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Maanantai-keskiviikko 8-10.4.
Opiskelijat jaettu kolmeen ryhmään, joilla sama ohjelma 
(työpaja) eri päivinä

Osiot ovat:

 Luonnontieteiden työpajat

 Taitoaineiden työpaja (Kuvis-musiikki)

 Liikunnan työpaja 

 Erilaisia vesiaiheisia teemoja kaikissa



Torstaina 11.4.
 Taiteilijavierailu (ympäristötaide)

 Maanantain- keskiviikon tuotosten ja ajatusten 
viimeistelyä koululla

 3 osiota: 

 8-10, 

 10- 12

 Ruokailu 

 12.25-14.15



Perjantai 12.4.
 Vimpelin lukiolla kolmen lukion yhteinen päivä

 Vesi- ja vesistöaiheista ympäristötaidetta, rastipisteitä

 Alajärven, Vimpelin ja Evijärven opiskelijat ja opettajat

 Teemaviikolla koulu alkaa aina klo 8.05 ja pyritään 
päättämään klo 14.15. Jos ei toisin ilmoiteta



Ryhmien päivät
Maanantai 8.4.2019

1. Ryhmä: Luonnontieteiden työpajat (B2.1. Fy-Ke luokka)
2. Ryhmä: Kuvis-Musiikki (Kuvis luokka)
3. Ryhmä: Liikunta (uimahallin kahvio)

Tiistai 9.4.
3. Ryhmä: Luonnontieteiden työpajat
1. Ryhmä: Kuvis-Musiikki
2. Ryhmä: Liikunta

Keskiviikko 10.4.
2. Ryhmä: Luonnontieteiden työpajat
3. Ryhmä: Kuvis-Musiikki
1. Ryhmä: Liikunta

Torstai 11.4.
Kaikki ryhmät koululle klo 8.05. Kokoonnutaan auditorioon.



Less is more- tekoja ilmaston puolesta. 
Luonnontieteen päivälle huomioitava!!
 Vähennämme hiilidioksidipäästöjä
 Luonnontieteen työpajalle siirtyminen tapahtuu 

polkupyörillä
 Tule siis pyörallä kouluun, mikäli siedettävä matka (<10km)
 Se joka kuljetuksessa katso ryhmäjaosta tuttu tms henkilö, 

jolta voit lainata pyörää. Tämä teidän tulee huolehtia.
 Omalla mopolla tai mautolla tai kevytmp:llä voi mennä 

myös. 
 Kävellen siirtyminen on liian hidasta

 Aamupäivä Tuluutissa ja iltapäivä Kanaharjussa. Ruokailu 
koululla

 Varaudu Suomen vaihtelevaan kevätsäähän. 
Säänmukainen vaatetus luonnontieteiden rastilla!



Liikunta – uimahalli 
hengenpelastus - vedenalaiskuvaus
 Kokoonnutaan uimahallin kahvioon, jossa teoriaosuus

 Mukana 
 Uimapuku, pyyhe, uimalasit yms. käytännön 

harjoituksiin altaassa

 Jos et terveydellisistä syistä voi uida: sortsit ja T-paita

Iltapäivällä uinti- ja hengenpelastusvideoiden kuvaus

 Varaa rekvisiittaa mukaan: aurinkolasit, sateenvarjo…

Jos omistat gopro-kameran tai vastaavan, jolla voi kuvata 
kosteissa tiloissa ja vedessä; ota mukaan akku ladattuna



Kuvataide – ympäristötaide 
yhteisötaide – - ilmastonmuutos - ahdistus

Kokoonnutaan kuvisluokkaan

kuvataide – historia - psykologia



Maanantai – torstai ryhmäjako




