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Pääsiäisestä alkaa loppukiri kohti kevättä. 
 
Maaliskuun alussa vanhempainyhdistys järjesti keskusteluillan koulun viihtyvyyskyselyn 
tuloksien tiimoilta. Keskustelussa nousi edelleen esille huoli kaoottisesta 
saattoliikenteestä koulun ympäristössä. Tämä poiki sen, että pari viikkoa sitten 
pidimme pihakatselmuksen, jossa koulun, päiväkodin ja vanhempainyhdistyksen 
edustajien lisäksi olivat mukana kaupungin edustajat. 
 
Loppukeväästä liikennejärjestelyissä on mahdollista tehdä seuraavanlaisia korjauksia: 
etupihan parkkipaikan sisääntuloa suoristetaan, pysähtymiskieltoa koulun edustalla 
laajennetaan, päätyportti palautetaan käyttöön. Lisäksi takapihalla saattoympyrän viereiset 
parkkipaikat pidetään vapaana lumesta ja mahdollisuuksien mukaan koulun 
päätyseinustalle maalataan muutama parkkiruutu lisää. Lisäksi poliisia pyydetään 
partioimaan ja seuraamaan liikennettä erityisesti aamuisin koulun edustalla. 
 
Kaikkein tärkeimmässä asemassa olette kuitenkin te huoltajat.  
Koulun portin ja aidan edustalle ei voi jättää autoja pihaan ja pihasta liikkujien 
turvallisuuden takia. 
Myös parkkipaikalla pyydämme noudattamaan liikennesääntöjä ja kiertosuuntaa – 
huomioittehan myös sen, että henkilökunnan on saatava autonsa omiin varattuihin 
parkkiruutuihinsa, kun he tulevat töihin, he eivät voi jäädä odottamaan vieraiden 
poistumista. 
 
Laitan liitteeksi linkin  Liikenneturvan kirjeeseen koulumatkaliikkumisesta. Yksi tapa 
vähentää liikennettä on antaa lasten kävellä tai pyöräillä kouluun. Se on mukavaa 
arkiliikuntaa. Jos kuitenkin esim. raskaan taakan, urheiluvarusteiden, kirjaston kirjojen tms. 
takia haluatte antaa lapsellenne kyydin, voisiko jättöpaikka ollakin jo bussipysäkki valtatien 
varressa, Laukkatie tai Kiekkotie – näiltä paikoilta on turvallista kävellä jalankulkuväylää 
pitkin koululle ja autosumaa ihan koulun edustalla saataisiin purettua. 
 
Tästä asiasta olemme muistuttaneet pitkin vuotta, mutta kyllä asiakin on tärkeä, kysymys 
on turvallisuudesta. 
 
Sen verran palaan vielä maaliskuun tapahtumiin, että  sekä Talviliikuntapäivä, että koko 
koulun grafiikkapäivä olivat todella mukavia yhteisiä tapahtumia. Grafiikkapäivän tuotokset 
ovat upeaa katseltavaa, töitä esiteltiin koulun seinillä. Laittakaahan taidetta kehyksiin, kun 
saatte sitä koteihin. 
 
Koulussa vietämme peli- ja leikkisääntöjen teemaviikkoja, eli muistuttelemme mieliin reilun 
pelin sääntöjä ja yhdessä tekemisen mukavuutta. Keskitymme liikuntaleikkeihin, 
lautapeleihin, toimintaan – tietokonepelit voisi jättää nyt vähäksi aikaa syrjään. 
Tiedoksenne jo nyt, että toukokuussa palautamme käyttöön muutaman vuoden 
takaiset ”Pelittömät viikot” ja haastamme sitten teidät kotona mukaan tähän 
kampanjaan. Jätetään digipelit  syrjään ja mennään sen sijaan vaikka ulos hippasille tai 
tarkkailemaan muuttolintuja! 

 



 
 
Oppilaskunta on toiminut mukavan aktiivisesti, toukokuussa on tulossa heidän 
järjestämänään koulun oma Talent-kisa taas pienen tauon jälkeen. Jäämme odottelemaan 
millaisia lahjakkuuksia estradille marssii tällä kertaa! 
 
Huhtikuun tapahtumia 
 
15.4. 5. luokkalaisten tutustumispäivä Talvisaloon 
21.4. Sählyturnaus 1-2 luokat 
22.4. Sählyturnaus 3-4 luokat 
23.4. Sählyturnaus 5-6 luokat, tytöt 
24.4. Sählyturnaus 5-6 luokat, pojat 
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