Sompio-Keskuskoulu -kuukausitiedote –
Lokakuu

Hyvät Keskuskoulun ja Sompion koulun Kotiväet
Lukuvuotta on käyty nyt 37 päivää eli olemme jotakuinkin puolessa välissä – hieman alle puolen. Aloittaessani kirjoittamaan tätä kuukausitiedotetta, oletin, että nyt ei taida olla paljoakaan tiedotettavaa, joten
voin ottaa esille useitakin yleisiä asioita Keskuskoulun ja Sompion koulun arjesta.
Vaan kuinkas kävikään: erilaisia tapahtumapäivämääriä on vaikka
kuinka ja paljon. Kun olin saanut nämä kaikki kirjatuksi, oli itsestään
selvää, että tämä riittää tällä erää. Eli taaskaan ette pääse ”nauttimaan” tajunnanvirrastani ettekä viime tiedotteessa lupaamastani
NPDL-jutusta. Mutta hyvää ei koskaan odota liian kauan …

Työjärjestyksestä poikkeavia aikatauluja ja / tai ohjelmia
Mitä perusopetuksen jälkeen…
Tapanani on muistuttaa 9.-luokkalaisia lukukauden aloitustilaisuudessa alkavasta loppukirivuodesta. Tämä loppukiri realisoituu ja tulee näkyväksi erilaisina tapahtumina ja tilaisuuksina, jotka liittyvät
perusopetuksen jälkeiseen aikaan. Duuni ja Kipinä -messut syyskuussa olivat tällainen tapahtuma ja nyt on vuorossa keravalaisten
toisen asteen oppilaitosten esittäytymisvuoro. Maanantaina Keravan lukio ja Keudan toimipisteet (Sarviniitynkatu & Keskikatu) esittelevät koulutustaan Sompion 9.-luokkalaisille.

Keravan toisen asteen oppilaitosten info
ma 1.10.2018 kello 12.30 – 13.15 (9.-luokkalaiset)
9.-luokkalaisille
Tiistaina tapahtuu päivällä ja illalla
Tiistaina 2.10.2018 Keskuskoulun ja Sompion koulun alakoululaiset osallistuvat
UNICEF-kävelyyn. Avustuskohde on tänä vuonna Malawi ja näin kerrotaan UNICEFin sivuilla keräyskohteesta:
Hyvä ja turvallinen koulunkäynti Malawissa
Malawissa 70 % perheistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Hyvä peruskoulu
ja laadukas oppiminen ovat avaimia pysyvään muutokseen ja parempaan tulevaisuuteen. Hyvä ja turvallinen koulunkäynti on myös jokaisen lapsen oikeus.
Jo lähes 20 vuoden ajan suomalaiset lapset ja nuoret ovat auttaneet satoja tuhansia ikätovereitaan kouluun Afrikan ja Aasian maissa. Vuosina 2016-2018 koululaiset tukivat kävelyillä laadukkaampaa koulun-
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käyntiä Malawissa Schools for Africa -ohjelman kautta. Pitkäjänteinen työ Malawissa jatkuu ja kävelytapahtumien tuotot ohjataan tänä lukuvuonna UNICEFin koulutus- ja lastensuojelutyöhön tässä yhdessä
maailman köyhimmistä maista.
Ja näin UNICEF-kävely toimii …

1. Ennen tapahtumapäivää
Oppilaat hankkivat sponsoreita
Ennen tapahtumaa oppilaat hankkivat lähipiiristään sponsoreita, jotka lupaavat lahjoittaa
valitsemansa summan jokaisesta oppilaan kävelemästä kierroksesta. Sponsorina voi toimia
kuka vain vanhemmista isovanhempiin ja naapureista paikallisyrittäjiin. Koulussa tutustutaan tapahtumapaketin sisältöjen avulla UNICEFin työhön ja lasten elämään eteläisessä Afrikassa sijaitsevassa Malawissa. Jokainen koulu saa räätälöidyt sähköiset materiaalit heti
ilmoittautumisen yhteydessä.
2. Tapahtumapäivänä
Oppilaat saavat tarran UNICEF-kävelypassiin jokaisesta suorituksesta
Tapahtumapaketissa on kaikki tarvittava kävelypäivän toteuttamiseen. Tarrojen, passien ja
sponsorikuorten lisäksi koulut saavat aamunavauksen ja lyhytdokumenttielokuvan UNICEFin työstä. Materiaalien parissa koko koulu voi virittäytyä tapahtumaan.
3. Tapahtuman jälkeen
Sponsorit lahjoittavat tarroja vastaavan summan
Oppilaat näyttävät sponsoreille passiin keräämänsä tarrat. Sponsori kertoo lupaamansa
lahjoitussumman tarrojen määrällä ja tekee lahjoituksen tuloksen mukaan. Lukuvuonna
2018-2019 UNICEF-kävelyillä tuetaan koulunkäyntiä Afrikan eteläosassa sijaitsevassa Malawissa, yhdessä maailman köyhimmistä maista.

UNICEF-kävely ti 2.10.2018
1. – 6. -luokkalaiset
Ja tiistai-iltana kello 17.30 alkaen on jo perinteeksi muodostunut Kotiväen messut -tapahtuma yläkoululaisten huoltajille – MUTTA myös Te alakoululaisten Kotiväet olette tervetulleita!!! Oppiaineiden aineryhmillä on
omat messuosastonsa, jossa pääsette tapaamaan nuortenne opettajia ja samalla voitte rohkean uteliaasti
kysellä eri oppiaineiden opetuksesta. Ja kuten aiempinakin vuosina, messuilla on mukana myös yhteistyökumppaneitamme, oppilaskunta ja vanhempainyhdistys.
Varsinaisten messujen lisäksi illan aikana on luokka-astekohtaiset yhteistilaisuudet sekä luokanvalvojavetoiset luokkakohtaiset osuudet.
Jättäkää iltakahvinne / -teenne juomatta ennen messuille tuloanne, koska buffassa on tarjolla kohtuullista
korvausta vastaan herkulliset iltakahvit/-teet.
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Kotiväen messut -tapahtuma ti 2.10.2018 kello 17.30 – 20.00
(7. – 9. luokkien Kotiväet)
Kansainvälisyyttä
Keravalaiset koulut ovat olleet jo tänä lyhyenä syyslukukauden jaksona useiden kansainvälisten vierailujen
kohteena. Keskuskoulussa vieraili keskiviikkona 25.9.2018 21 kiinalaista opettajaa ja rehtoria. Keskuskoulun
opettajat ja oppilaat olivat suunnitelleet Suomen luonto -teemaisen ilmiöoppimisen päivän, jota ryhmä seurasi. Päivän päätteeksi käytiin palautekeskustelu kiinalaisvieraiden kokemuksista ja vieraat olivat vilpittömän
vaikuttuneita ja innostuneita. Ja mikä tärkeintä, myös oppilaat kokivat päivän ”mukavan jännittäväksi”. Vierailun ”hosteina” (= emännät & isännät) toimivat pääasiassa opettajat Leena K ja Laura V sekä joukko oppilaita! Kiitos Keskuskoulun opettajille ja oppilaille vierailupäivästä!!!
Keskiviikkona 3.10.2018 saapuu Sompion kouluun viiden-kuuden hengen EU-komissioryhmä, joka saapuu Keravalle kaupungin kutsumana. Tämän päivän päähosteina ovat
opettajat Riikka M ja Minna S sekä englannin suullisen valinnaiskurssin 16 oppilasta. He
ovat minun pelastusrenkaani, koska koen, että oma kielitaitoni on vaatimaton. Olen
yleensä puhelias ja runsassanainen, mutta taidan tuon vierailun aikana löytää itsestäni
itsekriittisen vähäpuheliaisuuden piirteen 😊 – mutta en tietenkään puhumattomaksi
ryhdy!
EU-vieraiden ohjelma on laadittu yhteistyössä Keravanjoen koulun (Jaakkola) kanssa.
Teemoina ovat samanaikaisopettajuus ja joustavat opetusjärjestelyt sekä oppilaanohjaus pedagogisena vahvuutena. Kummastakin teemasta on pieni luento-osuus. Luonnollisesti vieraat osallistuvat myös oppitunneille.
Vieraille on varattu lyhyt ”lehdistötilaisuus”, joten tästä vierailusta saanette lukea paikallisesta lehdestä.

Kiinalainen vierailuryhmä Keskuskoulussa
ke 25.9.2018
EU-komission vierailu Sompion koulussa
ke 3.10.2018
Salamavalot välkkyvät
Koulukuvaus on syyslukukauden alun eräs varmimmin toistuvista tapahtumista – ja
nyt on kuvausten aika. Kuten tiedätte ja niille, jotka eivät vielä tiedä, kerrattakoon,
että koulujen vanhempainyhdistykset tekevät valokuvaussopimukset ja hallinnoivat
niitä. Keskuskoulun vanhempainyhdistys on tehnyt sopimuksen Kuvaverkko Oy:n
kanssa ja Sompion koulu vanhempainyhdistys Frendikuva Oy:n kanssa. Sopimuksiin
liittyy myös vanhempainyhdistykselle maksettava ns. valokuvakorvaus, jota en käy nyt
avaamaan.
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Sompion koulun oppilaat on jo kuvattu ja nyt on vuorossa Keskuskoulun noin 150 oppilaan ikuistaminen koulukuvaan ti 9 ja ke 10..10.2018. Oppilaat ovat koulussa luonnollisesti lukujärjestyksen mukaisesti, mutta jonkin verran valokuvaus täysipainoista opiskelua häiritsee.

Koulukuvaus
Keskuskoulu ti 9. & ke 10.10.2018
Ilmiöoppimista
Tähän olin kirjoittanut todella pitkän kuvauksen monialaisista oppimiskokonaisuuksista (lähes puolitoista
A4:sta). Mutta varmuuden vuoksi päätin varmistella MOK-tiimin jäseneltä, olenko muistanut mainita oikeat
asiat ja asiat oikein. Tämä opettaja totesi minulle: ”Älä hyvä mies käytä panoksia tähän, koska me MOK-tiimissä olemme laatineet tiedotteen kodeille …” Eli saatte tai kenties olette jo saaneet tiedotteen MOK-viikostamme, enkä minä omilla sanoillani tämän enempää sotke valmista ja hyvin suunniteltua tiedottamista.

Monialainen oppimiskokonaisuus -viikko
ma 8. – pe 12.10.2018
Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa …
… tietyin perustein jälki-istuntoa. Helmikuun kuukausitiedotteessa nämä jälki-istunnon perusteet jo kerroinkin – mutta tässä
ne vielä kerran:
 yhden tunnin jälki-istunto seuraa viidestä tai useammasta

kännykkämerkinnästä, myöhästymisestä tai oppitunnin häirinnästä ja
 kahden tunnin jälki-istunto seuraa lunttauksesta
Alla vielä luettavaksenne koulun järjestyssäännöt. Kuten tarkkaavaisimmat huomaavat, lunttausta ei ole
säännöissä erikseen mainittu, mutta se kuuluu sarjaan ”vilpillinen teko” ja on itsestään selvästi kiellettyä ilman erillistä mainintaa.
Toisaalta huomannette, että jälki-istunnon perusteissa ei viitata jokaiseen järjestyssääntöjen kohtaan. Kaikista sääntörikkomuksista ei sanktioida – se ei olisi tarkoituksenmukaista. Itse asiassa rankaiseminen on varsin pienessä sivuroolissa monipuolisen kasvatuksellisen ja ohjaavan toiminnan rinnalla – ja niin pitää ollakin!
Sompion koulun järjestyssäännöt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Järjestyssääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita noudatetaan kouluaikana koulualueella
ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.
Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.
Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.
Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.
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7.
8.

Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.
Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.
9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla
voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.
10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

Jälki-istunto to 11.10.2018 kello 15.05 – 17.00
(yläkoulu)

Elämäni sankari – selvästi oman elämän kingi
Tästä saatoittekin lukea jo syyskuun tiedotteessa. Hyvinvointikyselyt on nyt tehty ja jäljellä ovat vielä 8.-luokkalaisten ryhmätunnit ja ennen kaikkea Teille Huoltajille tarkoitettu Elämäni Sankarit -kotiväenilta ke
30.10.2018 kello 17.30 alkaen. Kotiväenilta on kohdennettu 6. – 9. luokkien huoltajille. OSALLISTUKAA!!!
”Elämäni Sankari ry on ehkäisevän päihdetyön järjestö,
joka tekee kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa aina alakoulusta toiselle asteelle. Kohtaava
työ tarkoittaa ihmisten välistä kanssakäymistä, vuorovaikutusta, tiedon jakamista sekä vaikuttamista arvoihin ja asenteisiin.
Ehkäisevä työmme kohdentuu alakoulun loppuun, jolloin päihteitä usein kokeillaan, ja yläkouluun, jolloin kokeilut yleistyvät ja vakiintuvat. Juuri näissä kehitysvaiheissa ehkäisevä työ on erityisen tärkeää. Tarjoamme
räätälöityjä palveluita kouluille, oppilaitoksille, urheiluseuroille ja muille yhteisöille, vanhemmille sekä eri ammattikunnille, kuten opettajille. Lue sivuiltamme lisää
meistä ja tarjonnastamme.” http://www.elamanisankari.fi/
VALITSEN ITSE - vanhempainilta
Sompion koulu, Keskuskoulu ja Elämäni Sankari ry toivottavat tervetulleeksi kuulemaan ja keskustelemaan nuorten hyvinvoinnista.
Illan runkona toimii tuoreen hyvinvointikyselyn tulokset, johon ovat vastanneet Keravan 7.-9. luokkalaiset nuoret. Kysely kartoittaa nuorten hyvinvointi- ja päihdekäyttäytymistä. Lisäksi pohditaan ajankohtaisia päihdeasioita ja tarjotaan vinkkejä nuorten kanssa käytävien keskustelujen tueksi.
Vanhempainilta on osa koululla tapahtuvaa “Valitsen itse” - päihdekasvatusohjelmaa, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten valmiuksia hyvien valintojen tekemiseen.
Elämäni Sankari ry on 20-vuotisjuhlavuottaan viettävä nuorten ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka tekee kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa. Kohtaava työ tarkoittaa ihmisten välistä kanssakäymistä, vuorovaikutusta, tiedon jakamista sekä vaikuttamista arvoihin ja asenteisiin.
Lisätietoa osoitteesta www.elamanisankari.fi
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Elämäni Sankarit -ryhmätunnit (8.-luokkalaiset)
ti 30.10. & ke 31.10.2018
Valitsen itse -vanhempainilta (6. – 9.-luokkalaisten huoltajat)
ke 31.10.2018 kello 17.30 alkaen
9.-luokkalaiset työelämään
9.-luokkalaisten tet-viikot alkavat ma 22.10.2018 ja päättyvät perjantaina 2.11.2018. Nuoret ovat itse ”rekrytoineet” itsensä eri työpaikoille ja itse asiassa myös Keskuskouluun ja Sompion kouluun tulee tettiläisiä.
Tämän kaksiviikkoinen vapauttaa koulussa olevien oppilaiden hyväksi käyttöön paljon opettajaresurssia.
Kaikki ne opettajat, jotka vapautuvat tet-viikkojen aikana 9. luokkien oppitunneilta, toimivat samanaikaisopettajina eri luokilla ja luokka-asteilla, joten nyt on luvassa hyvää oppimisen tukea.

Lomailua …
Ja jo nyt on käsillä syyslukukauden hengähdystauko! Syyslomaa vietetään viikko 42 (15. – 19.10.2018). Syyslukukauden alkupuolisko aloitetaan yleensä aina täydellä teholla, jolloin kesäloman jäljiltä tämä nopea tahti
ja tempo polttaa tankkeja vajaaksi nopeasti. Siksi tämä pysähdys on meille jokaiselle tervetullut!
Toivotan Meille kaikille hyvää lomaa löhöilyn, matkailun, joutenolon, rentoutumisen, monipuolisen virkistäytymisen tai muun sellaisen parissa.

Syysloma ma 15. – pe 19.10.2018
Ensi kerralla …
Lyhyeksi lopuksi totean, että tästä tiedotteesta tihkuu ja suorastaan pursuaa läpi kiire. Myönnän, että todella
kiireellä tämän jouduin tekemään. Mutta kuukausitiedotteen tarkoitus täyttyy eli tiedätte, mitä yllättävää ja
lukujärjestyksestä poikkeavaa Keskuskoulussa ja Sompion koulussa lokakuussa tapahtuu!
Hyvää alkanutta lokakuuta Meille kaikille! Ystävällisin terveisin Risto K (040 318 2250)
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