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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 

SUJUVUUS 

Ajankohtaista perusopetuksessa  
 
Kevätlukukausi alkaa pian olla jo puolessa välissä! Olemme nauttineet talvisista liikunta- ja 

leikkimahdollisuuksista parhaamme mukaan ja hyödyntäneet vaihtelevista säistä huolimatta 
luistelu- ja hiihtopaikkoja liikuntatunneillamme, ja aloittaneet sekä Kirkonkylän koulun 
oppilaiden että Torpin koulun oppilaiden yhteiset uintireissut Onniin. Ne jatkuvat vielä niin, 
että kaikki ikäluokat ehtivät uimaoppiin ennen kuin avovedet lämpenevät kevään lopussa. 

 
Tulevien eskareiden ja koulupolkunsa ensi lukuvuonna aloittavien ekaluokkaisten 
ilmoittautuminen on parasta aikaa käynnissä ja huoltajiin on oltu yhteydessä joko kirjeitse tai 
Wilman välityksellä. Ilmoittautuminen sekä esiopetukseen (paperinen ilm.lomake) että 

ensimmäiselle luokalle (sähköinen Wilman lomake) päättyy pe 22.3.2019.  
 
Koulujen yhdistymiseen liittyvä työskentely jatkuu ja ryhmäytämme oppilaita arjen eri 

tilanteissa tiivistyvään tahtiin kevään edetessä. Kevään aikana laaditaan myös kaksi 
opetussuunnitelmaa täydentävää lukua, joista ensimmäinen koskee varhennetun 
kieltenopetuksen järjestämistä ja toinen taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta. Kunnanhallitus 
antoi minulle helmikuun kokouksessaan luvan aloittaa varhennettu kieltenopetus (Pukkilassa 

englannin kieli) jo elokuussa, vaikka lakisääteisesti se pitää aloittaa vasta tammikuussa 2020. 
Samalla kerralla hallitus myönsi luvan aloittaa valinnaisaineiden opettamisen 4. – 
6.luokkalaisille, joka aloitetaan myös elokuussa 2019. Kiitos kunnanhallituksen jäsenille näistä 

arvokkaista lasten oikeuksia arvostavista päätöksistä!  
 
Lukujärjestysten rakentaminen alkaa kuitenkin aikaisintaan vasta huhtikuun lopussa, kun ja 
toivottavasti meillä on silloin tiedossa koko henkilökunta, joka aloittaa työt elokuussa. Tämän 

hetkisen tiedon mukaan lakisääteisillä vapailla on ensi lukuvuoden aikana kolme viranhaltijaa, 
joista kahdelle sijaisen hakeminen on minulla juuri työn alla.  
 

 
Tulevia päivämääriä, jotka kannattaa tarkistaa, että ne ovat omassa kalenterissa 
(tapahtumista tulee lisäinfoa Wilman kautta lähempänä ajankohtaa): 

 

• 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. 
• Tulevien eskareiden ja ekaluokkalaisten tutustumispäivä to 9.5.2019 klo 9.00 - 

11.00 
• Unelmien liikuntapäivä pe 10.5. 
• Unicef-kävely ti 28.5., koulupäivä kaikilla klo 9.15 – 12.15 

• Lyhennetty koulupäivä ke 29.5.2019 Kk: klo 9.15 – 12.15, To 8.40 – 11.40 
• Helatorstaivapaa on to 30.5.2019. 

• Kevätjuhlafestarit 31.5.2019, koulupäivä kaikilla klo 9.15 – 12.15 
• Kevätkirkko/ei krist. tilaisuus Kk:n koululla la 1.6.2019 klo 8.30, jonka jälkeen 

todistusten jakaminen 
 

 

 
Maaliskuun terveisin,  
 
Anne Leppäkoski, rehtori 
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