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Koulusta kuuluu.... marraskuussa 2013 

 
Marraskuun pimeät aamut ja illat saavat muistuttamaan HEIJASTIMIEN käytöstä – 

laittakaahan jonkinlaista välkkyvää heilumaan taskunsuuhun tai reppuun, mielellään vaikka useampaan 
kohtaan. Liikennettä koulumatkalla ja koulun ympäristössä riittää, varmistetaan, että varovaisuus ja 
näkyminen on meidän puoleltamme kunnossa. 
 
Syysloman aikana koulun lämmitysjärjestelmä saatiin käyttöön ja kun kesän aikana ikkunat vaihdettiin, eikä 
ikkunanpielistä enää tuule sisälle, täällä on oikein mukava olla. Myös sähkötöitä miehet tekivät urakalla, 
joten toivottavasti sähköjenkin osalta alkusyksyn ongelmat ovat historiaa. Ilmanvaihto pyörii, uutta 
eskarikonetta viimeistellään paikoilleen, kun tätä kirjoitan, sitten voidaan säädötkin tehdä kohdilleen. 
Valoisalta, lämpimältä ja ”hyväilmaiselta” tulevaisuus siis tällä hetkellä näyttää. 
 
Takapihan saattoliikenneympyrä on myös valmis käytettäväksi. Sinne siirtyvät esioppilaiden kuljetukset ja 
koulutaksikuljetukset nyt ainakin. Aitaa viimeistellään ja portti saadaan paikoilleen myöhemmin. Muistutan 
vielä, että koulun pihan läpi ajo on kielletty. 
 
Parkkipaikalla on henkilökunnalle varatut paikat, joille autoa ei voi jättää edes hetkeksi aamulla. Näin 
siksi, että henkilökunnan on saatava autonsa omille paikoilleen, kun he tulevat töihin. He maksavat oman 
paikkansa koko kouluvuoden aikaisesta käytöstä, eivät pelkästään lämmitystolpan käytöstä. 
 
Rakennustyöt jatkuvat tuossa vierellä ja vielä osin koulun sisälläkin, mm. hissin rakentamisella. Muistetaan 
siis itse kukin niin koulu- kuin vapaa-aikanakin pysytellä poissa rakennustyömaalta. 
 
Liikunnassa siirrymme sisäliikuntakauteen. Varmistattehan, että tarpeelliset varusteet – mukaan lukien 
pyyhe peseytymistä varten – ovat lapsilla repussa. 
 
Koulun tiloja käyttää pöytätenniskerho, jonne mahtuisi lisää osallistujia. Heidän peliaikansa ovat 
MA klo 18 – 20, TI klo 18 – 20, PE klo 18 – 20, LA klo 12 – 15. Osallistumaan halukkaita pyydetään 
ilmoittautumaan mukaan puh. tai sähköpostilla: 
John Lahtinen, puh: 040 860 6380, john.lahtinen@andritz.com  
 
Marraskuun tapahtumia (muutokset mahdollisia) 
 
1.11. Oppilaskunnan järjestämä Halloween Dance salissa 
6.11. Eskariluistelu 
6.11. Kirjastoauto koululla 
6.11. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
6.11. klo 18 vanhempainyhdistyksen kokous 
8.11. Junior Sapko esittäytyy  
8.11. SRK:n kymppisynttärit 4. luokkalaisille 
12.11. Oppilaskunnan järjestämä Vaihda luokkaa - päivä 
13.11. Eskariluistelu 
15.11. KiVa – koululeffa Superbroidi 3-5 luokkalaisille koululla 
19.11. Minitiikerit 1-2 lentisturnaus OKL-hallilla 
20.11. Tsemppitiikerit 3-4 lentisturnaus OKL-hallilla 
20.11. Eskariluistelu 
20.11. Kirjastoauto koululla 
21.11. Supertiikerit 5-6 lentisturnaus OKL-hallilla 
26.11. 5a:n järjestämät pikkujoulupippalot 
27.11. Eskariluistelu 
28.11. Näytelmäkerhon esitys Joulutarina 
29.11. Viikarit ja Vintiöt adventtipäivänavaus 
29.11. Seurakunnan päivänavaus 
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