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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 

SUJUVUUS 

Ajankohtaista perusopetuksessa 
 

 
Vielä en voi sanoa, että tervetuloa kevät, mutta voin toivottaa kaikki tervetulleiksi 

kevätlukukauteen, joka onkin alkanut varsin lumisissa tunnelmissa!  
 
Yritämme molemmilla kouluilla nauttia talvisista liikunta- ja leikkimahdollisuuksista 

parhaamme mukaan ja hyödynnämme luistelu- ja hiihtopaikkoja liikuntatunneillamme, vaikka 
aloitamme myös uintireissut Onniin. Toivomme, että lapsilla olisi joka päivä lämpimästi 
vaatetta ja erityisesti vanhemmilla oppilailla myös nilkat suojattuna sukilla tai varsikengillä.   
 

Talviliikunnan peruskiviä ovat hiihtäminen ja luistelu. Valitettavasti kouluilla on vain muutamia 
pareja lainasuksia ja muutamia hajakokoja olevia monoja, joten toivomme jokaisen oppilaan 
tuovan omat hiihtovälineet liikuntatunneille. Hiihtotunneilla vaatetus on mielellään hieman 

kevyempi kuin muu talvipukeutuminen, mutta pipo ja hanskat pitää kaikilla olla. 
 
Luistimia on Kirkonkylän koululla jonkin verran, mutta kaikkihan me tiedämme, että on 
mukavampi käyttää omia välineitä, jotka istuvat omaan jalkaan paremmin. Luistelutunneilla 

edellytämme kypärän käyttämistä. Jos oppilaalla ei ole luistelukypärää, kunnon 
pyöräilykypärä suojaa erinomaisesti päätä ja kunnon hanskat/lapaset/rukkaset käsiä 
kaatumisen sattuessa. 

 
Jatkamme koulujen yhdistymiseen liittyvää työskentelyä koko kevään ajan ryhmäyttäen 
oppilaita arjen eri tilanteissa ja luomme koulupäivien aikana mahdollisuuksia tutustua uusiin 
luokkakavereihin samalla tavalla kuin syyslukaudenkin aikana. 

 

 
 
Tulevia päivämääriä, jotka kannattaa laittaa omaan kalenteriin: 
 

• Koko perusopetuksen (Kk + To) vanhempainilta ke 13.2. klo 17.30 Kirkonkylän 
koululla: teemana oppilaiden hyvinvointi 

• Oppilaiden hyvinvointipäivä pe 15.2., koulupäivä kaikilla klo 9.15 – 12.15 
• Talviloma vko 8, ma 18. – pe 22.2.2019 
• Koululaisten pääsiäiskirkko to 18.4. klo 10; ei krist. tilaisuus Kk:n koululla 

• Pääsiäisvapaa on ajalla 19. – 22.4.2019. 
• Vappuvapaa on ke 1.5.2019. 

• Unicef-kävely ti 28.5., koulupäivä kaikilla klo 9.15 – 12.15 
• Ke 29.5. lyhennetty koulupäivä Kk: klo 9.15 – 12.15, To 8.40 – 11.40 

• Helatorstaivapaa on to 30.5.2019. 
• Pe 31.5. Kevätjuhlafestarit, koulupäivä kaikilla klo 9.15 – 12.15 

• La 1.6. Kevätkirkko/ei krist. tilaisuus Kk:n koululla klo 8.30, jonka jälkeen todistusten 
jakaminen  
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