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Tässä olemme keskellä vuoden pimeintä, mutta ehkäpä tunnelmallisinta aikaa. Reilu 

kaksi viikkoa koulunkäyntiä jäljellä ja sitten koittaa joululoma. 

Tässä tiedotteessa on silti vielä muutamia tärkeitä tiedotettavia asioita. 

Kiitos vielä kerran kaikille reippailijoille Unicef-kävelyyn ja vähäosaisten auttamiseen osallistumisesta! 

Mekin olemme saaneet apua. Leikkimökki-projektimme on saanut raha-avustusta eri tahoilta.  

Tammijärven Martat ovat lahjoittaneet 200e, LC Luhangan Ladyt 300e, MLL:n Luhangan paikallisyhdistys 

200e ja koulumme Vanhempainyhdistys 500e. Osa avustuksista on käytetty materiaalikuluihin jo viime 

keväänä. Vanhempainyhdistyksen avustusrahoilla olemme hankkineet kaikenlaista mukavaa irtaimistoa 

leikkimökkiin. Hankinnat paljastetaan ennen joululomalle lähtöä lapsille. Sydämellinen kiitos kaikille 

avustuksen antajille! 

 

Hei! Tässä on Axl, tuttavallisemmin Aksu. Aksu on 12-

viikkoinen espanjanvesikoiran pentu ja se on käynyt marraskuisina perjantai-

aamupäivinä Luhangan koululla tutustumassa kouluun ja siellä työskenteleviin 

lapsiin ja aikuisiin. Aksu on Sirpa-opettajan oma koira ja kasvaessaan siitä tulee 

toivottavasti pätevä ja koulutettu kasvatuskoira. Aksu käy vielä kerran ennen 

joulua koululla harjoittelemassa työskentelyä. Tavoitteena on, että varhaisten 

pentukokemusten jälkeen Aksun olisi helppoa vähitellen kasvaessaan asettua 

koulun arkeen yhtenä päivänä viikossa erityisopettajan 

työparina. Aksun soveltuvuus koulussa työskentelyyn arvioidaan sen kasvaessa ja 

kehittyessä. Mikäli se vaikuttaa luonteeltaan soveliaalta tähän työhön, se saa 

suorittaa virallisen koulu- ja kuntoutustyökoiran soveltuvuustestin. Samaan aikaan 

myös Sirpa-ope on hakeutumassa täydennyskoulutukseen koiran käyttämisestä 

kasvatus- ja kuntoutustyössä. Axl on koululla vieraillessaan luonnollisesti Sirpan vastuulla. Sirpa valvoo 

koiran tekemisiä ja ohjaa lasten toimintaa koiran läheisyydessä.  

Mikäli asia mietityttää kotiväkeä ja haluatte kysyä asiasta tarkemmin, voitte ottaa yhteyttä suoraan Sirpaan 

esim. Wilma-viestillä.  

 

To 17.12. nautimme koulussa lounaalla perinteisestä jouluateriasta!  

Pe 18.12. nautimme joulupuuroa! 

Vuoden viimeisellä kouluviikolla eli viikolla 51 ovat koulupäivät tavallisen lukujärjestyksen pituisia. 

Lisäksi la 19.12. on koulupäivä klo 8.30-10.00. Vietämme koko ajan ulkona joulujuhlaa viettäen. 

Valitettavasti emme voi vallitsevan epidemian vuoksi kutsua koulun ulkopuolisia henkilöitä juhlaamme. 

Lapsille on järjestetty koulukyyti. Aamulla tavallisesti bussilla kouluun tulevat lapset saavat taksikyydin 

bussipysäkiltään. Markku Laine kuljettaa kirkonkylän suunnasta tulevia lapsia. Päivän sisällöstä tiedotetaan 

lähempänä ajankohtaa.  

Joululomamme on 20.12.2020- 6.1.2021! 



Ilttistä ON jokaisena koulupäivänä tavallisesti, paitsi EI la 19.12. Harrastekerhoja EI ole enää viimeisellä 

kouluviikolla eli viikolla 51. Harrastekerhot alkavat tammikuussa heti koulujen alettua. 

Viikolla 51 katsomme myös kuukauden elokuvaa.  

Poikkeustilanteen takia emme valitettavasti ole voineet tehdä yhteistyötä Luhangan ikääntyvien kanssa 

Luhangan vanhainkoti Tuuliharjussa tai Kylätalolla. Voimme silti ilahduttaa heitä toisella tavoin. Koulumme 

lapset tekevät erilaisia askarteluja ikääntyville ja ne toimitetaan perille ennen joululomille lähtöä. Aina löytyy 

keinoja, miten toiselle voi tuoda iloista mieltä. Välillä se vaatii vain uudenlaista ajattelua ja viitseliäisyyttä. 

Lopuksi, tämän hetken tiedon mukaan Luhangan koulussa opetus jatkuu edelleen lähiopetuksena 

koululla. Edelleen painotamme käsi- ja yskimishygieniaa. Lisäksi tulemme kouluun vain terveenä. 

Koronatestissä tulee käydä, jos saa flunssan oireita, jotta voi tulla turvallisin mielin kouluun lieväoireisena. 

Näin eivät poissaolot pitkity. 

Kiitos tähänastisesta yhteistyöstä!  

Toivottavasti voitte nauttia joulunajasta ilman turhia murheita. Luotetaan toisiimme ja luotetaan 

myös tulevaisuuteen silloinkin, kun kohdataan haasteita! 

Mukavaa joulunodotusta ja pidetään yhdessä hyvää huolta lapsistanne!  
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