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Koulusta kuuluu.... maaliskuussa 2015 

 
Aurinkoista maaliskuuta! Kevät tulee taas vauhdilla ja saa kiirehtimään viimeisten 
talviliikuntatuntien kanssa. Koulun talviliikuntapäivää ei sadekaan hirveästi sotkenut, 
hauskaa kuului olevan, vaikka ohjelmaakin hiukan jouduttiin muokkaamaan. 
 
Vuoden alussa oppilaille ja huoltajille tehtiin kouluviihtyvyyskyselyt. Tulokset on 
käsitelty helmikuussa koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä; kokoukseen osallistuivat 
myös oppilaiden ja huoltajien edustajat. Tuloksista tehdyt yhteenvedot ovat luettavissa 
Wilman kautta, UUTENA TIEDOTTEENA, EI PIKAVIESTINÄ.  Kutsumme teitä myös vielä 

keskustelemaan tuloksista ja siitä, miten koulua voitaisiin tulosten perusteella lähteä 
kehittämään, millaisiin asioihin koululla on mahdollisuus vaikuttaa, mitä te huoltajat voitte 
tehdä. Koulun oppilaskunta teki vielä oman lisäkyselynsä luokissa ja he päättivät ottaa 
omiksi kehittämiskohteikseen koulun käytävien siisteyden ja järjestyksen ylläpitämisen, 
sekä välituntiviihtyvyyden lisääminen. Hienot tavoitteet, ja siis lapsien itsensä tärkeiksi 
kokemat. 
 
Kahvitarjoilun vuoksi pyydän teitä ilmoittautumaan keskusteluiltaan Wilmassa 9.3. 
mennessä. Ilmoittautuminen löytyy Kyselyt – välilehdellä. Siinä on mukana myös 
kysymys Wilman käyttöopastustarpeesta. 
 
Helmikuussa vietimme Vanhempainyhdistyksen talvitapahtumaa luistelukopilla, mukana oli 
n.70 osallistujaa. Sää suosi tällä kertaa, pakkasta oli juuri sopivasti. Lämmin kiitos kaikille 
osallistujille, tapahtuman järjestäjille ja erityisesti sponsoreille – Kellartori ja Värilinja. 
Makkara maistui ja mehu teki kauppansa. Kiitos myös viidennen luokan luistelijatytöille 
Sonjalle ja Annalle ohjelman järjestämisestä. 
 
Koulujen välisissä hiihtokilpailuissa koulua edusti pieni mutta pippurinen joukko oppilaita – 
ihana kuva oli lehdessä aurinkolasien takaa hymyilevästä Lotasta. Joukkio edusti 
hymyillen ja oikealla asenteella, menestystäkin taisi tulla! 
 
Ystävänpäivän kunniaksi meillä kävi neljä upeaa Wanhaa tanssiparia tanssimassa ja 
tanssittamassa oppilaita, tuokion päätteeksi koulun ja päiväkodin väki lauleli vielä yhdessä 
ystävänpäivälauleloita. 
 
Maaliskuullakin on tiedossa taidetta ja liikuntaa, niin kuin tapahtumakalenterista 
huomaatte. 
 
Aloitamme myös jo tulevan lukuvuoden suunnittelun – yhteistyössä päiväkodin kanssa 
mietimme tulevien ekaluokkien asioita ja yhdessä Talvisalon koulun väen kanssa 
käynnistämme viidesluokkalaisten Talvisaloon siirtymiseen liittyvät asiat. 
 
Opetussuunnitelmatyö on täydessä vauhdissa ja luittekin paikallislehdestä, että myös te 
huoltajat pääsette osalliseksi uuden OPSin luomiseen. 
 
Pihan keskimmäisen portin sulkemisen myötä tilanne liikenteen suhteen on hiukan 
rauhoittunut. Vielä kuitenkin turhan usein näkee autoja pysäköitynä portin edustalle ja 

 



satunnaisia kulkijoita ajamassa parkkipaikalta pois väärään suuntaan. Hartaasti 
pyydämme teitä autoilijoita huomioimaan liikennesäännöt ja pienet ja isot kulkijat tässä 
koulu/päiväkotialueen läheisyydessä. Ja samalla muistutamme, miten tärkeää on sulkea 
portit. Nämä ovat turvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeitä toimia. 
 
Loppukevään ajan koululla käy kerran viikossa saksalainen harjoittelija, Florian Cordts. 
Hän on Suomessa kansainvälisen vaihdon kautta, harjoittelijana pääasiassa Kristillisellä 
opistolla mutta siinä samalla tutustuu peruskouluelämään ja on mukana meidän koulumme 
toiminnassa. Erinomaista kieliharjoitusta oppilaille 
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