Sompio-Keskuskoulu -kuukausitiedote –
Syyskuu

Hyvät Keskuskoulun ja Sompion koulun Kotiväet
Uskallan rohkeasti todeta, että kouluvuoden käynnistysvaiheen hengästyttävä kiire on takana, ja koulun arki on asettunut etenemään kestävyysvauhdilla. Rohkea toteamus ja oletus ja kuitenkin tiedän, että kouluvuosi on todellisuudessa intervallilaji, jossa on matalan ja korkean sykkeen vaiheita. Mutta
juuri nyt vauhti tuntuu sopivalta.
Nyt on siis lukuvuoden toisen kuukausitiedotteen aika. Ensimmäinen tiedote
herätti joitakin hyväntahtoisia ja sarkastisia ”naljailuja” tavastani olla ”lyhytsanainen ja napakka”. Joissakin kuluneiden viikkojen jo toteutuneissa kotiväentapaamisissa lupasin, että seuraavalla kerralla (= tällä kertaa) sanon sanottavani lyhyesti ja ytimekkäästi. Saapa nähdä, kuinka onnistun …
Kun katsoin Keskuskoulun ja Sompion koulun vuosikelloa syyskuun osalta, toisaalta helpotuin, koska valmista tiedotettavaa näytti olevan siinä määrin, ettei minun tarvitsisi edes yrittää
lisätä kuukausitiedotteeseen omaa tajunnanvirtaani. Mutta toisaalta hieman harmitti, koska aavistelin tiedotteesta tulevan kovin kalenterimainen. Sitä paitsi olin suunnitellut, että kertaan Teille jo viime keväänä
esille nostamani NPDL:n, mutta jo kirjoittamisen tässä vaiheessa luulen siirtäväni NPDL:n suosiolla lokakuulle.
Jonkin verran vastahankaisesti luovun tästä suunnitelmasta, koska viime lauantaina opettajat tekivät NPDLkikylauantaityöpäivän, ja se oli sanalla sanoen succé. Siitä olisi TODELLA mukava kertoa Teille, mutta minun
on maltettava mieleni Teidän lukijoiden tähden – kenties.

Työjärjestyksestä poikkeavia aikatauluja ja / tai ohjelmia
Nuorille Duunia & Kipinää!
Keskiviikkona 5.9.2018 Sompion koulun 9.-luokkalaiset osallistuvat Keravan Nuorisopalveluiden järjestämään Duuni & Kipinä 2018 -messutapahtuman Keravan lukion ja aikuislukion tiloissa. Tapahtuma tarjoaa
nuorille tietoa koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä, työllistymismahdollisuuksista ja työnhausta. Tapahtumassa nuorilla on mahdollisuus tavata kasvokkain paikallisia yrittäjiä ja koulutuksen järjestäjiä.
Tarkoituksena on tukea nuoria uranvalinnassa sekä hakeutumisessa perusasteen jälkeiseen koulutukseen ja työelämään.
Oppilaat osallistuvat Duuni & Kipinä 2018 -messuille koulupäivän aikana kello 11.00 – 12.00 ja koulupäivä ennen ja jälkeen messuvierailun
toteutuu lukujärjestyksen mukaisesti. Jokaisella ryhmällä on nimetty
vastuuaikuinen lukiolla.

Duuni & Kipinä 2018 -messutapahtuma ke 5.9.2018
9.-luokkalaisille
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Luokanopettajalla ja luokanvalvojalla on asiaa …
Perjantaina 7.9. kello 12.30 – 13.15 on yläkoululaisilla luokanvalvojan tunti. Alakoululuokissa vastaava ”luokanopettajantunti” voidaan pitää luokanopettajan harkinnan mukaan kuluvan viikon aikana. Käsiteltävinä
asioina ovat tällä kertaa mm. ruokalakäyttäytymiseen liittyvät muutamat ydinasiat, luokkien omat asiat sekä
toivottavasti ainakin pieni kurkistus ja osallistaminen NPDL:ään.

Luokanvalvojan tunti pe 7.9.2018 kello 12.30 – 13.15
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. Mutta KUN 😊osallistutte em. vanhempainyhdistysten vuosikokouksiin,
Teille varmasti kerrotaan tästäkin asiasta!
Sompion koulun noin 650 oppilasta kuvataan ma 10. – ke 12.9.2018 ja Keskuskoulun
noin 150 oppilasta vastaavasti ti 9.10.2018. Oppilaat ovat koulussa luonnollisesti lukujärjestyksen mukaisesti,
mutta jonkin verran valokuvaus täysipainoista opiskelua häiritsee.

Koulukuvaus
Sompion koulu ma 10. – ke 12.9.2018
Keskuskoulu ti 9.10.2018
Kaikki Pelissä -jalkapallotapahtuma
Kaksi liikunnallista ilmoitusta jäi aiemmin julkaistusta kuukausitiedotteesta pois ja haluan ne ehdottomasti
saattaa Teille tiedoksi. Alla Leinosen Topin tiedote Kaikki Pelissä –tapahtumasta, jonne Keskuskoulun ja
Sompion koulun alakoululaiset osallistuvat.
Järjestämme jälleen Kaikki Pelissä -jalkapallotapahtuman yhteistyössä Liikkuva koulu -hankkeen kanssa.
Perinteinen Kaikki Pelissä järjestetään 18.-19.9.2018. Tiistaina 18.9 pelaavat 1.-3. luokkien oppilaat ja
keskiviikkona 19.9 pelaavat 4.-6. luokkien oppilaat.
Mukaan on kutsuttu kaikki keravalaiset alakoulut. Koululuokista muodostetut joukkueet pelaavat leikkimielisiä turnauspelejä vastakkain ja tutustuvat yhdessä jalkapalloon, aiempaa lajikokemusta ei tarvita. Lisäksi tapahtumapaikalla on liikuntapisteitä, joissa voi suorittaa erilaisia liikunnallisia tehtäviä.
Jalkapallo on joukkuepeli, jota pelataan niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Jokainen oppilas on arvokas, tehtävästä ja roolista riippumatta. Joukkue tarvitsee niin pelaajia kuin kannustusjoukkojakin. Miettikää joukkueellenne kannustushuutoja, lauluja ja fanikulttuuria.
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Peleissä kaikilla kentillä on järjestäjien puolesta liivit, pelivarusteiksi soveltuvat liikuntavarusteet. Opettajille on tarjolla futismalleja sekä mahdollisuus keskustella KP75:n ja Palloliiton Uudenmaan piirin edustajien kanssa. Jaossa on Palloliiton oppaita
ja Kaikki Pelaa -materiaalia.
KP-75 hoitaa käytännön järjestelyt kentällä. Kouluille jä ä oppilaiden ruokailun hoitaminen, ensiapuhenkilöstön (esim. kouluterveydenhoitajat) järjestäminen paikalle
sekä kyydin järjestäminen.
Tehdään tänäkin vuonna tapahtumasta ikimuistoinen ja iloinen tapahtuma koululaisille koko kaupungissa!
Lisätietoa turnauksesta: http://www.kp-75.fi/tapahtumat/kaikki-pelissa-koulufutisturnaus/kaikki-pelissa-koulufutisturnaus-2018
Ystävällisin terveisin,
Topi Leinonen
Nuorisopäällikkö
KP-75
0405800812
topi.leinonen@kp-75.fi

Kaikki Pelissä –jalkapallotapahtuma
ti 18.9.2018 (1. – 3. –luokkalaiset)
ke 19.9.2018 (4. – 6. –luokkalaiset)
Opettajat kouluttautuvat
Sompion koulussa ja Keskuskoulussa työskentelee yhteensä noin 70 opettajaa. Aina silloin tällöin tarvitaan
yhteistä aikaa esim. kouluttautumiseen ja yhteistä keskustelua peruskoulun perustehtävästä. esim. kouluttautumiseen. Tiistaina 25.9.2018 järjestetään digi-koulutustilaisuus opettajille kello 15:stä alkaen, joten jos
nuorellanne on lukujärjestykseen merkitty oppitunteja kello 15:n jälkeen, ei niitä pidetä em. päivänä.

Koulupäivä päättyy viimeistään kello 15.05
ti 25.9.2018
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Ilmoitettavaa, muistettavaa …
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.

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Järjestyssääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita noudatetaan kouluaikana koulualueella
ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.
4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.
5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.
6. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.
7. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.
8. 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 13.9.2018 kello 15.05 – 17.00
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Elämäni sankari – selvästi oman elämän kingi
”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/
Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala on tehnyt Elämäni Sankarit ry:n kanssa yhteistyösopimuksen, joten tästä sankareiden hyvää ajavasta työstä pääsemme mekin nauttimaan. Esittelytekstistä poiketen tänä
syksynä ennakoiva työskentely kohdentuu yläkouluikäisiin. Viikolla 38 (17. – 21.9.2018) Sompion koulun 7. –
9. –luokkalaiset vastaavat noin viisi minuuttia kestävään webropol-hyvinvointikyselyyn. Lokakuussa ti 30.10.
ja / tai ke 30.10.2018 kolme järjestön ohjaaja tulee pitämään kaikille 8. luokille ryhmätunnit, joiden kesto on
kaksi oppituntia.
Teitä huoltajiakaan ei ole unohdettu! Kutsun 6. – 9. luokkien huoltajat tervetulleiksi Elämäni Sankarit –kotiväeniltaan ke 31.10.2018 kello 17.30 alkaen. Tilaisuus pidetään Sompion koulun juhlasalissa ja se noin tunnin
verran. Alla yhdistyksen viesti Teille:
VALITSEN ITSE - vanhemapinilta
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

5

Sompio-Keskuskoulu -kuukausitiedote –
Syyskuu

Elämäni Sankarit -hyvinvointikysely (7. – 9.-luokkalaiset)
17. – 21.9.2018
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
Yhteistoimijuutta vanhempainyhdistyksissä
Keskuskoulu ja Sompion koulu ovat eräänlaisessa win-win -tilanteessa monenkin asian suhteen. Meillä on
käytettävänämme oppilaiden hyväksi kahden koulun osaaminen ja monessa asiassa myös kahden koulun resurssi. Tätä yhteistä kouluyhteisöä varten on olemassa myös kaksi vanhempainyhdistystä: Keskuskoulun vanhempainyhdistys ja Sompion koulun vanhempainyhdistys (yhdistysrekisterissä Keravan yhteiskoulun vanhempainyhdistys)
Koulujen vanhempainyhdistykset ovat merkityksellinen ja tärkeä kodin ja koulun välinen yhteistoimijuuden
tapa. Yhdistykset edustavat Teidän huoltajien laajaa joukkoa ja niiden tehtävä kohdistuu oppilaiden hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden tukemiseen.
Molemmilla yhdistyksillä on syyskuun aikana vuosikokoukset, joissa valitaan yhdistysten hallitukset. Älkää
pelästykö tai edes säikähtäkö tätä hyvin muodolliselta kuulostavaa ”hallintojargoniaa”. Vanhempainyhdistystoiminta on mukavaa ja avointa vuoropuhelua ja vaikuttamista, jolla on tuo edellä mainittu oppilaiden hyvinvoinnin päämäärä.
Toivon, että tämä lyhyt kuvaus edes jonkin verran koukuttaisi Teitä tulemaan mukaan tähän toimintaan. Tulette lähiaikoina saamaan vielä kummankin yhdistyksen virallisen vuosikokouskutsun. Ottakaa jo nyt tämä
mahdollisuus pohdittavaksenne!

Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen vuosikokous
ma 17.9.2018 kello 18.00
Sompion koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokous
ke 26.9.2018 kello 18.00 -
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Special Hockey
Sen verran tärkeästä asiasta on kysymys, että halusin tämän lisätä vielä tähän kuukausitiedotteeseen … Alla
KJT:n tiedote Special Hockeysta.
KJT Hockey aloittaa Special Hockey - jääkiekkotoiminnan yhteistyössä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan kanssa. Special Hockey - toiminta aloitetaan syyskuussa
2018. Harjoituksia on tarkoitus järjestää kerran viikossa.
KJT Special Hockey on tarkoitettu Keski-Uudenmaan alueen 7-15 vuotiaille erityislapsille ja -nuorille, pojille sekä tytöille. Special Hockey - joukkueeseen toivotaan
mukaan lapsia joilla oman vamman, sairauden, muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan.
Varustukseksi riittää luistimet, ristikollinen kypärä, jääkiekkomaila sekä liikuntaan sopiva asu. Mailan
saat tarvittaessa lainaksi harjoituksissa. Muut jääkiekkovarusteet omien tarpeiden mukaan. Otamme
mielellään myös lasten vanhempia / avustajia jäälle mukaan toteuttamaan jääharjoittelua.
Aikaisempaa kokemusta lajista ei tarvita ja näissä peleissä yhdessä harrastaminen ja hauskanpito ovat
tärkeintä! Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydätte alla olevan linkin kautta:
www.kjthockey.fi/joukkueet/kjt-special-hockey
Terveisin
Kai Halme
Toiminnanjohtaja
KJT Hockey ry
kai.halme@kjthockey.fi
0400 261118

Ensi kerralla …
Katson tuota alareunan sivunumerointia ja totean itselleni, että nyt ei ole otollista ottaa puheeksi NPDL:ää.
Aivan kuten alussa totesin, vuosikellomerkintöjä oli tälle kuukaudelle niin paljon, joten tämä riittäköön tällä
kertaa. Kenties laadin lähiaikoina aivan erillisen NPDL-teematiedotteen?!
Hyvää alkanutta syyskuuta Meille kaikille! Ystävällisin terveisin Risto K (040 318 2250)
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