
Elokuussa 2022 

Toivottavasti kaikilla koulumme oppilailla ja heidän läheisillään sekä koulumme 

henkilöstöllä on ollut mukava kesä ja loma. Säät ovat sopivasti suosineet, 

varsinkin juhannukselta alkanut hellejakso toi mukanaan hienot kelit ulkona 

puuhailuun, liikkumiseen, retkeilyyn tai vaikkapa leireilyyn ja matkustamiseen. 

Nyt loppukesästä on marjastajan apajat auenneet, mustikkaa ainakin löytyy 

taas niukan välivuoden jälkeen, vaikka kuinka paljon. 

Tenetin koulussa oli muiden Sotkamon koulujen tapaan hulinaa heinäkuun 

puolen välin jälkeen, kun E-junioreiden pesisleiri jalkautui Sotkamoon. Oli ilo 

nähdä jo aikaisin aamulla pelien tiimellystä koulun hiekkakentällä ja Mustolassa. 

Koulumme luokkahuoneet täyttyivät nuorista leiriläisistä ja uusi Tenetin virran 

rannassa koulun kohdalla sijaitseva laiturikin sai todellisen tulikasteensa. Laituri 

ja maisemoitu rantapaikka tulevat kouluvuoden alkaessa toimimaan myös 

koulumme yhtenä oppimisympäristönä. 

Uuden koulun rakentamisen suunnittelu etenee. Kesän aikana on pohdittu 

luokkien audiovisuaalista varustusta sekä kalustamista. Suurin suunnittelutyö 

tehdään kuitenkin tällä hetkellä seinien sisäpuolelle tuleviin sähkö-, lämpö-, 

vesi-, ilmastointi- ja automaatiotarpeisiin liittyen. 

Sivistyslautakunta teki kesäkuun kokouksessaan päätöksen virallisesta 

urheiluyläkoulustatuksesta Tenetin koululle, joten 1.8.2022 lähtien Tenetin 

koulu on Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian virallinen kumppanuuskoulu ja 

Suomen järjestyksessään 34. urheiluyläkoulu. Olympiakomitean suosituksen 

urheiluyläkouluksi saimme jo keväällä. Tenetissä jatkamme myös edelleen jo 

tutuksi tullutta liikuntaluokkamallia. 

Uusi lukuvuosi Tenetissä startattiin tiistaina 9.8.2022. Oppilasmäärä on 

hieman edellistä lukuvuotta suurempi, sillä heitä aloittaa kaikkiaan 347 

vuosiluokilla 7–9. Koulussamme jatkuu myös keväällä aloitettu valmistava 

opetus yläkouluikäisille maahan muuttaneille nuorille suunnattuna. 

 

 



Kuukauden vinkki: 

Elokuun vahvuutena nostamme esille ROHKEUDEN.  Uudessa koulussa 

aloittaminen tai kesän jälkeen paluu isoon sosiaaliseen yhteisöön, jollainen 

koulu kaikin tavoin on, vaatii rohkeutta. Seiskaluokkalaiset aloittavat kokonaan 

uudenlaisessa koulukulttuurissa, kun kuuden vuoden ajan turvalliselta ja ehkä 

helpoltakin tuntunut luokanopettajan valvovan silmän alla tapahtunut opiskelu 

ja kasvaminen on nyt takanapäin. Yläkoulussa otetaan enemmän vastuuta 

itsestään ja oppimisestaan aineenopettajien osaavassa ohjauksessa. Sekin vaatii 

rohkeutta. Rohkeus onkin uskallusta tehdä niitä asioita, jotka pelottavat tai 

jännittävät. Vahva luottamus omiin kykyihin ja toisaalta palautumiskyky silloin, 

kun "menee vähän metsään" lisäävät rohkeutta. 

Mieti siis, missä asioissa sinä olet rohkea? Mitä sellaisia asioita olet tehnyt 

ja niistä selvinnyt, vaikka vähän ensin pelottikin? Jos kaveripiirissäsi on joku 

mielestäsi rohkea tyyppi, kysy häneltä rohkeuden salaisuutta? Kysy rohkeasti 

apua, jos sitä tarvitset. Puolusta rohkeasti heikompaa, jos sellaiseen 

tilanteeseen päädyt. Ole rohkeasti oma itsesi, juuri sellainen kuin nyt olet! 

Toivotamme kaikille turvallista alkavaa kouluvuotta, menestystä opintoihin, 

intoa työhön sekä avointa yhteistyötä. Huolehditaan yhdessä siitä, että 

kenenkään reppu ei ole alkavana lukuvuonna liian raskas!  

 

 

  

 


