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Niin on lukuvuosi hyvässä vauhdissa. Kiitos, että monet huoltajat löysivät 
aikaa arjestansa ja osallistuivat vanhempainiltaan. Oli virkistävää kokoustaa 
ulkona! Tavoitteenamme on, että sinulla on selkeä kuva lapsesi kouluarjesta 
ja omasta roolistasi huoltajana,  jotta pystyt tukemaan lastasi 
mahdollisimman hyvin opin tiellä. Tämä on yhteinen taival! Tätä tavoitetta 
myös Koulukoulu-verkkokurssi tukee. Toivottavasti löydät aikaa tutustua 
siihen. 

Olemme lasten kanssa tällä viikolla maalanneet koulumme leikkimökkiä. Väri on hyvin herkullinen 
ja leikkisä. Lauantaina 5.9. lapsellasi on koulupäivä klo 8.30-12.30.  Päivä on myös Kodin ja 
koulun-päivä eli kaikki huoltajat ovat tervetulleita viettämään päivää kanssamme. Koulukyyti on 
järjestetty kaikille niille lapsille, joilla on oikeus koulukyytiin. Kuljettajilta voi tarkistaa aamun 
hakuajan. Ilmoitathan kuljettajalle, ellei lapsesi tarvitse kyytiä kyseisenä päivänä.  Lapsesi päivään 
kuuluu tietysti myös lounas.  
 
Aloitamme päivän leikkimökin avajaisohjelmalla. Tämän jälkeen ohjelmassa on Unicef-kävelyä ja 
kädentaitoja. Unicef-kävelystä olet saanut erillisen tiedotteen Wilmassa ja kotiinkin tuli muutama 
lappunen. Vietämme koko päivän ulkosalla. Niinpä sään mukaiset asusteet jokaiselle osallistujalle. 
Unicef-kävelyä varten tarvitaan hyvät lenkkeilykengät.  
 
Vanhempaintoimikunta pitää pihalla buffettia lauantaikoulupäivämme ajan. Lapsetkin saavat ottaa 
pientä taskurahaa mukaan, jotta voivat lounaan jälkeen ostaa buffetista jotain. Tulethan vain 
terveenä viettämään päivää kanssamme. Tervetuloa! 
 
Kouluvalokuvaus on ke 9.9. Valokuvaajana on viime vuodelta tuttu yritys. Saat viikon 36 alussa 
valokuvauslapun kotiin täytettäväksi. Muistathan palauttaa lappusen ennen kuvausta. Toivotaan 
hyviä hymyjä ja kuvia! 
  
Koulumme pihaan johtavan tien alussa on heijastinpuu, johon olemme ripustaneet heijastimia, 
jotka valaisevat hämäränhyssyä. Puuhun voi halutessaan lisätä heijastimen tai ottaa heijastimen, 
jos sellainen on unohtunut. Muutoin puu ilahduttaa pimeässä kulkijaa ja muistuttaa jokaista, että 
liikenteessä on tärkeää näkyä! 
 
Koulumme oppilaskunnanhallitus on oppilasäänestyksen kautta järjestäytynyt ja pitää lähiaikoina 
ensimmäisen kokouksensa. Oppilaskunnanhallituksen tehtävänä on toimia oppilaiden edustajina ja 
yhdessä koulun henkilökunnan kanssa kehittää kouluamme ja koulumme toimintaa. Näin oppilaat 
voivat vaikuttaa asioihin. Koulumme on mukana Vihreä lippu-ohjelmassa, joka on 
ympäristönsuojeluohjelma. Oppilaskunnanhallituksen yksi tärkeä tehtävä on Vihreä lippu-toiminnan 
organisointi, ideointi ja seuranta. 
 
Vietämme monialaista oppimiskokonaisuusviikkoa viikolla 39 ja aiheena on vuoden teema eli 
Luonto. Viikkoon sisältyy mm. maastojuoksukisat ja luontoretki. Lisäksi liitämme viikkoon 
elokuvakasvatusta eli katsomme sillä viikolla kuukauden elokuvan. Lapsesi voi tuoda terveellistä 
välipalaa elokuvan katselun aikana naposteltavaksi.  Saatte viikosta tarkempaa tietoa lähempänä 
ajankohtaa. 
 
Hienoa, että lapsenne ilmoittautuivat innokkaasti harrastekerhoihin, joita on tänä lukuvuonna 4 
kappaletta: mediakerho, bändikerho, vekarakerho ja liikuntakerho. 
 
Jyväskylän kansalaisopiston toimintakausi alkaa ja niin myös Julia Weijon soittotunnit, jotka 
alkavat maanantaina 7.9. Luhangan koululla.  Lapsellasi on oiva tilaisuus osallistua kanteleen, 



kitaran, viulun tai pianon soittotunneille omalla koulullaan. Jos lapsen soittoaika on oppitunnin 
aikana, on lapsen huolehdittava omatoimisesti tehtävistä, jotka jäivät oppitunnilta tekemättä. On 
upeaa, että eri tahojen yhteistyöllä, lapsi pääsee vaivattomasti soittotunnille. Vielä on muutama 
soittotunti vapaana! 
 
Olettehan huomanneet, että kansalaisopisto tarjoaa lyhytkestoisen lasten tanssikurssin 4-6-
vuotiaille Luhangan koululla la 25.10 ja su 7.11. Joukolla tanssimaan! 
 
Koulu tekee edelleen yhteistyötä koulun ulkopuolistenkin tahojen kanssa. Päivähoidon 
siirryttyä koulunmäelle, on koulun ja päivähoidon huomattavasti helpompaa tehdä yhteistyötä. 
Etenkin koulun esikoululaiset ja opettaja ja päivähoidon väki tekevät paljon yhteistyötä leikki- tai 
musisointituokioiden merkeissä. Päivähoito saa myös käyttää koulun tiloja ja välineitä sovitusti. 
Koulunkäynninohjaaja Marjo ja eskariope Tiina-Maria ohjaavat muskaria kerran kuukaudessa. 
Muskariin ovat päivähoidon lisäksi tervetulleita MLL:n väkikin. 
 
Tänäkin lukuvuonna koulumme osallistuu lukudiplomiprojektiin. Projekti aloitetaan kaikissa  
luokissa. Lukemisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Lukutekniikkaa tulee hioa päivittäin vielä 
alkuopetuksenkin jälkeen. Nykyään jopa lukiotasolla opettajat törmäävät heikkoon lukutaitoon. 
Aikuisten antamaa esimerkkiä lukutottumuksissa ei voi vähätellä. Jos sinä rauhoitut kirjan ääreen, 
tarttuu se helposti lapseenkin. Yhdessä ja ääneen lukeminen on hyvin tärkeää.  Keväällä on tiedossa 
lukudiplomijuhla, missä juhlistetaan kaikkia, jotka ovat suorittaneet lukudiplomin! Siispä lukuisia 
hetkiä kaikille! Koulumme lukumummitoiminta on tauolla pandemian vuoksi toistaiseksi. 

Aloitamme toiminnan jälleen, kun se on turvallista kaikki osapuolet 
huomioon ottaen. 
 
 
Koulumme oppilashuollon asiantuntijaryhmä kokoontuu lukuvuoden 
aikana tarvittaessa Luhangan koululla. Asiantuntijaryhmän 
henkilöedustus riippuu käsiteltävästä asiasta. Paikalla saattaa olla esim. 
luokanopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi tai erityisopettaja. 
Kokouksissa keskustellaan siitä, miten lapsen koulunkäyntiä voitaisiin 
tukea mahdollisimman hyvin ja miten opetus voidaan toteuttaa 
yhteistyössä kodin kanssa niin, että lapsi saa parhaan mahdollisen tuen 

koulutyöhön. Jos lapsellasi havaitaan uusia oppimis- tai muita vaikeuksia ja oppimisjärjestelyihin 
tehdään jotain muutoksia, siitä keskustellaan huoltajien kanssa. Jos haluat osallistua oppilashuollon 
kokoukseen, missä lapsesi asioita käsitellään, ilmoita siitä jo nyt lapsesi opettajalle. Oppilashuollosta 
kerrotaan enemmän lukuvuositiedotteessa ja koulumme nettisivulla. Ensimmäinen kokous on ti 15.9. 
ja toinen on to 8.10.  
 
Koulumme kuraattorina on 1.9. alkaen Elisa Mustonen. Terveydenhoitajana on tuttu Miia Peurala. 
Psykologina toimii Heidi Rautio. Yhteystiedot löytyvät koulumme Peda.net-sivulta. 
 
Koulumme nettisivut ovat kuten ennenkin Peda.net- sivustolla. Nettisivusto on sekä 
tiedonvälityskanava/ikkuna koulusta ulkomaailmaan, että oppimisympäristö oppilaille.  
 
Yksi tärkeimmistä koulumme Peda.net-sivuista on luokan omat sivut. Sieltä löytyy mm. luokan 
läksysivu. Kannattaa ottaa tavaksi, että lapsi käy kyseisellä sivulla katsomassa joka iltapäivä läksyjä 
tehdessä, mitä läksyä on tullut.  
 
Pedan oppimisympäristössä lapset voivat ohjatusti luoda salasanan takana oleville sivuille Kasvun 
kansion. Kasvun kansio-sivulle lapsi voi viedä töitään: tekstejä, kuvia ja videoita kaikkien 
kouluvuosien ajan. Jotta oppilas voi työskennellä Peda.net-sivulla, hänellä tulee olla käyttäjätunnus 
ja salasana, jonka huoltajat voivat luoda. Ylemmillä luokilla tämä on ollut käytössä jo muutaman 
vuoden. Olemme päättäneet, että kaikki luokka-asteet esikoulusta kuudenteen luokkaan käyttävät 



tätä oppimisympäristöä ja rakentavat omaa Kasvun kansiota. Ne lapset, joilla ei vielä ole tunnuksia, 
tulevat saamaan lähiaikoina, elleivät ole jo saaneet, tiedotteen tunnuksien luontia varten.  
 
Koulumme nettisivulla kannattaa vierailla välillä ja lukea sieltä ajankohtaisia asioita. Yritämme 
kehittää sivujemme sisältöä ja lisätä siellä olevaa tietoa. Jos mielessäsi on jotain, mitä toivoisit 
nettisivuille, voit ilmoittaa toiveesi esim. lapsesi opettajalle tai allekirjoittaneelle.  
 
Kaikkien vakituisten opettajiemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@luhanka.fi ja 
toki Wilman kautta saat meihin yhteyden nopeasti. Myös terveydenhoitajalle voi lähettää viestejä 
Wilman kautta. 
 
Muista huolehtia, että lapsellasi on riittävästi vaatetta ja vaihtovaatetta kouluun lähtiessä.  Huolehdi 
myös, että lapsellasi on tarvittavat liikuntavarusteet mukanaan liikuntapäivinä. Esimerkiksi pyyhe ja 
liikuntalenkkarit unohtuvat usein lapsilta kotiin. Kun varusteet ovat kunnossa ja sopivat, on lapsen 
mielekkäämpää liikkua.  

Keskustele kotonakin siitä, että koulutaksissa ja bussissa tulee käyttäytyä rauhallisesti. Turvavyö 
on pidettävä päällä koko ajan. Istumapaikkoja ei saa vaihdella kesken matkaa, vaan on istuttava 
paikallaan rauhassa koko matkan ajan, myös bussissa. Huutaminen ja muiden kaikenlainen 
kiusaaminen on kiellettyä. Opetetaan lasta antamaan kuljettajalle ajorauha ja muille matkustajille 
matkustusrauha. Riehuessa myös matkapahoinvointi lisääntyy, mikä ei ole mukava asia. 

Arvostetaan koulukyytiä ja käyttäydytään sen mukaisesti.  

Muistathan, että lapsesi saa tuoda kouluun kännykän vain vanhemman 
luvalla. Mieti tarkasti, tarvitseeko lapsesi kännykkää koulupäivän aikana. 
Kännykkää ei saa käyttää kouluaikana ilman lupaa. Etenkin 5.-
6.luokkalaiset voivat opettajan luvalla käyttää kännykkää oppitunneilla. 
MP3-soittimien, kuulokkeiden ja muiden laitteiden tuominen ja käyttäminen 
koulussa on kiellettyä. Tästä syystä myös koulukuljetuksen aikana tällaisten 
laitteiden käyttö on kiellettyä. Kouluun ei tarvitse ottaa muita välineitä 
mukaan kuin kouluvälineitä. Välituntileikkejä varten voi omalla vastuulla 
tuoda esim. jalkapallon, keppihevosen tai hyppynarun. Joillakin luokilla tai 
Ilttiksessä saattaa joskus olla lelupäiväkin.  

Koulussa opettajat valvovat ja ohjeistavat lapsia syömään monipuolisesti ja riittävästi. 
Opetamme myös kauniita ruokailutapoja. Ruokailuhetken tulee olla rauhallinen ja hetki päättyy 
kiitokseen. Ollaan kiitollisia ravitsevasta kouluateriasta ja välipalasta. Välipala tarjotaan edelleen 
oppilaille, joilla on lukujärjestyksen mukaan kuuden tunnin päivä. Välipala on lapselle ilmainen. 
Lounaalla on tarkoitus syödä massu täyteen ja välipala on täten vain välipala. Välipalan ei ole 
tarkoitus korvata lounasta.  Huolehdi kotonakin, että lapsesi saa riittävän aamupalan, iltaruoan ja 
iltapalan. Ilman riittäviä ja monipuolisia aterioita lapsesi on väsynyt, hermostunut ja oppiminenkaan 
ei luonnistu.  

Lapsesi vireystilaan ja hyvinvointiin vaikuttaa suuresti ravinnon lisäksi riittävän unen ja 
liikunnan määrä ja hyvä ja turvallinen olo ympäröivien ihmisten kanssa. Suurin osa lapsista 
liikkuu vähintään minimisuosituksen eli 2h/päivä, mutta osalla lapsista ainoa liikuntahetki on koulun 
liikuntatunnilla. Tämä ei riitä. Tästä kannattaa keskustella kotonakin lapsen kanssa. Lapsi tarvitsee 
unta vähintään 9-10h yössä. Ilman riittävää unta alkaa harmittaa ja hermostuttaa. Me aikuiset 
olemme edellä mainituissa asioissa malleina ja tehtävämme on ohjata lasta oikeanlaiseen 
elämänrytmiin ja toimintaan.   

Syksyn aikana harjoittelemme hätäpoistumista sisältä ulos ja ulkoa sisälle. Aina on syytä varautua 
poikkeustilanteisiin ja oppia, miten sellaisissa tilanteissa toimitaan. Poistumisharjoituksia tehdään 
jokaisena lukuvuonna vähintään 2 kertaa. 
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Tämä on koulu, missä meidän on hyvä toteuttaa valtakunnallista vuoden koulurauha-teemaa: 
 
” Koulun pitää olla paikka, jossa on turvallinen olla. Siellä pitää olla kavereita, ystäviä ja aikuisia, 
joihin voi luottaa. Voit itse tuottaa muille hyvää mieltä olemalla auttavainen ja reilu. Jokaisella on 
oikeus koulurauhaan, ja meillä kaikilla on velvollisuus muokata koulusta turvallinen ympäristö. On 
hyvä muistaa muskettisotureiden tunnuslause ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”. 
 
Koulurauhan tärkein asia on yhdenvertaisuus, joka valittiin tämän vuoden teemaksi. Voit toteuttaa 
yhdenvertaisuutta ottamalla kaveriasi kädestä kiinni. Tätä kuvaa myös vuoden tunnuslause ”Käsi 
kädessä”. Tunnuslause valittiin ennen kuin koronavirus oli levinnyt Suomeen. ”Käsi kädessä” -
sloganilla haluamme kuvata sitä, että vaikka terveyssyistä onkin joskus tärkeää pitää etäisyys 
muihin, niin on myös tärkeää tukea kaveria ja olla henkisesti lähellä vaikeina aikoina.  
 
Mitä vuoden teema yhdenvertaisuus sinulle tarkoittaa? Ei ole väliä millainen sinä olet, mistä tulet tai 
millaisia vaatteita käytät, olet aina saman arvoinen kuin muut. Avoin ja myönteinen asenne uusia 
ihmisiä ja kokemuksia kohtaan on kaiken a ja o. Voimme koulurauhassakin toteuttaa 
Muumimamman viisauksia yrittämällä nähdä hyvät puolet kaikissa. Ottamalla koulutoveriasi kädestä 
kiinni osoitat olevasi hänen rinnallaan ja auttamassa häntä. Samalla saat itsellesi hyvän mielen. 
Koulurauhan rakentaminen ei onnistu yksin, se onnistuu yhdessä. Koulussa sinun ei kuitenkaan 
tarvitse olla kaikkien kaveri, mutta sinun pitää hyväksyä kaikki sellaisena kuin he ovat. On hyvä 
muistaa tasavallan presidentin viisaat sanat. Tärkeää ei ole fyysinen kontakti, vaan henkinen 
läheisyys ja ystävyys. Iloista ja ystävyyden täyteistä kouluvuotta kaikille käsi kädessä!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvää alkanutta syksyä kaikille!                                             
 
 
Leila Qvist-Pettersson 
johtajaopettaja  
p. 040 3479 217 
 
 
 


