Uudenkaarlepyyn peruskoulu
Lukuvuosi 2014-2015

Suomenkielinen koulutoimi
Metsäkulman esikoulu ja koulu

Suomenkielisen koulutoimen päätavoite, hyvä suomenkielinen koulu Uudenkaarlepyyn
oppilaille, on ollut mahdollista toteuttaa motivoituneen ja sitoutuneen henkilökunnan avulla.
Koulussa on ollut oppilaita tänä lukuvuonna 37 ja esikoulussa 7.
Tämä lukuvuosi alkoi oikeastaan jo toukokuussa, kun saimme tiedon Normenin
koulurakennuksen sulkemisesta ja opetuksen muuttamisesta parakkeihin koulumme
viereiselle kentälle. Koulun alkaessa elokuussa kaikki parakit eivät olleet tulleet,
liikuntasalimme oli täynnä Normenin tavaroita ja kaikkialla tuntui olevan paljon ihmisiä. Vei
aikansa löytää rutiinit ja uusi tapa toimia kun kahdeksan luokkaa opettajineen oli yht’äkkiä

joukossamme. Kaikkien tuli kokea olevansa ”kotona”, tämä piha ja rakennus olivat nyt myös
näiden luokkien oma koulu ja piha. Ihmeen hyvin onnistuimme yhdessä ja kukin tahollaan!
Onneksi myös opettajainhuoneesta oli rakennettu riittävän suuri! Perjantain yhteiset
kahvitunnit ovat jatkuneet läpi vuoden, vaikka Normen saikin jossakin vaiheessa viimeisen
parakkinsa myötä oman opettajainhuoneen. Tuntui tyhjältä, kun he eivät enää käyneetkään
täällä joka välitunti.
Yhteistyön kehittäminen jatkuu tämän yllättävän aloituksen jälkeen. Olemme ehtineet
huomata eroja koulukulttuureissamme ja toisaalta vähin erin tapahtuva lähentyminen sekä
uusien mahdollisuuksien avautuminen vie aikansa. Kaikille osapuolille on annettava aikaa.
Piha-alue pieneni, mutta saimme joitakin uusia leikkitelineitä, vasta kunnostettu
jalkapallokenttä kutistui ja oli siitä huolimatta koko vuoden ahkerassa käytössä.
Parhaimmillaan peli ja huumori yhdistivät oppilaita, pahimmillaan kivet ja syytökset lentelivät
– onneksi tämä oli harvinaista ja koski vain muutamaa oppilasta.
Ein.fi on ollut ennen muuta opettajakunnan sekä 5-6 luokan käytössä. Ekapeli, Typing
Master pro sekä Kipinä-kirjan materiaalit ja Luontoportti ovat olleet säännöllisesti käytössä.
Keväällä hankittiin myös Hanhelan luontofilmien oikeudet.
Opettajien koulutus on ollut monipuolista: koulukieli-teema sai seurakseen OPS-koulutukset
sekä LEGO-robotit ja koodauksen, Normenin kanssa haimme stipendiä Martin Granholmin
rahastolta ohjelmointikoulutukseen ja saimme sen! Tämän turvin järjestettiin koko
opettajakunnalle VESO-päivä.
Oppilashuolto toimi olemassa olevan suunnitelman mukaisesti. Terveydenhoitaja ja
koululääkäri suorittivat normaalit tarkastukset koululla. Lisäksi koulukuraattori vieraili
tapaamassa oppilaita. Koulu on mukana KiVa-koulu hankkeessa.
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto ja sen varajäsenet 2013 - 2016
jaosto:
henkilökohtaiset varajäsenet:
Kaija Salminen, pj
Ronny Norrgård
Maija Ranta-Fleen, vpj
Jaana Pärssinen
Krister Hienovirta
Tuija Nyman
Jari Määttä
Johan Willman
Riikka Vestlin
Ellinor Haglund
Pirkko Rantanen ktj, siht.
Matias Kass, kaup. hall. edustaja

Koulun henkilökunta:
Luokanopettajat: Pirkko Rantanen 5-6 lk, rehtori & ktj, Tarja Kettinen-Nyholm, 1-2lk
Esiluokanopettaja: Tanja Lahti, Jori Isomäki virkavapaalla (myös tuntiopettaja
Metsäkulman koulussa, liikunta ja veisto)
Erityisopetus: Anu Willman
Tuntiopettajat: Hilkka Norrgård, 3-4lk, Anu Willman (eri oppiaineita 3. 5. ja 6. luokalle),
Jori Isomäki, veisto (3-6 lk)
Valmistava opetus: Terttu Virkkala
Koulunkäyntiavustajat: Terttu Virkkala ja Timo Konttinen (esiluokka, myös tuntiopettajan
ek-1-2 veistossa)
Keittäjä/siistijät: Anette Kontiainen ja Victoria Kronqvist sekä Kristina Aspfors

Terveydenhoitaja: Idan Sandin
Koululääkäri: Anne-Marie Rudnäs
Koulupsykologi: Sofia Hedman
Koulukuraattori: Janina Sundström
Kiinteistöhuolto: Carl-Henrik Rudnäs ja Mikael Åbro
Vanhempainyhdistys: Sakariaksen Enkelit ja Vintiöt ry, puh. joht. Johan Willman
Työ- ja kieliharjoittelussa: Olga Juselilus
TET-jaksolla: Jenna Peltonen, Matti Yli-Suutala

Kuluneen kouluvuoden tapahtumia opettajien kertomana:
Eskarissa tutuksi tulleet ovat numerot, aakkoset,
salin puolapuut ja keinut pihan
Ekapelin pelaamiset,
sekä lelut, jotka kutsuu leikkiin ihan.
Kirjastossa olemme kulkeneet,
lähimetsät tutkineet,
tabletteja käyttäneet
ja pikkuleipiä leiponeet.
On koululaisten kanssa monet jutut koettu:
elokuva, teatteri ja ooppera
Ähtärin eläinpuistossa kuljettu
ravintolassa käynnin kera.
Muiden koulujen kanssa yhdessä on urheiltu,
Muumeja juhlistettu,
Smurffeja tavattu,
ja torille vappuna laulamaan marssittu.
Kiitos nyt vuodesta tästä,
on aika nauttia kesästä!
Tanja Lahti
Kiteytän I-II -luokkalaisten lukuvuoden 2014-2015 seuraavasti:
A
L
K
U

- aapisesta kaikki alkaa
- lukemiseen johdattaa
- kirjaimilla kirjoittaa
- uutta aina oppimaan
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- anteeksianto on tärkeää
- ilo päivää piristää
- nauru ikää pidentää
- auta mäessä ystävää
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- hyvä käytös joka päivä
- arkipäivän motto meillä
- naulat, neulat hallitsemme
- keittäjille kiitoksemme
- aterian antimista
- liikuntaseikkailu -kiva juttu
- Alaska meidän kaikkien tuttu
- Ansalla naama joskus "ruttu"
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- luokkaretki Ähtäriin
- Ossin sukulaisia katseltiin
- pyrstötähti Muumia kiinnosti
- uinti Pietarsaaressa piristi
- simaa vappuna maisteltiin
- suut makeaksi laitettiin
- aamulaulut laulettiin
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- Kastanja-koira teatterin
- ilahdutti meitä kovin
- itkettikin jonkin tovin
- tammikuussa elokuva
- ooppera elokuun
- siivous pihan - työ toukokuun
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- suomalainen keksintö
- Ekapeli on
- iso apu verraton
- sanataidon hallinnassa
- onni on oppia virkkaamaan
- onni on kesäloma aloittaa

Tarja K-N

No niin! Se on taas siinä...jälleen kerran...kouluvuosi nimittäin...ja mitäs me saimme
aikaan? Mitä me olemme tehneet tänä lukuvuonna? Näin äkkiseltään ajatellen ei muistu
mieleen mitään erikoista. Perusjutut tietenkin, mutta mitä muuta?
Kyselin oppilailtani, mitä heille on jäänyt vuodesta mieleen, ja mitä tapahtumia he
muistavat; ”No, mehän ollaan vihdoinkin opittu kello”, vastasi eräs oppilas. ”Onhan ne
läksyt aina joskus jäänyt tekemättä”, sanoi toinen. ”Mulla on joskus ollut vähän
huutokauppaa”, kommentoi kolmas. (Huutokauppa on meidän luokassa sanonta, kun
melutaso meinaa nousta liian korkealle...opettajan mielestä!) MITÄ IHMETTÄ?! Eikö
oppilaatkaan muuta muista? Onko vuosi ollut todellakin niin tylsä ja vähävirikkeinen? Vai
onko oppilailla yhtä huono muisti kuin opettajalla? ”Sellainen oppilas kuin opettaja”,
tavataan sanoa.

Onneksi meillä opettajilla on tuo rakas päiväkirja. Siihen olen präntännyt kaikki tapahtumat
tunnista tuntiin ja päivästä päivään 39 viikon ajan. Nyt se on otettava esille ja alettava
selailla. Uno momento! Löytyihän päiväkirjasta monenlaisia mukavia ja vähemmänkin
mukavia asioita, joista tuon esille muutaman mieleenpainuvimman; lukuvuosi alkoi
lämpimässä säässä ja liikuntatunnilla pyöräilimme heti alkajaisiksi Toisvedelle uimaan.
Kaikki kastuivat tavalla tai toisella, sillä sade kasteli ne, jotka eivät uskaltautuneet veteen.
Syksyllä opettelimme nuotteja ja nokkahuilun otteita. Itsenäisyyspäivä- ja joulujuhlassa
soittoniekat sitten esittivät juhlallisen ”Preludio festivon” ja ”AG Bluesin”...ja minä olin niiiin
ylpeä heistä. Joulujuhlassa samainen jengi esitti valotikkutanssin, joka oli maagisen
kaunista katseltavaa.
Käsityötunneilla neulominen oli sekä isoille että pienille aluksi melko haastavaa. ”Tikuille”
ja ”narulle” täytyi löytää oikeat nimet, oikean ja nurjan silmukan erottaminen toisistaan oli
vaikeaa ja miten se kaventaminen tapahtuukaan? ”Tiputetaanko ne silmukat pois?”
Pikkuhiljaa alkoivat kuitenkin pipot, kaulahuivit ja patalaput valmistua ja kaikki oppivat
neulomaan.
Oppimista on tapahtunut myös ulkona ja luonnossa. Olemme katsastaneet toistemme
polkupyöriä, keränneet kasveja, poimineet puolukoita ja tehneet tutkimusmatkan
muurahaisten maailmaan mm. tarjoamalla niille neljän ruokalajin menýn.
Simpsiön laskettelureissut ovat aina mukavia. Tänä vuonna opettajia jännitti enemmän
kuin ennen, sillä meillä oli 15 oppilaasta 7 vasta-alkajaa. Alkukankeuksien ja muutamien
pyllähdyksien jälkeen jokainen laski huipulta alas...kaikki kehonosat kunnossa. Miten
nopeasti lapset oppivatkaan!
Uusi mieluisa tapahtuma oli vappukulkue torille yhdessä Skogsparkenin ja Normenin
koulujen kanssa. Kaunis kevätsää, iloiset kevätlaulut suomeksi ja ruotsiksi sekä hassu
hattukansa teki päivästä niin riemukkaan.
Tämän jo ollessa painossa meitä odottaa vielä luokkaretki Ähtärin eläinpuistoon sekä
Kokkolan jalkapalloturnaus. Mikäs sen mukavampaa kuin lähteä kesälaitumelle mitali
kaulassa. Mitali tulee...siihen uskon, mutta minkä värinen? Se jää nähtäväksi!
”Meill´on hyvä jengi koossa taas...”, laulaa Robin. Ihmeellistä, että näitä hyviä jengejä
riittää joka vuosi. Sen kunniaksi oppilaani esittävät kevätjuhlassa tanssin Robinin sanoin ja
sävelin: ”Tää on parasta just nyt!”
(Kiitos rakas päiväkirja!)
Nautitaan kesästä!
3.-4.-luokan opettaja, Hilkka Norrgård
Ylimpien vuosiluokkien (5.-6. –luokka) kouluvuosi on vaihdellut hikisestä puurtamisesta
hulvattoman hauskaan äidinkielen tuntiin sekä animaatiofilmien (K 18!) tekoon. Jokainen
on saanut toteuttaa itseään monin tavoin ja opettaa muille (myös opettajalle) omia
taitojaan. Olemme oppineet yhdessä!

Kalenteriin merkittyä 2014-2015:
Urheilua ja liikuntaa, kilpailuja:
●
Metsäkulman ja Skogsparkenin urheilupäivä Metsävallilla
●
Koulujen väliset yleisurheilukilpailut Metsävallilla
●
Koko Metsäkulman luistelu Uudenkaarlepyyn jäähallilla
●
Lasketteluretki Simpsiölle
●
Uimahallikäyntejä Pietarsaaressa
●
Luonto- ja metsäretket

Juhlia ja muuta kulttuuria:
●
●
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Kulttuuriviikko, Ooppera Kuddnäsissä Topeliuksen satu
Avoimet ovet kaikilla kouluilla
Syksyn muumi -teema (Tove Janssonin juhlavuosi) koko talossa, huipennus
yhteinen Muumi-juhla sekä
Muumit Rivieralla, elokuvateatterissa Pietarsaaressa
Kirjastoviikko ja muut kirjasto-oppitunnit
Kirjavinkkarin vierailut 5-6 ja 3-4 luokissa
Lokakuun lauantain koulupäivä: kukin luokka työskenteli oman teeman parissa
5-6 luokan taidesuunnistus kaupungilla, Albert Braun,Nykarleby Recall
Joulua odotellessa - joululauluilta yhteistyössä kulttuuritoimiston kanssa Kudnäsissä
Itsenäisyysjuhla omalla koululla, vieraina Normen ja Skogsparken
Kaupungin itsenäisyysvastaanotto kaupunginvaltuuston salissa 6. luokkalaisille
Lucia-aamu Tähtihallilla
Uudenkaarlepyyn Lucian vierailu
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Joulujuhla
Topeliuksen päivä
Discot (oma sekä yhdessä Normenin kanssa järjestetty)
Yrityskylä, 6. luokka opetteli yrittäjyyttä ja yhteiskunnan toimintaa
Runebergin päivä
Pisanka-munat (= ukrainalaiset pääsiäismunat)
Totem-teatterin vierailu Tähtihallilla (Kastanja-koira)
Vappu, karnevaalikulkue koulualueelta torille laulamaan Normenin ja
Skogsparkenin kanssa
●
Koulun retki Ähtärin eläinpuistoon
●
Kevätjuhla
●
Uudenkaarlepyyn seurakunnan edustajat pitivät koululla päivänavauksia sekä
pääsiäisvaelluksen Seurakuntatalolla (draama, johon saimme osallistua). Lisäksi meille
järjestettiin koululaisjumalanpalvelukset syksyllä, adventtina ja keväällä. Pyhäinpäivän
yhteydessä vierailimme hautausmaalla ja Jukka-pappi kertoi hautajaisista sekä piti meille
hartaushetken kappelissa.
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Muuta toimintaa:
leirikoulu Äkäslompolossa (Kruunumajalta pääsi saunasta Kesänkijokeen uimaan!)
metsä- ja marjaretket syksyllä
luokkakuvat otti Robert Wiik
pelastautumisharjoitus palokunnan kanssa, koulu täynnä savua
Nälkäpäivänkeräys
kevätsiivous
uusien esikoululaisten vierailu
tutustuminen yläkouluun sekä opinto-ohjaajan ja kuraattorin vierailu

Yhteistyö
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Sakariaksen Enkelit ja Vintiöt ry on tukenut sekä leirikoulua, lasketteluretkeä,
jalkapalloturnauksen matkaa sekä Ähtärin retkeä. Yhdistys järjesti talvella illan
kulttuuritalo-Scalassa (Lotta ja Kuukivien arvoitus) ja toukokuussa kalastusillan Jepualla.
Koulujen yhteistyö
Tiivistä yhteistyötä tehdään liikennöitsijöiden kanssa, jotta kuljetusten turvallisuus ja
toimivuus voitaisiin taata. Yhteistyö Normenin kanssa jatkui oppilas- ja opettajavaihtona kaksikieliset lapset saivat äidinkielenomaista opetusta kummallakin kielellä. Skogsparkenin
kanssa juhlat ja yhteiset välituntileikit muodostavat yhteistyön perustan, jota täydentävät
opettajien yhteiset kokoontumiset ja päivittäiset keskustelut. Yhteinen opettajainhuone niin entinen kuin uusikin - on sekä symbolisesti että konkreettisesti erittäin merkittävä
tämän yhteistyön ja yhteyden ylläpitäjä. Yhteistyötä ei synny ilman ponnistusta ja halua
siihen. Nyt ponnistelemme eteenpäin entistä suuremmalla joukolla!
Leirikoulu edellyttää yhteistyötä sekä Pietarsaaren koulujen että Edsevön koulun kanssa.
Samankaltaisuus yhdistää Metsäkulman ja Edsevön kouluja ja tätä yhteistyötä pyrimme
aktiivisesti pitämään yllä myös muilla alueilla ja tasoilla kuin vain leirkoulussa.
Carleborgskolan ja Topeliuslukion suomenopettajien kanssa on myös tehty yhteistyötä.
Oppilaat ovat lukeneet yhdessä ja Metsäkulman oppilaiden laulua ja lausuntaa on filmattu
suomen opetusmateriaalia varten.
Kiitos kuluneesta vuodesta oppilaille, vanhemmille, vanhempainyhdistykselle ja kaikille
yhteistyötahoille! Kiitos myös kaikille stipendien lahjoittajille!
Metsäkulman koulun väki

