Uudenkaarlepyyn peruskoulu
Lukuvuosi 2018-2019

Suomenkielinen koulutoimi
Suomenkielinen koulutoimi vastaa suomenkielisestä perusopetuksesta. Suomenkielinen
esikoulu ja peruskoulun vuosiluokat 1-6 toimivat Metsäkulman koulussa Seminaarialueella.
Suomenkielisen koulutoimen tavoitteena on tarjota laadukas ja ajan vaatimusten mukainen
esi- ja perusopetus. Valtuuston asettaman tavoitteen mukaan suomenkielinen koulutoimi
lisää koko Uudenkaarlepyyn kaupungin hyvinvointia toimiessaan rakentavasti yhdessä
muiden sektoreiden kanssa.
Suomenkielisenä koulutoimenjohtajana toimii Riikka Vestlin.

Suomenkielinen opetuslautakunta
Varsinaiset jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:
Mathias Kass, puheenjohtaja Elli Flen
Anna Calden, varapuheenjohtaja Kaija Salminen
Jari Määttä Ronny Norrgård
Liinu Andersson Patrik Rögård
Anna Övergaard Johan Willman

Metsäkulman esikoulu ja koulu
Lukuvuosi 2018 - 2019
Metsäkulman koulu on kuin kyläkoulu keskellä kaupunkia. Koulussa on kolme
yhdysluokkaa 1.-2.-lk, 3.-4.-lk ja 5.-6.lk sekä esiopetusryhmä. Metsäkulman koulussa oli
lukuvuonna 2018 - 2019 yhteensä 44 oppilasta, joista 7 esiopetuksessa. Huhtikuussa
2019 saimme kouluumme yhden uuden oppilaan, joten loppukevään oppilasmäärä oli 45.
Tammikuussa 2019 Riikka Vestlin luopui rehtorin tehtävistä. Hänen tilalleen siirtyi Hilkka
Norrgård, joka jatkaa Metsäkulman koulun rehtorina lukuvuoden 2019-2020.

Metsäkulman koulu 2018-2019
Rehtori

Riikka Vestlin, syyslukukausi
Hilkka Norrgård, kevätlukukausi

Luokanopettajat

Tarja Kettinen-Nyholm 1.-2.lk
Hilkka Norrgård, 3.-4.lk
Riikka Vestlin, 5.-6.lk

Erityisopetus

Anu Willman

Tuntiopettajat

Anu Willman
Christian Wiss (veisto 3.-6.lk)
Kai Kangas (liikunta 2.-3.lk)
Anna-Leena Eklund (äidinkielenomainen ruotsi 3.-4.lk)
Åsa Kullas (äidinkielenomainen ruotsi 3.-4.lk)
Linda Ingerström-Knutar (veisto 1.-2.lk)
Harriet Nybäck (äidinkielenomainen ruotsi 5.-6.lk)

Esiluokanopettaja

Asta Strandberg (Jori Isomäki virkavapaalla)

Koulunkäynninohjaajat Terttu Virkkala
Soile Lerviks
Camilla Lawast

Vanhempainyhdistys

Sakariaksen Enkelit ja Vintiöt ry pj. Johan Willman

Koulutyössä tieto- ja viestintäteknologian käyttö kuuluu jokapäiväiseen opiskeluun lähes
kaikilla vuosiluokilla. Toiminnallinen oppiminen on lisääntynyt ja monipuolistunut ja
ohjelmointitaitoja harjoitellaan. “Uusi” opetussuunnitelma vaatii oppimateriaalien lisäksi
myös oppimisympäristön ajanmukaisuutta, minkä vuoksi esikouluun ja 5.-6 -luokkaan
hankittiin uudet työpöydät ja -tuolit. Monipuolinen arviointi sekä opettajien että oppilaiden
taholta on ollut myös jokapäiväistä ja osa oppimiskokonaisuutta.
Syksyn teemana oli kestävä kehitys. Luokissa kierrätettiin, lajiteltiin ja edustaja
EKOROSK:ilta kutsuttiin. Viikon mittainen ruokahävikin seuranta oli mielenkiintoista ja
onnistui täydellisesti. Kyseisellä viikolla Metsäkulman koulun ruokahävikki oli minimaalista.
Joillakin luokilla se oli 0 grammaa.
Lokakuinen lauantai, joka oli kodin ja koulun päivä, vietettiin myöskin kestävän kehityksen
merkeissä. Oppilaat, huoltajat ja sisarukset kulkivat ryhmissä eri luokissa ja tutustuivat
opettajien suunnittelemiin ja vetämiin kestävän kehityksen pisteisiin. Pisteillä oli
kierrätykseen ja lajitteluun liittyviä tehtäviä, joita yhdessä pohdittiin, ratkottiin ja
askarreltiin.
Henkilökunta on saanut erilaista it-koulutusta, mm. ESS7-, Wilma- ja Kurre-koulutusta.
Opettajien lisäksi Wilmaan on tutustunut ja käyttöönottanut 5.-6-luokkalaiset ja kaikkien
oppilaiden huoltajat. Wilma-koulutusta saatiin myös keväällä vanhempainillassa.
Yhteistyö
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme, että
vanhemmilla on helppoa olla yhteydessä opettajiin ja kouluun. Vanhempainilloissa on tilaa
keskustelulle ja vanhempien ajatuksia kuunnellaan koulun toimintakulttuuria kehitettäessä.
Vanhempainyhdistys Sakariaksen Enkelit ja Vintiöt ry on toiminut aktiivisesti
ja tukenut lukuvuoden aikana mm. 6.-luokan leirikoulua Äkäslompoloon,
4.-6.- luokkalaisten lasketteluretkeä Simpsiöön sekä koko koulun uimahallikäyntejä ja
kevätretkeä. Vanhempainyhdistys on järjestänyt myös esimerkiksi koko koulun yhteisen
kalastusillan Jepuan lohilammella ja Kevätjuoksutapahtuman yhdessä ruotsinkielisen Hem
och Skola -yhdistyksen kanssa. Vanhempainyhdistys on monella tapaa tukenut koulumme
toimintaa. KIITOS!

Koulujen yhteistyö
Yhteistyö Zacharias koulun kanssa on ollut tiivistä lukuvuoden aikana mm. oppilasvaihtona
eli kaksikieliset lapset saivat äidinkielenomaista opetusta sekä ruotsin että suomen kielellä.
Opettajavaihdot kuuluvat jo koulujemme väliseen yhteistyöperinteeseen.
Yhdessä ruotsinkielisten lukiolaisten (Topelius gymnasiet) kanssa oppilaamme keksivät ja
kirjoittivat pienissä ryhmissä satuja suomen kielellä, jotka Metsäkulman koulun oppilaat
saivat kuvittaa ja lukiolaiset tekivät niistä satulehtisiä.
Metsäkulman ja Zacharias koulun esikouluryhmät ovat pitäneet yhteisiä laulu- ja
leikkitunteja molemmilla kielillä sekä leikkineet yhdessä lähimetsässä ja koulun pihalla.
Esikoululaisemme ovat leikkineet ja laulaneet myös Metsätähden päiväkotilasten kanssa
ja heidät kutsuttiin juhlayleisöksi koulumme joulujuhlan kenraaliharjoituksiin.
Koulussamme on kummioppilastoimintaa eli jokaisella esikoululaisella on kummina 5.-6.luokan oppilas. Kummioppilaat ovat mm. lukeneet esikoululaisille satuja, retkeilleet
metsässä heidän kanssaan ja avustaneet heitä juhlaesityksissä.
Syksyllä toteutui 6.-luokan leirikoulu, joka järjestettiin yhteistyössä Pietarsaaren ja
Edsevön suomenkielisten koulujen kanssa. Heidän kanssaan 6.-luokkalaiset kävivät myös
Yrityskylässä Vaasassa.
Kiitos kuluneesta lukuvuodesta 2018-2019 oppilaille, vanhemmille ja
vanhempainyhdistykselle sekä henkilökunnalle! Kiitos myös opetuslautakunnalle, kaikille
yhteistyötahoille ja stipendien lahjoittajille!
Rentouttavaa kesää toivottaen, Hilkka Norrgård, rehtori

Kuluneen kouluvuoden tapahtumia opettajien kertomana:
ESIKOULUN VUOSI
Esikouluun tulo oli kaikille jännittävää, mutta pian jokainen löysi kavereita.
Sulle-mulle-sulle-mulle: vuorottelua olemme opetelleet peleissä ja leikeissä.
Ikkunalle lapset ovat askarrelleet syyslehtiä, joulutonttuja ja kevätkukkia.
Kirjasta olemme tutustuneet kirjaimiin ja numeroihin.
Osuma! Liikuntatunneilla olemme harjoitelleet kehonhallintaa, nopeutta ja tarkkuutta.
Ulkona on ollut kiva touhuta, niin pihassa kuin metsämajoissakin.
Lauluhetki meillä on ollut joka päivä, tämä ryhmä on täynnä innokkaita laulajia!
Uimassakin kävimme uimahallissa, olipa mukana monta taitavaa sukeltajaa!
Loppulaulumme sanoin:
Nyt on leikit leikitty ja lähdettävä on! Hei vaan heipä hei ja lähdettävä on!
Mukavaa kesälomaa kaikille!
Toivottaa Asta Strandberg

Esikoululaisten
hienoja puutöitä.

Jäniksiä hyppimässä esikoulussa.

Maaliskuussa tutustuimme entisaikojen lasten elämään pienen näyttelyn avulla. Esikoululaiset tekivät
käpylehmiä ja hirsikehikoita.

1.-2.-LUOKAN UUSIA JA VANHOJA JUTTUJA

Kouluvuoden alkaessa, uusi käytäntö odottamassa
kuljetusoppilaat Topelipuistikolta hae,
siinä heille turvallisuuden tae.
Uusien oppilaiden, kaksi tyttöä ja poika.
ja yksitoista vanhaa
aloimme käydä opintien sarkaa:
lue, laske, kirjoita, piirrä, laula, kuuntele.
Taukoliikunta tunnin lomassa, työntekoa siivittämässä.
Lokakuun lauantai, Kodin- ja koulunpäivä
antoi potkua tuleville viikoille:
Energiansäästö, kierrätys
ruokahävikki-tähteitä nolla ja "Hei kaikki toimii".
Tässä syksyn teemapaketti, mikä oppilaita
ilahdutti sekä mietitytti.
Pyhäinpäivän hartaus kappelissa
uusi pappi odottamassa.
Kuinka kirkkoherra voi olla nainen?
kyseli pieni koululainen.
Kirjavinkkarit kirjastosta piipahtivat kylässä
tuoden monta uutta kirjaa luettavaksi, .kiitos heille.
Wilma-posti- uusi opettelun kohde, avautuu
pikkuhiljaa kuin rasia, niin opettajille, vanhemmille
kuin oppilaille.
Munien maalaus, pääsiäisvaellus
rairuohon tuoksu, Kevätjuoksu,
kalastusta Jepualla, pizzaa nautimme ahmimalla.
Kevätretki Kälviällä, lehmät Kovjoella, uintia Pietarsaaressa.
Monta mukavaa asiaa koulutyön arkea piristämässä.
Kiitokset vanhempainyhdistykselle avusta ja tuesta.
HAUSKAA KESÄÄ KAIKILLE
Tarja K-N

3.-4.-LUOKAN KOHOKOHDAT KUUKAUSITTAIN
Elokuussa heti alkajaisiksi “Herra Lemuun” tutustuttiin
ja kookospalloja ruotsiksi mutustettiin.
Syyskuussa urheilupäivinä ahkerasti liikuttiin
ja vaahteranlehtikipot massasta kaulittiin.
Lokakuussa Ekoroskilta edustaja kutsuttiin,
roskia kierrätettiin ja lajiteltiin
sekä ruokahävikki hienosti minimoitiin.
Marraskuussa jäähallikausi avattiin, hautausmaalla joukolla vierailtiin,
Halloweenjuomaa “teltassa” siemailtiin ja kummitusjuttuja kauhulla kuunneltiin.
Joulukuussa edelleen luisteltiin ja joulupukkia innolla odotettiin.
Makoisat piparit leivottiin ja Kuddnäsissa joululaulut laulettiin.
Tammikuussa luku- ja tarinaprojekti pidettiin
ja lukiolaisten kanssa satuhetket kirjoitettiin.
Helmikuussa hiihtoladut viikoittain kierrettiin
ja ystäviä yhdessä vietettiin.
Maaliskuussa Simpsiölle matkattiin ja huipulta alas laskettiin.
Lumikenkiä metsässä käytettiin, niillä toisille mallia näytettiin.
Huhtikuussa pääsiäiskirkossa vaelleltiin
ja uimahallissa taitoja koeteltiin.
Toukokuussa lohilammella kalastettiin
ja Toivosen eläimet katsastettiin.
Näin lukuvuosi kivasti vierähti ja töitä paljon tehtiin,
opiskelu päättyi, kesäloma alkaa aurinkoisiin ilon hetkiin.
Hilkka Norrgård

Vaahteranlehtikippoja askarreltiin 4.-6.-luokkalaisten kanssa.

Lähdössä lumikenkäretkelle metsään. (4.-6.-lk.)

Suloiset ovikranssit kävyistä. (3.-4.lk.)

5.-6. -LUOKKALAISTEN KOHOKOHTIA
Lukuvuoden alussa 27.-31.8. kävimme kuudesluokkalaisten kanssa leirikoulussa Ylläksellä
Äkäslompolossa yhdessä Etelänummen koulun ja Edsevön koulun kanssa. Bussimatka oli
pitkä, mutta se kyllä kannatti. Yövyimme Raitismajalla, ja kävimme vaeltamassa joka
päivä. Kävimme esimerkiksi Pirunkurulla, Ylläksen tunturilla ja Kellokkaan
luontokeskuksessa. Leirikoulussa sai monia hauskoja muistoja sekä mahtavia kuvia.

Vaelluksella pitkin pitkospuita

Tämän lukuvuoden aikana olemme käsitelleet kestävää kehitystä. Olemme puhuneet
kierrätyksestä, roskien lajittelusta, energian säästämisestä ja ilmastonmuutoksesta. Kodin
ja koulun päivänä 6.10. teemana oli myös kestävä kehitys. Käytimme vanhaa roskaa kuten
vessapaperirullia, sanomalehtiä ja peltipurkkeja eri askarteluihin. Ekoroskilta tuli myös
edustaja puhumaan koululle roskien lajittelusta, mikä oli mielenkiintoista.
Kuudesluokkalaisten kanssa kävimme 8.3. myös Yrityskylässä Vaasassa. Yrityskylässä
saimme oppia työelämästä ja rahan käytöstä. Jokaisella oli oma työpaikka ja aikataulu
työpäivän tehtävistä. Yrityskylässä saattoi tehdä työtä esimerkiksi kaupungintalolla,
Nordeassa, Lidlissä tai vaikka Atrialla. Itse olin projektikoordinaattori kaupungintalolla.
Yrityskylä oli hauska tapahtuma, ja se oli hyvin järjestetty.

Kuten aikaisempina vuosina, kävimme myös tänä vuonna 4.-6. -luokkalaisten kanssa
laskettelemassa Simpsiöllä. Simpsiöllä käyminen on aina hauska kokemus, niin oli tänäkin
vuonna. Saimme vuokrata tarvittavat lasketteluvälineet tai ottaa omat. Laskettelu oli
hauskaa ja söimme grillattua makkaraa lounaaksi. Saimme ostaa myös karkkia kahvilasta
rinteen huipulla.
Fanny Willman (6. lk.)

