
Edsevön koulun toimintakertomus lukuvuodelta 2010–2011

Yleistä

Kouluvuotta on leimannut ”tekemisen meininki”. Siihen on sisältynyt aiempien vuosien
tapaan  monia  jo  perinteeksi  muodostuneita  toimia  ja  tapahtumia,  kuten  esimerkiksi
koululaisjumalanpalveluksia,  luistelua,  uintia,  urheilukilpailuja  ja  erilaisia  retkiä.
Koulumme toimintakulttuuri antaa hyvän kuvan tekemällä oppimisesta. Lukuvuoden eri
tapahtumat ovatkin olleet hyvin kasvattavia ja opettavaisia. 

Liikunnan iloa ja urheilun juhlaa

Lasten  luontaista  kiinnostusta  liikkumiseen  ja  siitä  nauttimiseen  on  menneenä
lukuvuonna  ylläpidetty  monin  eri  tavoin.  Kaikki  oppilaat  pääsivät  mukaan  koulun
yhteiseen urheilupäivään, jota vietettiin elokuussa Pännäisten urheilukentällä. Syyskuussa
5.–6. -luokkalaiset osallistuivat koulujalkapalloturnaukseen.  Samassa kuussa järjestettiin
3.–6.  -luokkalaisille  yleisurheilukilpailut.  Uimahallikäynnit  ajoittuivat  lokakuulle  ja
toukokuulle. Uimataitoa oli mahdollisuus kehittää myös kerhotoiminnan puitteissa, sillä
oppilaille järjestettiin uimakoulu ja uimahyppykoulu koulun toimesta. Kunnon talvi antoi
hyvät mahdollisuudet hiihtämiselle. Laskettelumatka Simpsiöön järjestettiin helmikuussa.
Matka oli  tarkoitettu 3.–6.  -luokkalaisille.  Pienemmät oppilaat hiihtivät tuolloin koulun
lähimaastossa.  Lukuvuoden  viimeisille  koulupäiville  ajoittuva  oppilaiden  ja  opettajien
välinen neljää maalia -peli virittää vielä suuren urheilujuhlan tunnun ennen kesälaitumille
siirtymistä. Pelistä on tullut jo perinne ja sitä odotetaan innolla vuodesta toiseen.

Musiikin tähtihetkiä

Musiikki  on  ollut  aina  tärkeä  osa  Edsevön  koulun  toimintaa.  Lukuvuonna  2010–2011
oppilaat ovat saaneet merkittävällä tavalla ilmaista itseään musiikin avulla. Musiikista on
saatu nauttia  myös kuuntelemisen kautta.  Lokakuussa oppilaat  pääsivät kuuntelemaan
Sursikin  koululle  Vaasan  kaupunginorkesterin  koululaiskonserttia.  Keväällä  paikalliset
harmonikansoittajat  kävivät  soitollaan  herättelemässä  lasten  mielenkiintoa  kyseistä
harrastusta kohtaan. 



Ystävänpäivänä järjestettiin musiikki-ilta, jossa oppilailla oli mahdollisuus soittaa, laulaa
ja  tanssia.  Tilaisuus  oli  menestys  huikeine  esityksineen.  Toinen  merkittävä  tapahtuma
musiikin  saralla  oli  Edsevön  koulun  ja  Edsevö  skolan  oppilaista  kootun  kuoron
esiintyminen kuorosota -kilpailussa Pietarsaaressa järjestetyillä Aktivexpo -messuilla. 

Kieliä ja kulttuuria

Kolmansien ja neljänsien luokkien oppilaille järjestettiin lokakuun lopulla kielisirkus, jossa
lapset  pääsivät  tutustumaan  eri  kieliin  ja  kansallisuuksiin.  Eräs  Edsevön  koulun
tavoitteista  on  suvaitsevaisuuteen  kasvaminen  ja  eri  kieliryhmien  kanssa  yhdessä
eläminen  ja  toimiminen.  Samassa  koulurakennuksessa  toimivan Edsevö  skolan  kanssa
yhteistyö on jokapäiväistä ja rakentavaa. 

Kulttuurielämyksen  teatterin  muodossa  tarjosi  Matiki  Magic  -esitys,  jonka  esitti
kansainvälinen teatteriryhmä Matiki Moyo. Esitys oli marraskuussa 2010.

Kirjasto  ja  kirjat  ovat  olleet  näkyvästi  esillä  kuluneena  lukuvuotena.  Kirjastovierailu
Pännäisten kirjastoon tehtiin marraskuussa. Oppilaat saivat tietoa kirjaston palveluista ja
halukkaat  lainasivat  itselleen  luettavaa.  Opettajille  oli  ennen  vierailua  oma
tutustumistilaisuus,  jossa  sovittiin  koulun  ja  kirjaston  tiiviimmästä  yhteistyöstä.
Kirjastotoimi  mahdollisti  myös  kirjailijavierailun  koululle.  Kirjailija  Tuula  Kallioniemi
vieraili Edsevön koulussa helmikuussa. Hän kertoi kirjailijan työstä ja omasta kirjallisesta
tuotannostaan. 

Teosto  lahjoitti  Edsevön  koululle  ja  Edsevö  skolalle  merkittävän  rahasumman
koulukirjaston  uusiin  hankintoihin.  Lahjoitusta  olivat  Seinäjoella  vastaanottamassa
muutamat opettajat ja oppilaat. 

Yksi  huomattava  kulttuuriteko  oli  pitää  koululaisten  jouluhartaus  arktisen  museon,
Nanoqin , kirkossa Fäbodassa. Ennen hartautta museon perustaja ja johtaja kertoi mm.
siitä, kuinka kristinusko tuli tutuksi Thulen eskimoille. 

Edsevön koulussa halutaan muistaa ja juhlia vuoden aikana olevia merkki- ja juhlapäiviä
niiden arvoon kuuluvalla tavalla. Niin on tehty kuluneenakin lukuvuonna. 



Turvallisuutta

Lukuvuoden  2010–2011  erityinen  teema  oli  turvallisuus.  Teema  näkyi  muun  muassa
syyskuussa pidetyn vanhempainillan aiheessa, joka käsitteli lasten ja nuorten oikeuksia ja
velvollisuuksia.  Painopistealueena  olivat  Internetin  käyttö  ja  virtuaalimaailman  vaarat.
Alustuksen  piti  vanhempi  konstaapeli  Ann-Catherine  Engström-Käld.  Hän  vieraili
Edsevön koulussa myös tietoturvapäivänä 8. helmikuuta, jolloin hän luennoi 3.–6. -luokan
oppilaille  nettikäyttäytymisestä.  Pienemmät  oppilaat  saivat  poliisin  vieraakseen
toukokuussa. Tuolloin aiheena oli liikennekäyttäytyminen ja poliisin toiminnan esittely.

Pohjanmaan  pelastuslaitos  järjesti  lokakuussa  koululaisille  ja  henkilökunnalle
pelastusharjoituksen.  Lisäksi  oppilaat  saivat  tietoa  paloturvallisuudesta  ja
onnettomuuksien ennaltaehkäisystä. 

11.2.  eli  112  -päivänä  koulumme  terveydenhoitajat  ohjasivat  lapsia  toimimaan  oikein
erilaisten  tapaturmien  ja  sairauksien  yllättäessä.  Lapsille  esitettiin  ansiokkaasti
havainnoiden, kuinka missäkin tilanteessa tulee toimia. He pääsivät kokeilemaan taitojaan
mm. nyrjähtäneen nilkan sitomisessa. Päivä oli onnistunut ja tarpeellinen.

Muuta

Lukuvuoteen on mahtunut hyvin monipuolista toimintaa. Edellä mainittujen tapahtumien
lisäksi koululla on pidetty 5.–6. -luokkalaisille kotitalouden perusteita 4H:n toimesta, saatu
tutustua lajitteluun Ekoroskin asiantuntijan johdolla ja touhuttu toiminta- ja pajapäivinä
monien erilaisten ja mielenkiintoisten askareiden äärellä.

Kuudesluokkalaiset olivat syksyllä perinteisellä leirikoulumatkalla Lapissa. Kevään retket
suuntautuivat isompien oppilaiden osalta oman kunnan kulttuurikohteisiin ja pienempien
oppilaiden (0-2-luokat) osalta Toivosen eläinpuistoon Kälviälle.

Lopuksi

Edsevön koulun toiminta on vastannut sille asetettuja tavoitteita. Monelta osin tavoitteet
ovat ylitetty. Kouluvuosi on ollut työntäyteinen ja vireä. Onnistuneen toiminnan taustalla
on  ollut  rakentava  yhteishenki.   Lisäksi  koti-  ja  kouluyhdistys  on  vanhempien
panostuksen  myötä  tukenut  merkittävästi  Edsevön  koulun  toimintaa.  Yhteistyössä  on
voima ja mahdollisuus. 


