin verran
muuntautumiskykyinen: jo 28.11. antauduin joulumielelle ihan tosissaan saatuani nauttia pienten
musiikkiluokkalaisten joulukonsertista …
Syyslukukausi on aivan kohta koettu ja tämä on vuoden toiseksi viimeinen kuukausitiedote. Aivan oikein:
toiseksi viimeinen. Haluan lähempänä joulua sanoittaa kuukausitiedotteen joululla ja siksi tämä tiedote on
enemmän lyhyttä toteamista ja aikatauluista tiedottamista.

Työjärjestyksestä poikkeavia aikatauluja ja / tai ohjelmia
Suomi 100 + 1 vuotta -tapahtumia & aikataulu
Viime vuonna oli Suomen 100-vuotisjuhla ja juhlinta kouluissa oli isoa
ja näyttävää, kuten sen kuuluikin olla. Suomi täyttää torstaina
6.12.2018 101 vuotta. Itsenäisyys on aina juhlan arvoinen, joskin
tänä vuonna juhlallisuudet ovat mittakaavaltaan edellisvuotta hieman vaatimattomammat. Paitsi, että tänäkin vuonna kaikki Keravan
6.-luokkalaiset osallistuvat kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan Samuli Isolan isännöimiin itsenäisyysjuhliin ti 4.12.2018 Killan koulussa. Hieno keravalainen juhlatapa!
Sompion koulussa Suomen itsenäisyyden juhlintaan kuuluu kaksi varsinaista perinnettä: Pro Patria –tilaisuus ja 9.-luokkalaisten itsenäisyystanssit, joka sisältää myös varsinaisen itsenäisyysjuhlan. Pro Patria tarkoittaa ”isänmaan puolesta” ja sotien jälkeen kouluihin teetettiin Pro Patria –tauluja, joihin kirjoitettiin niiden koulun entisten oppilaiden nimet, jotka olivat kaatuneet sodissa. Sompion koulussa marmorinen Pro Patria –taulu sijaitsee pääsisäänkäynnin aulassa.
Vuosittain 9.-luokkalaiset kokoontuvat Pro Patria –tilaisuuteen, jolla kunnioitetaan sotiemme veteraaneja ja
jossa luetaan Vapauden viesti ja se luovutetaan seuraavalle ikäluokalle (8.-luokkalaisille). Ja aivan kuten tasavallan itsenäisyyden pääjuhlaan presidentin linnassa kuuluvat tanssit, niin myös Sompion koulussa. Tänäkin
vuonna 9.-luokkalaiset ovat harjoitelleet seuratansseja ja niiden ”pääesitys” on tiistai-iltana 4.12. kello 18.00.
Kutsuttuina juhlavieraina ovat 9.-luokkalaisten huoltajat.
Keskiviikkona nämä edellä mainitut juhlallisuudet tapahtuvat koulupäivän sisällä, ja tansseista pääsevät nauttimaan kaikki oppilaat. Aikataulumuutoksia tästä ei aiheudu. Mutta liitän nähtäväksenne ohjeistuksen, joka
on jaettu opettajille. Siitä käy ilmi, miten monella tavalla kahden ns. poikkeustapahtuman aiheuttamat muutokset tulee huomioida. Taulukko saattaa olla ensisilmäyksellä sekava, mutta siitä tulisi käydä ilmi kaikki tarvittava.
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Keskiviikko 5.12.2018
1. – 8.-luokkalaiset
08.15 – 09.00

9.-luokkalaiset

Lukujärjestyksen mukaan

08.15 – 09.00

Lukujärjestyksen mukaan

09.05 – 09.50

Lukujärjestyksen mukaan

Lipunnosto (luokat 1 – 6)
09.05 – 09.50

- koulun piha kello 9.15

Lukujärjestyksen mukaan
(luokat 7 -8)

10.15 – 12.30

10.15 – 11.00

Lukujärjestyksen mukaan
- huom! 1. ruokailuvuoro vaihtuu luokilta 7CEF ja 8ACE 2. ruokailuvuoroksi  kello 11.30 alkavaksi merkitty oppitunti alkaa poikkeuksellisesti kello 11.15

12.30 –
(luokat 1 – 6)

12.30 –
(luokat 7 – 8)

13.30 –
(luokat 7 – 8)

Pro Patria –tilaisuus
- oppilaat siirtyvät juhlasaliin tunnin
pitäjän johdolla

11.00 – 11.30

Itsenäisyystanssit I
- luokat 1 – 6 (noin 305 oppilasta)
- luokat 1 – 3 yläkatsomossa
- yleisö seisoo lippuairueen saapuessa
palloiluhalliin
- yhteistanssin jälkeen noin kello
13.00 juontajan toivotettua ”hyvää
itsenäisyyspäivää” oppilaat poistuvat opettajien johdolla palloiluhallista luokkiin
- iltapäivätoiminta alkaa itsenäisyystanssien jälkeen
- muiden koulupäivä joko päättyy tai
jatkuu lukujärjestyksen mukaan

Ruokailu
- kaikki 9. luokat
- ruokailun jälkeen aikaa runsaasti
henkiseen valmistautumiseen ja
meikin & hiusten tarkistamiseen
- seuraavat luokat siirtyvät 2. ruokailuvuoroon
 7C (Aura J)
 7E (Jonna H)
 7F (Heli P)
 8A (Riikka M)
 8C (Susanna J & Piia K)
 8E (Piia K & Jukka L)
- valvontamuutokset:
 Aura J & Paula H vaihto
11.15 – 11.30  12.15 – 12.30
 Jonna H & Jussi R vaihto
11.15 – 11.30  11.00 – 11.15
 Heli P & Tiina K vaihto
ke 11.15 – 11.30  ti 12.15 –
12.30

Lukujärjestyksen mukaan
- kello 13.15 päättyvän tunnin opettaja ohjeistaa tanssiaisiin menemisen (päällysvaatteet & kassit/reput
luokkaan) sekä lippuairueen vastaanottamisen
- kello 13.20 alkavan tunnin opettaja
liittyy kaveriksi

Itsenäisyystanssit II
- luokat 7ABCD yläkatsomossa (jokaisella luokalla kaksi valvojaa!! 
katso edellä)
- yhteistanssin jälkeen juontajan toivotettua ”hyvää itsenäisyyspäivää”
oppilaat poistuvat hakemaan ”narikkaluokasta” tavaransa  koulupäivä
päättyy
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Suomi 101 vuotta –tapahtumat
6.-luokkalaisten itsenäisyysjuhla 4.12.2018 kello 13.00 – 15.00
(Killan koulu)
9.-luokkalaisten itsenäisyystanssit ti 4.5.2018 kello 18.00 alkaen
Pro Patria -tilaisuus (9.-luokkalaiset) ke 5.12.2018 kello 10.15
Itsenäisyystanssit (alakoululaiset) ke 5.12.2018 kello 12.30
Itsenäisyystanssit (yläkoululaiset) ke 5.12.2018 kello 13.30
Suomi 101 –juhlalounas
Koulujen itsenäisyysjuhlalounaasta järjestettiin sähköinen äänestys, johon osallistui yli 3000 koululaista.
Vaihtoehtoja oli neljä. Äänestyksen tuloksena kouluissa tarjoillaan keskiviikkona lounaaksi lohikeittoa ja ohukaisia.

Kello löi jo viisi …
Aivan emme rekiajelulle lähde, vaan reippain askelin kävelemme jälleen Keravan seurakunnan tarjoamaan
joulukirkkoon. Alakoululaisten joulukirkko on pe 14.12.208 kello 12.00 ja yläkoululaisten vastaava to
20.12.2018 kello 10.00.
Tähän ikään ja näihin virkavuosiin minulle mahtuu kymmeniä koulujen joulukirkkokäyntejä, mutta aina ne
vaikuttavat ja ehkä iän myötä ja näin uran loppukirivaiheessa entistäkin syvemmin.
Tietenkin myös niille oppilaille, jotka eivät osallistu näihin kirkollisiin joulutapahtumiin järjestetään koululla
omat yhteiset tilaisuudet, joissa otetaan vastaan alkava loma ja pimenevien päivien vaihtuminen piteneviksi
päiviksi.

Joulukirkko & Loman vastaan ottaminen
Alakoululaiset pe 14.12.2018 kello 12.00
Yläkoululaiset to 20.12.2018 kello 12.00
Kuusijuhlaviikko
Ihan pian on käsillä syyslukukauden viimeinen viikko (17. – 20.12.2018). Koulupäivät ovat lukujärjestyksen
mukaiset maanantaista keskiviikkoon. Torstaina koulupäivä päättyy viimeistään kello 13.15. Perjantaina koulupäivä alkaa kello 9.05 ja se päättyy kaikilta kello 12.00.
Samalla viikolla on kaksi kuusijuhlaa. Onkohan kuusijuhla-sana monellekaan enää tuttu? Näin kutsuttiin ”ennen vanhaa” koulun joulujuhlaa. Keskuskoulun kuusijuhla on tiistaina 18.12.2018 kello 18.00 alkaen ja Sompion alakoulun kuusijuhla torstaina 20.12.2018 kello 18.00 alkaen. Saatte varmasti luokanopettajilta yksityiskohtaiset ”ohjeet” näihin juhliin liittyen.
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Jouluviikko 17. – 21.12.2018
Lukujärjestyksen mukaan ma 17. – ke 19.12.2018
Keskuskoulun kuusijuhla ti 18.12.2018 kello 18.00
Sompion alakoulun kuusijuhla to 20.12.2018 kello 18.00
Näistä haluan Teidän tietävän …
Ja olihan minulla vielä muutama muukin asia. Marraskuun alussa Keravan kasvatus- ja opetustoimessa aloitti
työnsä kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, joista toisen ”kotikoulu” on Keskuskoulu-Sompio. Näin Kirsi kertoo
työstään:
Olen Kirsi Saarinen, psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen aloittanut työt Keravan kaupungilla, Kasvatus- ja
opetustoimessa, Kasvun ja oppimisen tuen vastuualueella 1.11.2018. Työskentelen pääsääntöisesti yläkouluilla ja kotikouluni on Sompion koulu. Tehtävänäni on tukea oppilaan koulunkäyntikykyä sekä lapsen
suotuisaa kasvua ja kehitystä. Toimin yhteistyössä koulujen, oppilashuollon, sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen ja perheiden kanssa ja toimin osana moniammatillista
tiimiä. Seuraan ja osallistun oppilaan luokkatyöskentelyyn, tapaan oppilaita yksilöllisesti ja teen jalkautuvaa työtä. Tavoitteena on yhteistyössä löytää ratkaisuja ja konkreettisia keinoja sekä nuoren koulunkäynnin mahdollistamiseksi, että hänen motivointiinsa ja sitouttamiseensa koulunkäyntiin. Minuun voi
ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa kirsi.saarinen@kerava.fi .
Kirsi toteaa esittelyssään, että hän työskentelee pääasiassa yläkoulun puolella, mikä onkin totta. Mutta hän
on käytettävissä myös ennen kaikkea konsultatiivisesti myös alakoululaisten asioissa. Ja erityisesti haluan
korostaa, että Kirsi ei koskaan työskentele esim. yksittäisen oppilaan kanssa Teidän huoltajien siitä tietämättä. Kirsin työ on osa oppilashuollollista toimintaa ja siitä sovitaan aina yhdessä lapsen ja nuoren huoltajan
kanssa.

Joulukalenteri kaikille …
Liikunnanopettajamme Loviisa on toinen koulun Liikkuva koulu -koordinaattoreista ja hän viestitti opettajille seuraavaa. Laitan opettajille huomenna viestin, että Kotiväet ovat tietoisia UKK-joulukalenterista ja voivat siten lastensa / nuortensa kautta ”kontrolloida” 😉, että kalenteriluukku avataan päivittäin.
Joulukuu alkaa ja Sompparissa ja Keskuskoulussa aloitetaan toiminnallinen joulukalenteri. Saat maanantaihin mennessä Wilmassa linkin, josta kalenteri löytyy ja jokaiselle päivälle on kalenterissa oma pieni toiminnallinen haaste. Kalenteri avataan joka päivä kello 10 tunnilla opettajan sopivaksi katsomassa raossa (ei tarvitse olla heti tunnin alkuun, vaan välipalana
opiskelun lomassa). Tietenkin, jos on koe tms. voi luukun jättää avaamatta, mutta ajatuksena olisi, että jokainen oppilas saisi suunnilleen
joka päivä pienen taon istumiseen joulukalenterin avulla. Luokanopettajat voivat tietenkin valita vapaasti sopivan ajankohdan joka
päivälle. Luukkuja on myös viikonlopuille ja oppilaat voivat halutessaan tehdä viikonloppujen itsenäisiä tehtäviä kotona. Kalenteri ei
vaadi opettajalta mitään muuta kuin tietokoneen ja luukusta tulee
video tai selkeä ohje, jonka mukaan tehtävä suoritetaan. Toiminnallista joulukuuta :) - Loviisa 4
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Minustako flossaaja ?
Noin runsas kuukausi sitten 3F-luokan oppilaat haastoivat minut
ja englannin opettajansa oppimaan flossauksen. Onneksi tiesin,
mistä flossauksessa on kysymys, koska olin nähnyt Karviaisissa
laulavien poikien flossaavan. Se ei vaikuta (ensi näkemältä) kovin monimutkaiselta, mutta itse asiassa se on sitä jonkin verran
(katsokaa Floss Tutorial). Ja ainakin hieman jo kankealle kropalle.
Otin haasteen rohkeasti vastaan. Sovimme esityspäiväksi ma 3.12.2018, joskin minulle suotiin lisää harjoitteluaikaa, kun päivä vaihtui tiistaiksi. Mitä sitten, jos minulla ei olisi mitään esitettävää? Siihenkin oppilailla
oli ratkaisu: flossaus tai Muumi-tikkari. Tänään minulla on h-hetki – menen tervehtimään kolmasluokkalaisia mukanani pussillinen Muumi-tikkareita! Luulenpa, että se on oppilaiden mielestä parempi vaihtoehto
kuin se, että yrittäisin säälittävällä tavalla flossata – tai kuka tietää, miten tässä käy.

Ensi kerralla …
Tämä oli tässä! Palaan asiaan joulun alla… Hyvää joulun odotusta Meille kaikille.
Ystävällisin terveisin Risto K (040 318 2250)
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