
Edsevön koulun toimintakertomus lukuvuodelta 2012–2013 

 

Monimuotoista oppimista kestävien arvojen pohjalta 

Kulunut lukuvuosi tarjosi iloista oppimista uusien elämysten ja kokemusten kautta. Men-

nyttä kouluvuotta lähemmin tarkasteltaessa huomaa, kuinka perusopetukselle asetetut 

tavoitteet ovat toteutuneet. Koulu ja sen eri toimijat ovat tarjonneet mahdollisuuden mo-

nipuoliseen kasvuun ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Myös opetussuunnitelman sisäl-

löt tietojen ja taitojen kartuttamiseen on huomioitu hyvin. 

Koulumme arvopohjana on lujasti opetussuunnitelman perusteiden mukaiset arvot de-

mokratiasta, ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön 

elinkelpoisuuden säilyttämisestä sekä monikulttuurisuuden hyväksymisestä. Koulutyö on 

jatkuvaa toisten ihmisten kohtaamista. Sosiaaliset taidot, toisen ihmisen ja luonnon kunni-

oittaminen ja kyky tehdä oikeita, terveitä valintoja elämässä ovat aina tavoiteltavia ja ajan-

kohtaisia oppimisen paikkoja. Niitä Edsevön koulussa halutaan vahvistaa. 

Emme ole yhteiskunnan ulkopuolella. Olemme tiivis ja näkyvä osa sitä. Siksi myös kulu-

neena vuonna olemme toimineen yhteistyössä erilaisten tahojen kanssa. Yhteistyötä kotien 

lisäksi on kotiseurakunnan, 4H-yhdistyksen, kunnan eri tahojen, viranomaisten, tervey-

denhuollon, yritysten ja yksittäisten asiantuntijoiden kanssa. Erilaisten yhteistyökumppa-

nien kanssa tehty yhteistyö tukee tavoitetta yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamisesta ja 

tulevaisuuden rakentamisesta. Myös kulttuuriperinnön siirtäminen tuleville sukupolville 

vahvistuu. 

 

Liikkumisen riemua 

Liikunta ja urheilu ovat olleet kuluneenakin lukuvuotena merkittävässä roolissa Edsevön 

koulussa. Kuudesluokkalaiset saivat patikoida ja nauttia Lapin erityislaatuisesta luonnosta 

leirikoulussa Äkäslompolossa. Olympiavuoden innoittamina järjestimme Edsevön koulun 

omat yleisurheilun "olympialaiset" elokuussa, pian koulun alkamisen jälkeen. Tunnelma 

oli hieno ja jokaisella oli mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja. Syyskuun alussa pidettiin 

Pedersören koulujen yhteiset yleisurheilukilpailut Pännäisten urheilukeskuksessa. Urheili-

joita osallistui myös Edsevön koulusta. Lapset pääsivät sekä uimaan että luistelemaan lu-

kuvuoden aikana. Laskiaistiistai sujui Lappforssin hiihtokeskuksessa hiihtäen ja pulkkail-

len. Maaliskuussa 3.-6.-luokkalaiset pääsivät laskettelemaan Lapuan Simpsiölle. Pienem-



mät koululaiset viettivät tuolloin omaa ulkoilupäivää koulun lähialueella. Edsevö skola 

pyysi Edsevön koulun puolelta vahvistusta jääkiekkojoukkueeseen koulumestaruuskilpai-

luihin. Vahvistuspyyntöön vastattiin myönteisesti ja joukkue pärjäsikin hienosti kyseisessä 

kilpailussa.  

Kevätretket sisälsivät myös liikkumisen riemua. 5.-6.-luokkalaiset kävivät nauttimassa 

vauhdin huumaa Power Parkissa ja 0-4.-luokkalaiset saivat nauttia keilaamisesta Kokko-

lan keilahallissa. Edsevön koulu osallistui Nuoren Suomen liikuntaseikkailuun keväällä 

2013.  

 

Musiikin lumoissa – laulaen ja kuunnellen 

Koulussamme lauletaan paljon. Myös kuluneena kouluvuotena laulu raikasi niin juhlissa 

kuin arkisissa tilanteissa. Koulun kuoro harjoitteli ahkerasti ja "levyttikin" muutaman 

kappaleen. Musiikki kuuluu kiinteästi ja luontevasti lähes kaikkiin yhteisiin juhliin ja tilai-

suuksiin. Aleksis Kiven päivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluna, ystävänpäivänä, pääsiäise-

nä, vappuna ja kevätjuhlissa sekä monessa muussa on aina ollut musiikki läsnä. Tämä on 

oleellista kulttuuriperinnön vaalimista. Syksyllä oli mahdollisuus kaikkien halukkaiden 

osallistua Ida Holmlundin tanssitunnille. Keväällä, huhtikuussa koulullamme vieraili 

Pentti Rasinkangas orkestereineen. Konsertti oli mieluisa ja lapset olivat täysillä mukana.  

 

Kulttuuria 

Musiikin lisäksi kulttuurisia tapahtumia oli sanan ja kuvan muodossa. 5.-6.-luokkalaiset 

kävivät elokuvissa Pietarsaaren Kinossa. Koulullamme vieraili marraskuussa belgialainen 

teatteritaiteilija-miimikko Michael Gueulette. Hänen valloittava esityksensä ei jättänyt ke-

tään kylmäksi. Joulun alla kävimme Pietarsaaren Salemissa katsomassa esitystä "Matka 

ensimmäiseen jouluun". Sanomalehtiviikkoa Edsevön koulussa vietettiin helmikuussa. 

Lapset saivat erityisellä tavalla tutustua Pietarsaaren Sanomiin, Keskipohjanmaa-lehteen 

ja Helsingin Sanomiin.  

 

Kerhotoiminta koulun kasvatus- ja opetustyön tukena 

Kerhotoiminta lisää lasten osallisuutta, antaa onnistumisen kokemuksia, ohjaa luovaan 

ajatteluun ja toimintaan sekä lisää oppilaantuntemusta. Kerhot ovat siis hyödyllisiä. Lu-



kuvuonna 2012-2013 toteutuivat seuraavat kerhot ja kurssit: Hiphop-tanssikurssi molem-

mille kieliryhmille, joulupaja/kädentaitokerho 3.-4.-luokkalaisille, liikuntakerho 1.-3.-

luokkalaisille, uimakoulu 1.-luokkalaisille ja videokuvauskerho 5.-6.-luokkalaisille. Esi-

merkiksi joulupajassa kokeiltiin erilaisia tekniikoita, joihin ei välttämättä koulutunneilla 

ole mahdollisuutta tai resursseja. Videokuvauskerhossa tutustuttiin kuvausvälineistöön, 

eri tekniikoihin ja kuvakulmien valintoihin sekä valaistukseen ja editointiin. Kerholaiset 

toteuttivat omat lyhytfilmit, jotka esitettiin myöhemmin koko koululle. Uimakoulu on tär-

keä ja hieno mahdollisuus niille, joilla uimataito erityisesti kaipaa harjaantumista. Kerhoi-

hin osallistuminen oli runsasta, mikä kertoo kerhojen tarpeellisuudesta. 

  

Kodin ja koulun yhteistyössä on voimaa 

"Yhteiseen hiileen puhaltaminen" merkitsee valtavasti yhteisten tavoitteiden saavuttami-

sen kannalta. Vanhemmat ovat olleet tervetulleita koululle muulloinkin kuin vanhem-

painiltoihin tai vanhempainvartteihin. Olemme pyrkineet toimimaan niin, että kynnys 

olisi mahdollisimman matala kodista koululle ja päinvastoin. Koti- ja kouluyhdistys on 

rakentava linkki ja lisä yhteistyölle. Yhdistys on antanut apuaan monissa juhlatilaisuuksi-

en kahvituksissa ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Koti- ja kouluyhdistyksen toi-

minta ja varainkeruu tukee suoraan koulun oppilaita ja koulun toimintaa. Koti- ja koulu-

yhdistys yhdessä Edsevö-cityn kanssa on käynnistänyt ns. kaukalohankkeen. Tarkoitus on 

saada koulun pihalle jääkiekkokaukalo. Hanke koskee koko Edsevön kylää ja samalla se 

on merkittävä Edsevön koululle ja oppilaille. Monet vanhemmat ovat panostaneet kiitet-

tävästi hankkeeseen. 

 

Teknologiaa ja saneerausta 

Edsevön koulun perusopetusluokkia on ajanmukaistettu tieto- ja viestintäteknologiaa uu-

simalla ja parantamalla. Luokkiin on saatu multimediaprojektorit, dokumenttikamerat ja 

kiinteät äänentoistolaitteet. Tämä antaa mahdollisuuden käyttää verkkopohjaisia opetus- 

ja oppimateriaaleja aivan uudella tavalla. Investointi on ollut hyvin merkittävä. 

Koulumme Aurinkoluokka on saanut uutta ilmettä. Tilojen pintoja, kaapistoja ja ilmastoin-

tia on parannettu. Tarkoituksena on ollut saada entistä toimivammat tilat koulutyöskente-

lyä varten. Kaikki koululle tehtävät investoinnit ja remontit koituvat oppilaiden parhaaksi. 

 



 

 

Lukuvuoden teema 

Jokaiselle kouluvuodelle asetetaan tietty teema, jota pyritään mahdollisuuksien mukaan 

pitämään yllä erilaisin käytäntein. Lukuvuonna 2012-2013 Edsevön koulun teemana oli 

"vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä". Jokainen opettaja on 

saanut toteuttaa teemaa luokkansa kanssa parhaalla mahdollisella tavalla. Jokakeväinen 

piha- ja ympäristöalueiden siivous tukee teemaa. Eräs konkreettinen esimerkki, jota 

olemme kaikki yhdessä yrittäneet toteuttaa on käsipyyhepaperien käytön huomioiminen.  

Siinäkin olemme tuoneet esille taloudellisen ja luonnonarvoja säästävän näkökulman. Sa-

nomalehtiviikon lehdet uusiokäytettiin kuvataiteessa. Myös uusi teknologia on tuonut 

konkreettisia säästöjä mm. piirtoheitinkalvojen määrän vähentymisenä. Olemme huomi-

oineet myös fyysisen hyvinvoinnin lisäksi henkistä hyvinvointia. Elämykset, joita lapset 

ovat saaneet sanan, kuvan tai musiikin muodossa, ovat olleet henkisesti hyvin virkistäviä. 

Sanotaan, että "pienistä puroista kasvaa juuri joki". Se sopii juuri erityisesti viime luku-

vuoden teemaan. Pienillä yksittäisillä asioilla on pitkällä aikavälillä merkittäviä vaikutuk-

sia. 

 

Ansaitusti eläkkeelle 

Kuluneen lukuvuoden aikana peräti kolme koulun työntekijää jäi eläkkeelle. Opettaja 

Hilkka Nygård sekä siistijät Marja-Liisa Kirsilä ja Margareta Högdahl saivat ansiotyönsä 

päätökseen ja siirtyivät ansaitulle eläkkeelle. Eläkejuhlia vietettiin laulujen ja herkkujen 

merkeissä. Edsevön koulun väki on erittäin kiitollinen siitä työstä, jota Hilkka, Marja-Liisa 

ja Margareta tekivät koulumme ja oppilaidemme parhaaksi. 

 

 


