
LUHANGAN KOULUN HELMIKUUN 2021 KUUKAUSITIEDOTE 

 

”Pii paa puu, terve helmikuu! 
Nyt on parhain hiihtokeli, 
kaikki lapset lasketteli. 
Päivä kirkastuu, onhan helmikuu!” 

 

Hiihto- ja luistelukelit ovat parhaimmillaan. On hauska seurata välituntisin, kuinka lapsenne riemukkaina 

touhuavat monenlaisia touhuja hiihdosta ja luistelusta lumimajojen rakenteluun, lumipainiin ja lumen 

kolaamiseen. Meillä liikutaan välituntisin! Iltaisinkin on laduilla ja kaukalolla ollut paljon käyttäjiä. 

Jo viime vuonna alkaneen ja tammikuun lopussa päättyneen tuikkujahdin voitti 1.-2.-luokka eli he 

keräsivät eniten tuikkukuoria, 410g/oppilas. Onnittelut heille! Palkkioksi voittajaluokan oppilaat saavat 

suunnitella unelmien koulupäivän yhdessä opettajansa kanssa. Koko koulu keräsi metallijätettä eli 

tuikkukuoria n. 12,5 kg. Mahtavaa! 

Pe 12.2. vietämme koulussamme ystävänpäivää koulupäivän aikana! 

Luhangan pääkirjasto muuttaa uusiin tiloihin kylätalolle viikkojen 7-8 aikana. Tällöin pääkirjasto on 

suljettuna ja Tammijärven kirjaston aukioloaikoja laajennetaan.  

Aukioloajat: ma-ti ja to-pe klo 10-17       ke klo 12-19 

Perjantaina 26.2. vietämme hiihtotapahtumaa. Lapsenne saa valita osallistuuko hiihtokisaan vai 

hiihtoretkelle. Valinta tehdään ensi viikon aikana. 

Viikolla 8 katsomme luokissa kuukauden elokuvaa. Elokuvan katselua varten saa tuoda terveellistä 

välipalaa. 

Viikko 9 on talvilomaviikko. Lapset ottavat luistimet ja sukset kotiin loman ajaksi, jotta lomallakin 

voi hiihdellä tai luistella, jos sää sallii.  

Lapsenne ovat aivan upeita elämän alkutaipaleella olevia lapsia ja oppimista on paljon. Välillä saattaa 

kaveriporukassa tyhmyys tiivistyä ja tehdään hölmöjä ja käyttäydytään huonosti. Pyrimme vaalimaan 

kaikenlaista hyvää käytöstä. Joten puutumme huonoon käytökseen, annamme toimintaohjeet hyvään 

käytökseen ja tiedotamme vanhempiakin toistuvasta tai räikeästä huonosta käytöksestä. Hyvä käytös ja siisti 

ulkoasu vaikuttavat siihen, millainen ensivaikutelma sinusta luodaan lapsena ja aikuisena. 

Huonoa käytöstä on myös se, että esim. kiusataan toista lasta fyysisesti tai henkisesti, kasvokkain tai 

vaikkapa kännykkäviestien tai sosiaalisen median kautta. Pyrimme koulussa aina mahdollisimman pian 

selvittämään asioiden tapahtumakulun ja tiedottamaan asianosaisia perheitä tilanteesta. On hienoa, että 

otatte yhteyttä, jos huomaatte kiusaamista sosiaalisessa mediassa tai todellisessa elämässä. Näin voimme 

yhdessä vaikuttaa asioihin. Kun tilanteisiin puututaan ne muuttuvatkin vahingoittavista tilanteista 

opettavaisiksi ja antavat eväitä elämään. 

Muistattehan, että koulun liikuntasalissa tai kuntosalissa eivät lapset saa olla yksin iltaisin aikaa 

viettämässä. Paikalla tulee aina olla yksi aikuinen. Näin huolehditaan siitä, että tilat pysyvät siisteinä, valot 

sammutetaan ja ovet suljetaan lähtiessä eikä synny onnettomuuksia. 



Pyydän teitä olemaan edelleen tarkkoina arjessanne koronan suhteen ja noudattamaan ohjeistuksia.  

Näin olette tehneetkin tähän asti, kiitos siitä. Lapsi saa tulla kouluun vain terveenä. Jos lapsella tai jollain 

muulla perheenjäsenellä on koronaan viittaavia hengitystieoireita, kuumetta, vatsaoireita tai pääkipuja, on 

hänen mentävä koronatestiin, jotta mahdollinen tartunta saadaan selvitettyä tai testin ollessa negatiivinen, 

lapsi voi tulla kouluun vähäoireisena. Näin ei poissaolo muodostu turhaan pitkäksi. Koronapuhelinnumero 

014 269 8180 arkisin klo 8-16 ja viikonloppuisin klo 9-15 palvelee kaikissa koronaan liittyvissä 

asioissa. 

Lisäksi pyydämme, että kouluun tuleva aikuinen vierailija pesee tai desinfioi kädet ja käyttää maskia. 

Mahdollisuuksien mukaan pyrimme hoitamaan asiat vierailijoiden kanssa ulkona.  

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola keräävät Vanhempien Barometri 2021 -

kyselyllä peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhempien kokemuksia koronapandemian vaikutuksista 

lukuvuoden 2020 – 2021 opetusjärjestelyihin, kodin ja koulun yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen 

kouluissa. Kysely antaa tärkeää tietoa pandemian vaikutuksista lasten koulunkäyntiin kotien näkökulmasta. 

Kysely on auki 7.3.2021 asti. Kyselyyn voi vastata sekä suomen että ruotsin kielellä. Yksittäistä koulua tai 

vanhempaa ei voida kyselystä tunnistaa. Kyselyyn ei ole pyydetty tutkimuslupaa, sillä vanhemmat vastaavat 

siihen henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisesti. Kyselyn tulokset julkaistaan tänä keväänä. Lähetän teille Wilma-

viestin erikseen, missä on linkki kyselyyn. 

 

”Liusun, lausun laskiaista! 

Pellavia kuin silkinsuonia,  

hamppuja kuin haivaleita, 

räätiköitä kuin nurkanpäitä, 

nauriita kuin nappeja, 

hyviä jyviä, kovia ohria, huroo!”   (Suomalainen kansanruno) 

 

 

Leila Qvist-Pettersson,   

johtajaopettaja p. 040 3479 217  

Asiat, jotka vaikuttavat mahdottomilta, ovat niitä, joiden vuoksi tulee taistella eniten. 


