
Edsevön koulun toimintakertomus lukuvuodelta 2015–2016 

 

Toiminnan perusta 

"Vuodet eivät ole veljeksiä", sanotaan. Vaikka koulumaailmassa tapahtuu monia rutiinin-

omaisia asioita, noudatamme opetussuunnitelmaa ja vietämme samoja juhla- ja merkki-

päiviä vuodesta toiseen, ovat lukuvuodet aina ainutkertaisia ja omaleimaisia rikkaine si-

sältöineen. Niin oli myös lukuvuosi 2015–2016.  

Edsevön koulussa, kuten kaikissa Suomen peruskouluissa, noudatettiin kuluneena luku-

vuonna viimeisen kerran vuoden 2004 Opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa ope-

tussuunnitelmaa. Se otettiin käyttöön elokuussa 2006. Uudet Opetussuunnitelman perus-

teet on hyväksytty 2014 ja niiden pohjalta laaditut kuntien opetussuunnitelmat otetaan 

käyttöön tulevana lukuvuonna.  

Kouluvuotta 2015–2016 peilataan toteutumisen osalta lukuvuotta koskevaan toiminta-

suunnitelmaan, jonka tavoitteet ovat voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisia. Ed-

sevön koulun opetus ja koko toiminta on ollut tavoitteellista ja päämäärätietoista. Se on 

perustunut ja tulee perustumaan vahvaan arvopohjaan, jonka mukaan kaikki ovat ihmis-

arvoltaan tasa-arvoisia ja arvokkaita. Edsevön koulussa on turvallinen ilmapiiri kasvaa ja 

oppia, osallistua ja vaikuttaa.  

 

Toimintasuunnitelman valossa tarkasteltua 

Erilaisuuden arvostaminen, monikulttuurisuus 

Terveeltä arvopohjalta on hyvä tehdä työtä. Se palvelee kaikkia osapuolia. Itsensä tunte-

minen arvokkaaksi lisää hyväksyntää myös toisia kohtaan. Elämme Edsevön koulussa 

jatkuvassa kielikylvyssä Edsevö skolan kanssa. Kielimuurin madaltaminen on järkevää ja 

lisää hyvinvointia. Omaa kielellistä ja kulttuurillista identiteettiä unohtamatta, on raken-

tavaa ja hedelmällistä olla ennakkoluuloton kaikkia kulttuureja kohtaan. Myös Edsevön 

koulussa opiskelee lapsia eri puolilta maailmaa. Se on suurta rikkautta. Joulujuhlien oh-

jelma oli tukemassa monikulttuurisuuden hyväksymistä. Kaikkien niiden maiden, joista 

on lapsia koulussamme, joulunvietot tulivat tutuiksi koulun väelle ja yleisölle. Juhla lasten 

toteuttamana lämmitti kaikkien mielet ja sydämet. 

 

 



Osallisuus ja vaikuttaminen 

oppilaskuntatoiminta 

Edsevön koulun ja Edsevö skolan yhteinen oppilaskunnan hallitus on toiminut säännölli-

sesti ja aktiivisesti. Oppilaskuntatoimintaa on pyritty kehittämään ja löytämään uusia vai-

kuttamisen muotoja. Oppilaskunta on vastuussa välituntivälinelainaamo Rastiksen toi-

minnasta. Oppilaskunnan hallitus on laatinut Rastiksen työvuorolistat ja hoitaa hankittu-

jen välineiden esittelyn ja vie ne käyttöön. Oppilaskunnan hallitus on järjestänyt esimer-

kiksi ystävänpäivätempauksen, suunnitellut ruokalan istumapaikat, ottanut kantaa kou-

lun järjestyssääntöihin ja pitänyt yhteyttä koko oppilaskuntaan. 

Keväällä oppilaskunnan hallitus kartoitti mielipiteitä koulun piha-alueen uudistamisesta 

ja uusista välineistä. Lopuksi suoritettiin äänestys suosikkilaitteesta. Äänestyksen toteutti 

oppilaskunnan hallitus. 

 

"Liikettä niveliin" 

Yhtenä lukuvuoden teemana ja tavoitteena oli lisätä koulupäivän aikana liikuntaa. Ja sitä-

hän lisättiin. Yhteiset aamulenkit pyrittiin toteuttamaan sään salliessa. Rastiksen uusien 

välineiden käyttö lisäsi välituntiliikunnan määrää. Samoin jääkiekkokaukalon saanti kou-

lun piha-alueelle on monipuolistanut liikkumista. Erilaiset tempaukset ja liikuntaseikkai-

luun osallistuminen ovat osaltaan aktivoineet lapsia. Välitunnit ovat liikettä. Harvoin nä-

kee paikallaan seisoskelevia lapsia. Myös muiden kuin liikuntatuntien puitteissa on liikut-

tu.  

Liikunta kuuluu hyvin olennaisena osana Edsevön koulun toimintaan. Syksyisin osallistu-

taan koulun yhteiseen urheilupäivään ja kunnan yleisurheilukilpailuihin. Uimassa, luiste-

lemassa ja laskettelemassa käydään säännöllisesti joka vuosi. Menestystäkin urheilusta on 

tullut. Yleisurheilukilpailuista tuli koulun oppilaille mitaleja, samoin jalkapallosta ja jää-

kiekosta. Edsevön koulun 5.-6.-luokan oppilaiden joukkue nappasi jalkapallon kunnan-

mestaruuskisoissa pronssia ja Edsevön koulun ja skolan yhteinen 3.-4.-luokan joukkue 

saavutti hopeaa. Kultajuhlia vietettiin, kun Edsevön koulun ja Edsevö skolan yhteinen 

jääkiekkojoukkue vei mestaruuden kunnan isojen koulujen turnauksessa.  

Liikuntaa ja liikkumisen riemua on lisännyt myös Trygve Cederbergin luotsaamaan sir-

kusprojektiin osallistuminen.  

 

 



"Keikkaa pukkaa" 

Liikunnan ohella myös musiikki on näkyvällä paikalla Edsevön koulussa. Koulujen yhtei-

nen 4.-6.-luokan oppilaista koottu kuoro ilahduttaa niin koulun omissa tilaisuuksissa kuin 

koulun ulkopuolella. Opetussuunnitelmakin velvoittaa yhteyteen ympäröivän yhteiskun-

nan kanssa ja kuoron vierailut koulun ulkopuolella toteuttaa tätä tavoitetta osaltaan erin-

omaisesti. 

Edsevön koulun kuoro esiintyi muun muassa Pännäisten uuden pääkirjaston ja kulttuuri-

talon avajaisissa. Toinen merkittävä kuorokeikka oli veteraaneille esiintyminen. Lisäksi 

muita pienempiä vierailuja mahtui kouluvuoteen.  

Kuorotoiminnan lisäksi koulussa aloitettiin uudistuneessa bändiluokassa ryhmämusisoin-

tia. Bänditoiminta oli mieluisaa ja saatiinpa soittajia koulun juhliinkin. Rumpujen soitosta 

kiinnostuneita kartoitettaessa huomattiin, että halukkaita oli enemmän kuin oli vapaita 

harjoitusaikoja.  

Lukuvuoteen sisältyi Sibelius 150 -juhlakonsertti etäkonserttina Internetin välityksellä. 

Keväällä oppilaat pääsivät kuuntelemaan musiikkiopiston konserttia Schauman-saliin Pie-

tarsaareen. 

Olipa tilaisuus mikä hyvänsä, siihen sopii lähes aina musiikki. Hyvällä musiikilla on 

myönteinen vaikutus kasvuun ja kehitykseen. Sillä on myös terapeuttinen puolensa. Siksi 

sitä kannattaa vaalia. 

  

Lukeminen kannattaa aina  

Edsevön koulussa halutaan panostaa omaan äidinkieleen, sen kehittymiseen ja vahvista-

miseen. Äidinkieli on ihmisen tunnekieli ja jo siksikin tärkeä. Lukeminen ja kirjoittaminen 

ovat elämän perustaitoja. Lukemisen kautta ihminen kokee uusia elämyksiä, kartuttaa sa-

navarastoaan ja avartaa maailmaansa. 

Edsevön koulun kirjaston ilme koheni ja käyttö lisääntyi kuluvan lukuvuoden aikana. Uu-

sien kirjojen ja uuden lajittelusysteeminen vuoksi kirjastoa on entistä mukavampi ja hel-

pompi käyttää. Jokainen löytää itselleen sopivaa luettavaa.  

Erilaiset lukutempaukset ja -kilpailut innostivat oppilaita lukemaan. Syyslukukauden 

Disney-teema kirvoitti lapsia suunnattomasti lukemisen pariin. Teema oli todella onnistu-

nut valtavine kirjavalikoimineen. 

Kaikki koulun oppilaat pääsivät käymään Pännäisten pääkirjastolla vierailulla. Yhteistyö 

kirjaston kanssa jatkuu edelleen. 



 

Yhteistyötä 

Koulu ei elä tyhjiössä, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan 

kanssa. Myös Edsevön koulun toiminnassa ovat mukana monet eri tahot. Edsevön koti- ja 

kouluyhdistys tekee pyyteetöntä työtä lasten eteen. Esimerkiksi harvassa ovat ne koulut, 

joissa oppilaat saavat ruoan jälkeen Xylitol-pastillit. Edsevössä koti- ja kouluyhdistys on 

mahdollistanut tämän. Lisäksi yhdistys kerää varoja monilla yhteisöllisyyttä tukevilla ta-

pahtumilla ja tempauksilla. Koti- ja kouluyhdistys yhdessä Edsevö Cityn kanssa on ollut 

merkittävä tekijä jääkiekkokaukalohankkeessa.  

Yhteistyötä tehtiin myös päiväkodin, seurakunnan, 4H:n, pelastuslaitoksen, poliisin ym. 

tahojen kanssa. Oppilashuollon moniammatillisiin  yhteistyökumppaneihin kuuluvat niin 

kuraattori, terveydenhoitaja, sosiaaliohjaajat, koulupsykologit sekä muut tarvittavat am-

mattihenkilöt. Heidän kanssaan yhteistyö on säännöllistä. 

Tärkein on aina yhteistyö kotien kanssa. Edsevön koulu haluaa pitää koulunsa  kynnyksen 

matalalla vanhemmille ja huoltajille. Kodin ja koulun yhteistyö on ollut asiallista ja raken-

tavaa. Vain yhdessä ja yhteistyöllä tavoitteet saavutetaan. 

 

Muuta 

Kuudesluokkalaiset olivat syyskuussa leirikoulussa Äkäslompolossa. Leirikoulu pidettiin 

uudistetuissa puitteissa ja hieman uudella ohjelmalla. Leiriviikko oli ikimuistoinen ja on-

nistunut. Kuudesluokkalaiset osallistuivat myös kuluneena lukuvuotena Yrityskylä-

projektiin.  

Koko koulun kevätretki tehtiin Ähtärin eläinpuistoon. Päivä oli aurinkoinen ja lapset naut-

tivat. He saivat työlleen korvausta, sillä he myivät keväällä karkkia niin paljon, että pääsy-

liput eläinpuistoon saatiin ostettua myyntivoitolla. 

Koulun tieto- ja viestintäteknologiaa uudistettiin ja kehitettiin edelleen. Henkilökunnan 

kouluttamiseen tällä saralla panostettiin.  

Syksyllä vanhempainillassa luennoi kasvatustieteen professori Juha Hakala. Ilta oli mie-

lenkiintoista ja asiantuntevaa kasvatuksen pohdintaa sopivasti huumorilla maustettuna. 

Lukuvuosi oli monipuolinen ja antoisa. Asetetut tavoitteet saavutettiin. Tästä on hyvä jat-

kaa uusien haasteiden kanssa. "Nōn scholae, sed vītae discimus." 

  


