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Toivottavasti helmikuu on sujunut mukavasti niin työn kuin lomankin 

merkeissä. Lukuvuoden viimeinen neljännes on alkanut talvisena. 

Luhangan Martat ovat lahjoittaneet koulullemme luistelutuen, kori- ja 

lentopalloja. Lämmin kiitos! Välineet tulevat taatusti käyttöön. 

Kuten olette lukeneet, on koronatilanne Keski-Suomessa maltillisessa vaiheessa. Jatkamme 

koulunkäyntiä tavalliseen tapaan lähiopetuksena. Pyydän edelleen kaikkia perheitä 

kiinnittämään huomiota käsihygieniaan eli käsipesuun. Tällä tavoin voimme hillitä tautien 

leviämisen. Kädet tulee pestä huolella vedellä ja saippualla vessakäyntien jälkeen, ennen 

ruokailuja ja nenän niistämisen tai kaivamisenkin jälkeen. Aivastukset ja yskimiset tulisi suunnata 

joko nenäliinaan tai kyynärtaipeeseen. Koulussakin painotamme käsihygieniaa ja siistijämme ja 

muu henkilökunta tekevät parhaansa, jotta vessat, tasot ja ovenrivat pysyvät mahdollisimman 

puhtaina. Kun sekä kotona että koulussa on samanlaiset toimintatavat, ne iskostuvat lapsiin 

tehokkaammin. 

Toiminnassamme pyrimme väljyyteen ja yritämme minimoida kontaktien määrän. Emme ole 

voineet emmekä lähitulevaisuudessakaan voi tehdä toimintasuunnitelmamme mukaisia koko 

koulun retkiä muille paikkakunnille tai yleisiin retkikohteisiin. Lisäksi vierailijoita olemme 

toivottaneet hyvin harkiten tervetulleiksi, jotta kontaktien määrä oli mahdollisimman vähäinen. 

Onneksi olemme pieni yksikkö ja sijaitsemme maaseudulla. Niinpä olemme voineet hyödyntää 

koulupihaa ja ympäröivää luontoa opetuksessamme. Olemme saaneet tällä tavoin opetukseen 

vaihtelua ja mielekkyyttä. 

Pyydämme edelleen, että koulumme huoltajat hoitaisivat lastaan koskevat asiat koululla 

mahdollisuuksien mukaan koulun pihalla. Pyrimme, että koulun sisätiloissa kävisi 

mahdollisimman vähän vierailijoita. Jos koulun ulkopuolisen henkilön kuitenkin pitää tulla sisälle 

koulurakennukseen, pyydämme häntä käyttämään maskia ja pesemään tai desinfioimaan kätensä 

ruokasalin käsienpesualtaalla.  

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. Lämmin kiitos huoltajat vastuullisuudestanne ja yhteistyöstänne tässäkin asiassa.   

Viikolla 11 vietämme monialaisen oppimiskokonaisuuden viikkoa, jonka aiheena on 

lukuvuotemme teema Luonto. Teemme mm. metsäretken ja ruokailemme nuotiolla. Saatte 

erillisen tiedotteen päivästä aivan lähipäivinä.  

Samaisella viikolla torstaina 18.3. on koulupäivän aikana koulumme omatoiminen 

poistumisharjoitus.  



Lukuvuotemme teemaan Luonto ja myös Vihreä lippu-toimintaan liittyen oppilaskunnanhallituksen 

jäsenet punnitsivat viikolla 8 kouluruokailusta jäävän biojätteen. Asiasta ei tiedotettu oppilaita 

etukäteen. Yhteensä biojätettä syntyi viikossa n. 1 kg. Tämä on hyvin vähän, kun ottaa huomioon, 

että koulussamme ruokailee joka päivä n. 55 ihmistä. Pääasiassa lapset syövät koulussamme 

erittäin hyvin ja ottavat sen, minkä jaksavat syödä. Kiitos henkilökunnalle, lapsille ja kotiväelle 

hyvästä ruokakasvatuksesta! 

Ti 23.3. saamme nauttia Julia Weijon ja Marjo Merivirran musiikillisesta aamunavauksesta. 

Tilaisuudessa Julian soitto-oppilaat esiintyvät ja saamme muutenkin nauttia musiikista. 

Viikolla 13 katsomme jälleen kuukauden elokuvaa luokissa. Lapset saavat tuoda elokuvan 

katselua varten terveellistä välipalaa.  

Osallistumme tänä vuonna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämään 

Kouluterveyskyselyyn. Kyselyyn vastaavat 4.- ja 5.-luokkalaiset oppilaat. Kyselyyn osallistuminen 

on vapaaehtoista. Kyseisiä luokka-asteen huoltajia informoidaan tarkemmin asiasta. 

Pääsiäislomaa vietämme pe 2.4. – ma 5.4.2021. 

Perinteinen Talent-kisa järjestetään pe 30.4. koulupäivän aikana. Näillä näkymin emme voi 

kutsua kotiväkeä yleisöksi koronatilanteen takia. Toivomme, että mahdollisimman moni koulumme 

lapsi osallistuu kisaan joko yksin tai ryhmässä. Esitys voi sisältää tanssia, laulua, soittoa, 

akrobatiaa, runonlausuntaa, naruhyppyä, taikuutta tai mitä tahansa taitoa, mitä keneltäkin löytyy.  

Vietetään viihdyttävä hetki yhdessä monenlaisten taitojen parissa! Ilmoittautuminen alkaa nyt ja 

päättyy pe 23.4.! 

Seuraavaa lukuvuottakin suunnitellaan jo ja kirja- ja tarviketilauksiakin tehdään. Kouluumme on 

ilmoittautunut seuraavalle lukuvuodelle 3 esikoululaista.  

Seuraavan lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajat ovat tässä: 

Syyslukukausi    11.8.-22.12.2021 Kevätlukukausi 10.1.-4.6.2022 

Lomat: 

Syysloma vko 42 18.-24.10.2021 

Itsenäisyyspäivä 6.12.2021 

Joululoma 23.12.2021 - 9.1.2022 

Lomat: 

Talviloma vko 9 28.2.-6.3.2022 

Pääsiäisloma 15.-18.4.2022 

Helatorstai 26.5.2022 

Luokkajaoista tiedotan myöhemmin keväällä. 

 

Aurinkoista ja rauhaisaa kevätkautta! Kiitos yhteistyöstä! 

Leila Qvist-Pettersson 
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