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E-KO-TE-KO
ASEVELIKYLÄN KOULUN
SIISTII SIISTII YLI-YLI-SIISTII
SIISTII SIISTII SIKA-SIKA-SIISTII
SIISTII SIISTII YLI-YLI-SIISTII
-JA SE TARVII TYÖN !
EKOTYÖ EKOTYÖ EKO-EKO-EKOTYÖ
KIERRÄTETÄÄN, KIERRÄTETÄÄN UUSIOKÄYTTÖÖN ME SÄÄSTETÄÄN.
KEITTIÖ,KARKEA,METALLI JA LASI
PAPERINKERÄYS ONGELMAJÄTE.
-JA EKORAP YLI-SIISTII SOI !!!

(roskat,kierrätys,oman ympäristön siisteys)
Asevelikylän koulussa on tällä hetkellä yhteensä 22 oppilasta (ekalla ja tokalla). Koulu
sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Vaasan keskustasta.
Henkilökuntaan kuuluu 3 aikuista: kaksi opettajaa Pirjo ja Kirsti sekä keittäjä-siistijä
Britta, joka itse asuu Asevelikylässä. Pirjo toimii koulunjohtajana.
Aiemmin Asevelikylän pikku koulu toimi Ammattikoulun tiloissa.
Kun Asevelikylän kaupan toiminta kylässä loppui, Jukolan Rakentajat eli Asevelikylän
kyläyhdistys päätti ostaa kiinteistön vuonna 1991 ja perustaa siihen koulun. Lapsilla olisi
pieni ja turvallinen koulu ,johon heillä on lyhyt matka kävellä, pyöräillä tai talvisin vaikka
potkukelkkailla.
Asevelikylän alue on vanhaa rintamamiestalo-aluetta, jossa paljon asioita on perinteisesti
tehty talkoovoimin. Edvin Hevonkoski on luonut kylään Edvinin polun, jolla retkeilemme
syksyisin ja keväisin sekä hiihdämme talvisin. Pienessä kappelissa pidetään koulun
joulukirkko ,ilman sähkövaloa, lämpimissä vaatteissa. Kirkkomehut ja- kahvit juodaan
Töpinässä tai Korsussa. Edvinin polulla on paljon Edvinin tekemiä puisia ja metallisia
veistoksia, hän tulee mielellään kertomaan lapsille patsaistaan tai entisajan
koulunkäynnistä.
Kylän eläkeläiskerho on vieraanamme joulu- ja kevätjuhlissa. Yhdessä laulamme sen
perinteisen Suvivirren, lasten kevätjuhlaohjelman jälkeen.
Joulun alla (tonttuina)ja pääsiäisenä (trulleina) menemme koululaisten kanssa laulamaan
vanhuksille Kaupunginsairaalaan.
Perhepäivähoitajat lapsineen vierailevat koululla lasten esityksiä katsomassa. Ja tietysti aina
järjestämme joulu -ja kevätjuhlan vanhemmillekin. Jokainen esittää jotain ja tunnelma on
aina pienessä koulussa ikimuistoinen.
Keskitymme kulttuuriperintöön ja juhliin: ilmaisutaito, musiikki ja kädentaidot ovat meille
opettajille tärkeitä asioita sekä lapsille mieluisia elämyksiä muun kouluaherruksen ohessa.
Kiirettä emme halua tunnustaa, soitamme kilikelloa ,kun sen aika on.

ROSKATANGO:
ROSKA ROSKA, MÄ OLEN ROSKA…ROSKA ROSKA,MÄ OLEN ROSKA.
KOSKA KOSKA, MÄ OLEN ROSKA… ROSKA ROSKA, MÄ OLEN ROSKA!
KOSKA VAAN, ROSKATAAN, ROSKAKASAT KASATAAN.
ROSKATAAN KOSKA VAAN ,ROSKAKASAT KASATAAN.
EI KIERRÄTETÄ, EI SÄÄSTETÄ,
EI LUONTOA YHTÄÄN ME SÄÄLITÄ.
-KOSKA, OLEN RRROSKA !!
”PIENEN KOULUN SUURET SIIVOUSTALKOOT”
Joulukuu: kanslian siivous viimeistä nurkkaa ja paperia myöten sekä kanslian uusi
kalustus. Osa tavaroista annettiin kiertoon tarvitseville ja osa pois.
Ahertajat: Pirjo ja koulusihteeri Tarja.
Tammikuu: kellarin siivous. Tavaroiden lajittelu, osa säästettiin, osa pois tai kiertoon.
Ahertajat: Kirsti ja Britta tokaluokkalaisten avustamina.
Myös kylätalkkari Ari oli korvaamattomana kanto-apuna sekä kellarin kunnostamisessa
askartelu-ja säilytystilaksi.Hyllyjä seinille jne. Otamme käyttöön lasten vanhan
höyläpenkin…
Helmikuu: luokkien siivous, oppilaat ovat näppäriä lajittelussa ja järjestelyssä. Kaapit,
komerot ja omat pulpetit,koulutavarat.
Maalis-huhtikuu: nukketeatterikurssi. Lapsen omia ajatuksia kierrätyksestä, roskista ja
ympäristöstä huolehtimisesta. Yhteistyössä Pikku Aasin nukketeatterin Cosimon kanssa
tehdään kerhossa käsinukke, sille vaatteet Pirjon johdolla ,keksitään tarina, vuorosanat
Kirstin johdolla, harjoitellaan esitys ja käsinuken mietteet esitetään yleisölle koululla
kevätjuhlassa (eläkeläiskerhon, perhepäivähoitajien ja vanhempien juhlassa).
Itse opetan tässä koulussa sekä esiinnyn Pikku Aasin nukketeatterissa.

(www.pikkuaasi.org).
Taustalla soi lasten soittamaa musiikkia koulusoittimin ,sekä tekemäni Roskatango ja
Ekorap Yli-siistii.
Toukokuu: perinteiset pihatalkoot. Kaupungilta saadaan lainaksi haravat. Lapset
haravoivat koulun pihan Rauhansillan ympäriltä ja illalla vanhemmat tulevat auttamaan
haravan varteen ja ison orvokkipenkin perustamisessa.Mehutarjoilua tietysti. Jätesäkit
haetaan kaupungin toimesta seuraavana aamuna.
Pirjo on tilannut ilmaiset orvokit, jotka istutetaan lasten kanssa.
Kesäkuussa kirmaistaan yli-siististä koulusta LOMILLE!

