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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Ajankohtaista perusopetuksessa 
 

 

Huiskis kuinka aika rientääkään: nyt vietetään jo syyslomaa😊 

 

Olemme saaneet muutaman maistiaisen kylmistä aamuista ja kohti kylmempää olemme vain 

matkalla. Toivomme koululla, että kaikilla lapsilla on hanskat ja pipo mukana. Koska 
välitunneilla osa liikkuu varsin reippaasti, on kerrospukeutuminen kuitenkin useille oppilaille 

parempi vaihtoehto kuin talvihaalarin tai -takin ja toppahousujen pukeminen vielä tässä 

vaiheessa. 
 

Lähiksen kenttä on tasattu ja sinne ajo autoilla on estetty. Yhä edelleen Lähikselle pääsee 
sekä polkupyörillä että mopoilla, mutta toivomme yhdessä liikuntapalvelujen kanssa, että 

lapset ja nuoret välttäisivät kurvailemista hiekkakentällä. Tasaisena pysyvä pinta takaa meille 
kaikille paremman jääkentän luistelua varten.  

 

Kunnanhallitus on tehnyt valtuustolle esityksen investointirahan myöntämisestä keinujen 
hankintaan. Toivotaan, että esitys menee läpi, koska se sisältää luvan hankkia keinut heti 

päätöksen jälkeen. 
 

Muistattehan seurailla meidän kotisivujamme peda.netissä :) Siellä on mm. valokuvia syksyn 

ajalta.  
 

 
Tässä muutama päivämäärä, joka kannattaa laittaa omaan kalenteriin (muutokset 

mahdollisia): 
 

Ma 4.11. Poistumisharjoitus osa 2. Harjoitus tapahtuu mahdollisimman autenttisena eli 

kuulemme hälytyksen (aikataulua ei ilmoiteta opettajille eikä oppilaille etukäteen) ja 
poistuminen tapahtuu sukat tai sisäkengät jalassa. Varasukat siis kaikille lapsille mukaan! 

 
To 5.12. Itsenäisyysjuhla koulupäivän aikana. Juhlava pukeutuminen. Kp alkaa 

lukujärjestyksen mukaan, mutta päättyy kaikilla klo 12.00. Iltapäivätoiminta normaalisti klo 

17 asti. Koulukuljetus järjestetään niin, että kaikki kuljetusoppilaat pääsevät yhtä aikaa kotiin. 
 

Ke 11.12. Kp alkaa lukujärjestyksen mukaan, mutta päättyy kaikilla klo 12.00. Joulujuhla klo 
18.00. Apip normaalisti 

 

Ke 18.12. Kp kaikilla klo 9.15 - 12.00 Apip normaalisti. 
 

To 19.12. Kp kaikilla klo 9.15 - 12.00 Apip normaalisti. 
 

Pe 20.12. Kp kaikilla 8.15 - 9.30. Joulukirkko ja ei-ev.lut -tilaisuus koululla klo 8.30. Ei 
apipia. 

 

 
 

 
Syysterveisin, 

 

Anne Leppäkoski, rehtori 
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