
 

 

 
SEPON KOULUSSA TAPAHTUU 2022 
Tammi- ja helmikuun tiedote 
 

Hyvää alkanutta Uutta Vuotta! Toivottavasti joululoma antoi kaikille voimia vallitsevasta 
koronatilanteesta huolimatta. Levänneinä ja virkistyneinä on mukava aloittaa 
kevätlukukausi. Päivä päivältä saamme kulkea kohti kevättä ja valoa.  
Kevätlukukausi on alkanut talvisissa merkeissä ja saamme nauttia lumesta ja pakkasesta.  
 
Alla tammi-helmikuun tapahtumat: 
Arvokas-tuntien teemana tammikuussa on itseluottamus ja helmikuussa avuliaisuus sekä 
ystävällisyys. 
 

Viikko 2  Kiva tunti: 1. luokan aiheena on "Emme mene mukaan 
kiusaamiseen" ja 4.  luokkien aiheena on "Ryhmä ja kiusaaminen"  

Ke 12.1. Uinnit alkavat, luokanopettaja ilmoittaa oman luokkansa uintiajat 
Ma 24.1. - 13.2. Huoltajakysely avoinna. Tarkempi tiedote tulee lähemmin. 
Pe 28.1. Päivänavaus Teamsin kautta (Tapiolan seurakunta) 
Viikko 6 Kiva tunti: 1. luokan aiheena on "Kiusattu tarvitsee sinun tukeasi" 

ja 4. luokkien aiheena on " Kiusaamisen vastavoimat" 
Ma 14.2. Ystävänpäivä, Luovis esitykset virtuaalisesti 
Ma -pe 21. – 25.2. Talviloma 
 
Tiedotusasioita: 

 
1. Luokissa toteutetaan tammikuun kuluessa unelmointityöpaja, jonka yhteydessä 

oppilaat pääsevät pohtimaan ja kertomaan, minkälainen olisi heidän mielestään 
unelmakoulu. Toisin sanoen tuleva, uusi Pohjois-Tapiolan koulu. Työpajassa 
lähdetään liikkeelle pohtimalla Sepon koulun nykyistä toimintaa ja 
toimintakulttuuria ja tämän jälkeen oppilaat pääsevät pohtimaan muun muassa, 
mitä nykyisen Sepon koulun toiminnasta ja toimintakulttuurista he toivoisivat 
jatkuvan myös uudessa tulevassa koulussa. Työpajan tärkein tavoite on saada 
oppilaiden ääni kuuluviin tulevan koulun toimintaa ja toimintakulttuuria 
suunniteltaessa.  
 

2. Korona-asiaa: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksen 
mukaan Maskin käyttöä suositellaan 10.1.2022 alkaen kaikille 3.-luokkalaisille ja 
sitä vanhemmille oppilaille ja opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Koulut tarjoavat 
maskit oppilaille ja henkilökunnalle. Oppilaat voivat halutessaan käyttää omaa 
maskia. 

 
Mahdollinen altistumistilanne: Jos et ole saanut erillistä yhteydenottoa 
karanteeniin asettamisesta ja lapsesi on oireeton, hän voi jatkaa normaalia arkea 
ja osallistua oppilaitoksen toimintaan. Jos käytettävissänne on koronaviruksen 
kotitestejä, sellainen kannattaa tehdä, vaikka oireita ei olisi.  
Jos tulos on positiivinen, suositellaan vahvasti kotiin jäämistä. 
 
Jos kotitestin tulos on negatiivinen tai kotitestiä ei ole käytössä ja et ole saanut 
erillistä yhteydenottoa karanteeniin asettamisesta, oireeton henkilö voi tulla 
opetukseen. 
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3. Tapaseura www.tapaseura.fi  on jakanut usean vuoden ajan joulun aikoihin 
lukutaidon stipendejä. Tänä vuonna stipendit jaettiin kolmelle espoolaiselle 
koululle, joista Sepon koulu oli yksi. Stipendit jaettiin jokaiselle viidennelle ja 
kuudennelle luokalle, yhdelle tytölle ja yhdelle pojalle joka luokassa, Tapaseuran 
päättämien kriteereiden ja opettajien tekemien valintojen mukaan.  Kriteerit olivat 
seuraavat: 

a. innostus lukemiseen on kasvanut 
b. osoittaa kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan lukemalla nuorten kirjoja  
c. pystyy tuottamaan entistä sujuvampaa tekstiä 
d. pystyy analysoimaan annettua tekstiä 
e. pystyy jakamaan lukukokemuksensa muiden kanssa 

 
Sepon koulun stipendien saajat olivat:  

5.a Rasmus Andberg ja Minea Martti 
5.b Elmer Merikanto ja Milka Kurra      
5.c Sampo Mannonen ja Matilda Ruhanen 
6.a Nina Selin ja Topias Kelkka 
6.b Rasmus Inkinen ja Pinja Laukkanen 
6.c Leevi Kyrki ja Aura Kouri 
6.d Dominic Jackson ja Larissa Lehtonen 

 
Lämpimät onnittelut stipendien saajille! 

 

 
4. Arviointikeskustelut: opetussuunnitelman mukaan Espoon kouluissa luokilla 1—

6 toteutetaan arviointikeskustelu, jolla korvataan joulutodistus. 6. luokalla 
arviointikeskustelua täydennetään numerotodistuksella. Arviointikeskusteluun 
osallistuvat oppilas ja opettaja. Huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua 
arviointikeskusteluun. Yhteistyö kotien kanssa on olennainen osa hyvää 
arviointikulttuuria. Arviointikeskustelussa kiinnitetään huomiota oppilaan 
vahvuuksiin ja onnistumisiin oppijana sekä käsitellään oppimistavoitteita ja 
oppimisen edistymistä. Keskeiset asiat kirjataan käytössä olevaan 
arviointikeskustelulomakkeeseen. 

 
5. Henkilöstöuutisia:  

Sepon koulun apulaisrehtorina Sanna Ruotsalaisen lisäksi toimii 15.1. alkaen 
Hanna Eronen (hanna.eronen@espoo.fi ). Puhelinnumero on 040 6365183. 
Kaisa Kosolan viransijaisena (4.a luokka) toimii 10.1. alkaen Roosa Supinen ja 
Susanne Peltoniemen viransijaisena (5.a luokka) toimii 10.1. Annika Perkinen. 
 

6. Yhtenäinen Pohjois-Tapiolan peruskoulu - rakennushanke etenee. Lisätietoja ja 
ajankohtaista työmaatiedote 12/2021 https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut/pohjois-

tapiola 
 
 

 

Yhteistyöterveisin 

Saija Holopainen 

rehtori ja Sepon koulun väki 
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