
Terveisiä Tenetistä marraskuussa 2022 

Lukukauden 2.jakso pyörähti käyntiin heti syysloman jälkeen ja seuraava etappimme 
koulutyössä onkin sitten jo joulu. Marraskuu on hyvä aikaa uurastaa koulutehtävien parissa, 
kun pimentyneet illat muutenkin vetävät mieluummin sisälle kuin ulos. 

Toisen jakson alusta käynnistyivät koulussamme myös PITKÄN VÄLITUNNIN TOIMINNOT eli 
klo 12.45–13.15 välitunnilla on valittavissa erilaisia toimintapajoja, joissa välitunnin saa 
hyvin kulumaan. Tarjolla on mm. liikuntaa, läksypajaa, lautapelejä, käsitöitä, piirtämistä, 
heppakerhoa, luontodokumentteja, siestaa… 

 

Marraskuussa tapahtuu myös seuraavaa: 

ti 1.11.klo 18.00 on 8. luokkien huoltajailta luokittain – TUKIOPPILAIDEN KAHVIO klo 17.30 
lähtien ala-aulassa 

viikoilla 47 ja 48 on 8. luokilla TET-viikot 

to 24.11. klo 18.00 on 9.luokkien huoltajailta teemalla ”Haku toiselle asteelle” – lisätietoa 
tulossa 

 

Kuukauden vinkki: 

Marraskuun vahvuutena koulussamme on myötätunto. Se on toisen ihmisen aitoa 
kohtaamista ja hänen kuuntelemistaan. 

Myötätunto lisää hyvinvointia sekä antajassa että saajassa. Tiibetiläinen Dalai-Lamakin on 
todennut: ”Jos haluat toisten olevan onnellisia, harjoita myötätuntoa. Jos haluat itse olla 
onnellinen, harjoita myötätuntoa. Ilman rakkautta ja myötätuntoa ihmiskunta ei selviydy.” 

Mistä sitten tiedät, milloin on kyse myötätunnosta? No: "Sinulla on aikaa toisille ihmisille ja 
haluat toimia heidän hyväkseen. Olet myös itseäsi kohtaan armollinen ja annat itsellesi 
anteeksi. Osaat asettua toisen ihmisen asemaan. Toisen ihmisen kärsimys liikuttaa sinua ja 
motivoi sinut toimimaan." 

Joskus myötätunto voi olla kuluttavaa, mutta se elpyy vastamyötätunnosta. Itsemyötätunto 
on taas omasta hyvinvoinnista huolehtimista – omien rajojen ja oman itsen kuuntelua. 

Koulussa oppilaat tarvitsevat myötätuntoisia aikuisen malleja, joihin samaistua. 
Myötätunto liittyy myös oppimiseen, koska myötätuntoinen opiskeluilmapiiri lisää 
kognitiivisia valmiuksia. Myötätuntoisessa ilmapiirissä on turvallista oppia ja opiskella, 
erityisesti silloin, kun oppimisessa on paljon haasteita. 



Myötätunto on synnynnäinen ominaisuus, jota on tärkeää ylläpitää joka päivä. Sitä voi myös 
harjoitella ja siinä voi kehittyä, koska on kyse myös taidosta. Myötätuntotaitoja voi siis 
oppia, kun taustaksi harjoitellaan ylipäätään tunnetaitoja. Toivottavasti tunnetaitoja on tänä 
lukuvuonna jo harjoiteltu jokaisessa luokassa ja tullaan vielä harjoittelemaan lisää – onhan 
se koulumme painopistealue tänä lukuvuonna!  

Otapa jo yksi helppo tunnetaitoharjoitus tänään ja koko marraskuun ajaksi itsellesi 
päivittäiseen käyttöön ja pohdi: ”Mitä hyvää näen toisessa?” 

 

Toivotamme kaikkiin koteihin, oppilaille ja henkilöstöllemme levollista marraskuuta ja 
myötätuntoisia ajatuksia! 

 


