
LUHANGAN KOULU     

 TOUKOKUUN 2021 KUUKAUSITIEDOTE  

 

Toukokuu on ovella. Tässä toukokuun kuukausitiedote uutisineen! 

 

Sydämellinen kiitos Mannerheimin lastensuojeluliiton Luhangan paikalliselle 

yhdistykselle pyöräilykypäristä, jotka lahjoititte esikoululaisillemme! 

Onpa mahtavaa, että niin moni oppilas osallistuu Talent-tapahtumaan, jota vietämme pe 30.4. 

koulupäivän aikana. Tämä on yhteisöllisyyden opettamista parhaimmillaan. Jokainen saa olla osallisena 

tapahtuman järjestämisessä omalla panoksellaan. Ilman esityksiä, kuuluttajia tai roudareita ei olisi 

tapahtumaa. Kiitos kaikille aktiivisuudesta, jonka voimin teemme upean tapahtuman. 

Palautattehan viimeistään ma 3.5. huoltajille jaetun opetuksen laadun arviointikyselyn. 

Kesäilttistiedote tulee jakoon ma 3.5.  

Esikoululaisten ja 1.-luokkalaisten tutustumispäivä on ke 5.5. klo 8.30-11.15. Huoltajia onkin 

ilmoittautunut mukavasti päivään mukaan. Tavataan kyseisenä aamuna uuden koulun pääovilla.  Siellä 

kuulette päivän ohjelman. Vanhempainyhdistys tarjoaa pullakahvit huoltajille. Erityisopettaja pitää Info-

tunnin huoltajille. Kaikille kouluun tutustuville lapsille tarjotaan koululounas. Uusille esikoululaisille kunta 

ei järjestä kuljetusta tutustumispäivään. 

Tulevana lukuvuonna on esikoululaisia tulossa näillä näkymin vain 3 kappaletta. Esikoululaiselle on 

erittäin tärkeää harjoitella erilaisia sosiaalisia vuorovaikutus- ja leikkitilanteita, pelailla ja leikkiä 

ryhmässä. Tästä syystä muodostamme yhdeksi opetusryhmäksi luokan, missä ovat esikoululaiset ja 2.-

luokkalaiset.  1.-luokan oppilaat ovat omana opetusryhmänään. Näin pystymme luomaan kaikille 

oppilaille mahdollisimman rauhallisen, innostavan ja kehittävän oppimisympäristön. Molempien 

opetusryhmien opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja opetusryhmiä tullaan todennäköisesti 

eri oppiaineissa ryhmittelemään eri tavoin, jotta saadaan mahdollisimman hyvät oppimisryhmät lapsille. 

 

 

 

 



Opetusryhmämme ja opettajat lukuvuonna 2021-2022: 

LUHANGAN KOULU OPETTAJA OPPILASMÄÄRÄ 

Esikoulu/2.lk Tiina-Maria Huusari  3+6 

1.lk Marika Lampinen  11 

3.-4.lk Leila Qvist-Pettersson  7+8 

5.-6.lk Hanne Oravakangas  5+8 

Erityisopettaja Sirpa Jokinen  

Englanninkielen 

opettaja 

Meri Rappou  

Koulunkäynnin ja 

aamu- ja 

iltapäivätoiminnan 

ohjaaja 

Marjo Merivirta  

 

Lukudiplomiprojekti päättyy ke 12.5. eli tällöin tulee vihot palauttaa omalle opettajalle. Vielä ehtii lukea 

paljon kirjoja! Lukudiplomijuhlaa vietämme koulussa koulupäivän aikana pe 21.5. 

Jos lapsesi on luokalla 3-5, hän saa kasvinkeräysläksyn kesäksi. Ohjeet jakaa luokanopettaja. Kasvit 

kannattaa kerätä heti touko-kesäkuun aikana, jotta läksy ei unohdu. Kukkivana kasvit on myös helpompi 

tunnistaa. Kasvinkeräyskansiot palautetaan omalle opettajalle, kun uusi lukuvuosi alkaa elokuussa. 

To 13.- pe 14.5. ovat vapaapäiviä! 

Toivomme, että käyttäisit hetken sinun ja lapsesi ajasta ja kirjoittaisit teidän mielipiteenne koulumme 

harrastekerhoista ma 17.5. jaettavaan kyselyyn. Mielipiteelläsi on merkitystä seuraavan lukuvuoden 

harrastekerhoja suunnitellessamme. Tämän vuoden harrastekerhoja ovat olleet: Mediakerho, bändikerho, 

vekarakerho ja liikuntakerho. Kiitos jo nyt mielipiteistänne! 

Kuudesluokkalaiset tutustuvat tulevaan yläkouluunsa Joutsan yhtenäiskouluun to 20.5.2021 klo 9-12. 

Luokanopettaja kertoo tarkemmin päivän ohjelmasta. 

Tänä lukuvuonna 5.-6.luokka on ollut mukana Yrityskylä-hankkeessa. Yrityskylä-hanke on yhteiskunnan, 

talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, Yrityskylä-

oppitunnit omalla koululla sekä elämyksellinen koulupäivä pienoisyhteiskunnassa Jyväskylässä. Yrityskylä 

Alakoulu tavoittaa 80 % Suomen kuudesluokkalaisista ja toimii yhdeksällä eri paikkakunnalla.  Koulumme 

5.-6.luokkalaiset pääsevät nauttimaan elämyksellisestä koulupäivästä pienoisyhteiskunnassa Jyväskylässä 

ti 25.5. Luokanopettaja tiedottaa oppilaitaan lähemmin. 

Tänäkin lukuvuonna koulussamme jaetaan Hymy-veistos tytölle ja pojalle. Hymy-veistoksen saaja 

valitaan oppilaiden äänestyksen perusteella. Oppilaat äänestävät Hymy-veistoksen saajaksi sitä 



koulumme oppilasta, joka on parhaiten toiminut Hymyn arvojen mukaisesti. Äänestyksessä ovat mukana 

oppilaat eskarista kuudenteen luokkaan asti eli kaikki koulumme oppilaat. 

Hymyn arvot kannustavat ystävällisyyteen. Hymy-veistoksen voi saada henkilö, joka 

• toimii luotettavasti ja reilusti 

• tekee rakentavaa yhteistyötä kaikkien kanssa 

• noudattaa sovittuja käytäntöjä 

• kohtelee kaikkia ystävällisesti 

• ei kiusaa koskaan 

• edistää koulunsa ja opiskeluryhmänsä hyvää yhteishenkeä 

• ottaa muut huomioon ja antaa työrauhan 

Hymy-veistossäänestys on koulussamme toukokuun aikana. Kukin lapsi saa äänestää 1 tyttöä ja 1 

poikaa, jonka kokee ansaitsevan patsaan. Patsaan voi saada vain kerran esi- ja alakoulun aikana.  

Koronatilanteen takia emme tee kevätretkiä muille paikkakunnille tänä keväänä. Eskarit ja 1.-

4.luokkalaiset tekevät toukokuun viimeisten viikkojen aikana kevätretken Tammijärven rantaan uinnin ja 

eväiden merkeissä. 5.-6.luokkalaiset viettävät leirikoulua lähiympäristössä. Oppilaat ja opettaja 

suunnittelevat mieleisensä kokonaisuuden. Toteutus on toukokuun aikana. 

Koulumme on mukana Jyväskylän sinfonian Orkesteri kylässä-hankkeessa. Jyväskylän sinfonia on luonut 

hankkeessa mukana oleville etäopetusmateriaalia, jonka avulla oppilaamme saavat tutustua 

orkesterityöhän ja nauttia kulttuurielämyksistä.  

Viimeisellä kouluviikolla katsomme luokissa kuukauden elokuvaa. 

Seurakunta järjestää meille kevätkirkon pe 4.6. klo 9.45. Hyvällä säällä olemme koulun pihamaalla ja 

huonon sään yllättäessä olemme koulun sisätiloissa. 

Luhangan koulun päättäjäispäivä on la 5.6.2021 klo 8.30. 

Koulupäivän pituus kerrotaan myöhemmin. Juhla pidetään säiden salliessa ulkona ja huonon kelin 

sattuessa kohdalle sisätiloissa. Yleisöä emme valitettavasti voi vieläkään kutsua paikalle koronarajoitusten 

vuoksi.  Koulussa jaetaan todistukset, stipendit, Hymy-patsaat ja kesätiedote. Lopuksi nautimme 

kesäloman alkajaisten kunniaksi kakkua! Tämän jälkeen alkaa ansaittu kesäloma!  

 

Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, 

halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.— BJ Gallagher  

Aurinkoista ja lämmintä toukokuuta ja iloista vappua sinulle!    

Leila Qvist-Pettersson,  johtajaopettaja, p. 040 3479 217 


