
Terveisiä Tenetistä joulukuussa 2022 

Syyslukukauden viimeistä, vajaata kuukautta aloittelemme Tenetissä. Hurjan 
nopeasti on syksy vierähtänyt. Seiskat ovat sopeutuneet jo yläkoulun rytmiin, kasit jo 
täällä tottuneesti sukkuloivat ja ysit jo odottaen katsovat kohti tulevaisuutta. Näin sen 
kuuluu mennäkin. Vanha sanonta kuuluu, että ”Lapset ovat meillä vain lainassa.” 
Yläkoulun kolmessa vuodessa tämä sanonta etenkin näyttää totensa… 

Koulullahan on kaksi päätehtävää: Kasvattaa ja opettaa. Erityisesti 
kasvatustehtävän me teemme yhteistyössä ja rinnakkain kotien kanssa, päävastuun 
kuitenkin nuorten vanhemmille suosiolla jättäen. Jokainen arkinen tilanne nuoren ja 
koulun aikuisen välillä pitää sisällään kasvun elementtejä, jaamme täällä sitten iloja 
tai suruja. 

Koulun oppilashuolto toimii sekä kasvatuksen että oppimisen tukena niin oppilaille, 
koulun aikuisille kuin myös vanhemmille.  Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) ja 
sen kaikki monen eri ammattikunnan edustajat koordinoivat koulun oppilashuollon 
kokonaisuutta ja seuraavat kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia. 

Näin joulun alla emme oppilashuollon nimissä erityisesti haluaisi lähestyä koteja, 
mutta toivomme, että huolen viestimme tavoittaa oppilaat ja huoltajat välittämisen 
nimissä. Tavoitamme täällä koulussa päivittäin liki kaikki yläkouluikäiset 
sotkamolaiset nuoret ja kuulemme toisinaan suoraan, toisinaan kautta rantain 
monenlaista nuorten vapaa-ajan tekemisistä. Tänä syksynä ja loppusyksyä kohden 
enenevissä määrin olemme kuulleet päihdemyönteistä puhetta, kokeilut mukaan 
lukien. Kaikki koulumme nuoret ovat aivan liian nuoria kaikenlaisiin 
päihdekokeiluihin. 

Loppuvuoteen ja vuodenvaihteeseen liittyy monenlaista juhlintaa – pyydämmekin 
teitä, hyvät vanhemmat, olemaan tarkkoina siitä, missä oma nuorenne vapaa-aikaa 
viettää ja kenen seurassa.  

Pitäkää kotona nuorestanne napakasti kiinni – se on rakkautta ja välittämistä 
parhaimmillaan.  

Ennen kuin syylukukausi saadaan päätökseen, Tenetissä tapahtuu mm. 
seuraavaa: 

to 1.12. lähtien joulukuun koulupäivien ajan on luokissa mahdollisuus ”availla” tunne- 
ja vuorovaikutustaitojen joulukalenteria 

pe 2.12. pidetään itsenäisyyspäivään liittyen aamunavaus ja lipunnosto etupihalla klo 
9.00 

ma 5.12. on VAPAA PÄIVÄ koulusta 

ti 6.12. maamme juhlii itsenäisyyspäiväänsä – VAPAA PÄIVÄ 

vko 50 on monialaisen oppimiskokonaisuuden MOK-viikko ja samalla 
kulttuurikasvatuksen teemaviikko 7. luokilla, tarkasteltavana aiheena ”LEFFA” > 
aihetta käsitellään eri oppiaineiden tunneilla 



ke 14.12. koululla on jouluateria, oppilaat musisoivat ruokasalissa 

vko 50 koulupoliisi Janne Heikkisen infotunnit oppilaille: 7.lk / SOME ja 8.- ja 9. 
luokat / MOPO & PÄIHTEET 

ma 19.12. oppilaskunta järjestää joulun toiveradion koulupäivän aikana 

ti 20.12. klo 13.15-> Tenetin koulun joulujuhla liikuntasalissa oman väen kanssa 

ke 21.12. joulukirkko klo 9.15 ja vaihtoehtoinen toiminta koululla niille oppilaille, jotka 
eivät osallistu joulukirkkoon huoltajien ilmoituksesta, koululla joulupuuro ja 
välitodistusten jako. Syyslukukausi päättyy klo 11.30. 

  

Koulutyö jatkuu joululoman jälkeen 3.jakson työjärjestyksen mukaisesti 

ma 9.1.2023 klo 8.55. 

 

  

Kuukauden vinkki: 

Joulukuun vahvuutena koulussamme on kiitollisuus. Kiitollisuutta pidetään joskus 
jopa onnellisuuden vastineena. 

Kiitollisuus parantaa menneisyyden haavoja ja suuntaa myönteisiä katseita tulevaan. 

Kiitollisuus on elämänasenne. Se syntyy kunnioituksesta niitä asioita kohtaan, joita 
on elämässään saanut ja usein toisten ihmisten ansiosta. 

Kiitollisuuteen tutustuminen erityisesti nuoruusiässä, jolloin nuoren minäkuva 
muotoutuu, lisää ymmärrystä elämän merkityksellisyydestä. 

Skannaa siis aivosi joulukuussa huomaamaan ja vaalimaan hyvää ja tunnista kaikki 
ne ympärilläsi olevat asiat ja ihmiset, joista voit olla aidosti kiitollinen. 

Ja lopuksi aika ihana lahjavinkki: ”Kirjoita kiitollisuuskirje jollekin tärkeälle ihmiselle – 
sellaiselle, joka on vaikuttanut myönteisellä tavalla elämääsi.” Lupaan, että jo pelkän 
kirjeen kirjoittaminen tuottaa hyvää mieltä… 

  

Lukukauden viimeisen kuukausikirjeen myötä toivotamme kaikkiin koteihin, 
oppilaille ja henkilöstöllemme mitä parhainta joulun aikaa ja turvallista uuden 
vuoden aloitusta! 

Monenlaisia, hankaliakin asioita joutunemme ensi vuonna kohtaamaan – 
tehdään se yhdessä ja luottaen siihen, että tulevaisuus tuo tullessaan 
parempaa. 


