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Taavinkylän koulun tiedote
Koulunkäyntiä poikkeusoloissa,
Edellisestä varsinaisesta koulun tiedotteesta on kulunut reilut kaksi kuukautta. Koulun
yhteisistä tapahtumista ei ole ollut paljoa tiedotettavaa, koska opiskelu on siirtynyt
suurimmaksi osaksi verkkoon ja kunkin oman pienen ruudun päähän. Tiedotteita ja viestejä
arjesta on kuitenkin jaettu ja lähetetty, kaikki koronatilaneteen organisoimiseen liittyen.
Kevään viimeiset viikot alkavat kuitenkin olla käsillä, joten tässä ajankohtaisia asioita jälleen
muuttuvassa koulutilanteessa. Huoltajapalautteen kooste on seuraavalla sivulla.
Hallituksen päätöksen mukaisesti kouluun palataan torstaina 14.5. Käytännön järjestelyt
paluun osalta täsmentyvät vielä ennen koulun alkua. Myös Espoon koulujen yhteinen viesti
aiheeseen ilmestyy ennen kouluun paluuta. Päälinjoina on, että opetus tapahtuu
lukujärjestyksen mukaisesti ja kukin luokka pysyy omana opetusryhmänään luokkien välisiä
kontakteja välttäen. Poikkeuksena ovat muut kuin ev.lut uskonnot sekä jotkut kielen tunnit,
joissa ryhmät säilyvät ennallaan. Koulupäivien aloitus- ja päättymisaikoja voidaan 3. – 6.
luokilla muuttaa suurten oppilasmäärien välttämiseksi esim. kouluun tultaessa.
Kevään yhteisiä aikatauluja:
• Huoltaja- ja oppilaskysely Wilmassa etäopetuksen toteutumisesta, vastausaika
päättyy 15.5.
• Paluu kouluun 14.5. Luokanopettaja ilmoittaa luokkakohtaisen yhteisen paluuajan
• Koulun kevätjuhla / 30 -vuotisjuhla tiistaina 19.5. on peruttu, 30 v. juhla siirtyy
syyslukukauteen 2020
• Helatorstai 21.5. on vapaapäivä
• Lauantaina 30.5. lukuvuosi päättyy. Koulu alkaa kaikilla oppilailla klo 9.00. Päivän
aikana luokissa jaetaan todistukset, mahdolliset stipendit ja Hymy-patsaat.
Valitettavasti vanhempien ei ole mahdollista tulla koululle viimeisenä päivänä, mutta
joidenkin osuuksien välittämistä koteihin sähköisesti selvitetään.
Taavinkylän koulun opettajakunta säilyy ensi lukuvuonna suurelta osin samana kuin tänäkin
lukuvuonna vain pienin muutoksin. Anna Ålander jää eläkkeelle ja Iida Ylä-Rautio siirtyy
muihin tehtäviin. Vastaavasti Suvi Vakkuri palaa virkavapaaltaan. Luokanopettajat
luokkatasoittain ovat:
• 1. luokat: Elina Haara, Mira Tissari ja Maria Ventovuori
• 2. luokat: Hanna Herola ja Annika Pellonpää
• 3. luokat: Miihkali Haverila, Kati Lohikoksi ja Jenni Rusama
• 4. luokat: Timo Frangen, Pauliina Stenholm ja Suvi Vakkuri
• 5. luokat: Laura Koskinen ja Jere Päivölä
• 6. luokat: Ville Hietala ja Piia Koskinen
Valoisaa kesää toivottaen
Antti Ylä-Rautio ja Taavinkylän koulun väki
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Tammikuussa 2020 toteutettiin koulujen itsearviointiin liittyvä huoltajapalautekysely.
Kyselyyn vastasi 138 huoltajaa jakautuen varsin tasaisesti eri luokka-asteille suhteessa
luokka-asteen oppilasmäärään. Koulu sai kokonaisarvosanaksi 8,9. Muissa vastauksissa
asteikko oli neliportainen asteikolla 1 – 4. Edellisessä huoltajapalautteessa keväällä 2018
asteikko oli kuusiportainen, joten suoria vertailuja tai kehityskulkuja ei voi tehdä. Tärkeimmät
havainnot kyselyn osa-alueittain:
Turvallisuus, viihtyisyys ja hyvinvointi -kokonaisuuden keskiarvo oli noin 3,6. Osa-alueen
korkein kysymyskohtainen keskiarvo oli 3,8 väittämässä ”Koulun säännöt ja käytänteet ovat
asianmukaiset” ja matalin 3,2 väittämässä ”Kouluruokailu toimii hyvin” Muut tärkeät
havainnot osa-alueesta olivat väittämien ”Lapseni tulee mielellään kouluun”, ”Koulussa on
turvallista” ja ”Lapseni voi kaiken kaikkiaan koulussa hyvin” arvot 3,7.
Oppiminen, opetus ja arviointi – kokonaisuudessa kaikki väittämät ”Saan riittävästi tietoa
siitä, miten lapseni oppiminen edistyy”, ”Saan riittävästi tietoa opetuksen tavoitteista ja
arvioinnista”, ”Lapseni yksilölliset tarpeet huomioidaan riittävästi opetuksessa”, Lapseni saa
osaamiseensa nähden sopivantasoista opetusta” ja ”Tieto ja viestintäteknologian käyttö
tukee lapseni oppimista” saivat arvon 3,4 tai 3,5.
Opettajat ja muu henkilökunta -kokonaisuuden keskiarvo oli 3,8. Korkeimman arvon 3,9 sai
väittämä ”Luokanopettaja vastaa yhteydenottoihin kohtuullisen ajan kuluessa” ja
matalimman 3,6 väittämä ”Koko koulun henkilökunta kohtelee lastani arvostavasti ja
ystävällisesti”. Muiden väittämien ”Yhteistyö lapseni luokanopettajan kanssa sujuu hyvin”,
”Lapseni opettajat ovat ammattitaitoisia” ja ”Rehtoriin saa tarvittaessa helposti yhteyden”
saivat arvon 3,8.
Kodin ja koulun yhteistyö -kokonaisuuden keskiarvo oli noin 3,6. Korkeimman arvion 3,9 sai
väittämä ”Lapseni saa kotona tarvittaessa apua koulutehtäviin” ja matalimman 2,3 väittämä
”Olen kiinnostunut osallistumaan vanhempainyhdistyksen toimintaan”. Muiden kuuden
väittämän arvot olivat 3,5 tai enemmän.
Oppimisympäristö -kokonaisuuden keskiarvo oli noin 3,4. Korkeimman arvon 3,6 sai
väittämä ”Oppilaiden käytössä olevat opiskeluvälineet ovat ajanmukaiset” ja matalimman
arvon 3,1 sai väittämä ”Opetusryhmien koko on sopiva”.

Kiitos kommenteista ja ehdotuksista koskien huoltajapalautteen avoimia vastauksia.
Koulun tilanahtaus ja siihen liittyvät seikat sekä ruokailu nousivat useimmiten maininnoiksi
kehitettävistä asioista. Kiinnitämme lisää huomiota em. asioihin koulutyötä
suunnitellessamme.
Koulun henkilökunnan korkea ammattitaito ja koko koulun hyvä yhteishenki saivat
ylivoimaisesti eniten myönteisiä mainintoja palautteissa. Tästä on hyvä jatkaa
luottamuksellista yhteistyötä kanssanne!

