
Terveisiä Tenetistä helmikuussa 2023 

Tämä helmikuu alkaa Tenetissä varsin erilaisissa ja kauan odotetuissa merkeissä. Uuden 
koulun rakentaminen käynnistyy! Suunnitelmien mukaan uusi koulu ottaisi ensimmäiset 
oppilaansa vastaan elokuussa 2024 eli reilun puolentoista vuoden kuluttua. Näin ollen 
seuraava lukukautemme tulisi olemaan tämän 1966 valmistuneen koulurakennuksen 
viimeinen toimintavuosi. Historiallinen ensi lukuvuosi siis tulossa. 

Olen jo aiemmin tiedottanut rakentamisen aiheuttamista muutoksista koulupäivään, 
koulualueella liikkumiseen ja koulukyydityksiin. Näiden ohjeiden mukaan toimimme jo 
30.1.2023 lähtien. Oppilaille on järjestetty opastuskierros muuttuneisiin reitteihin to 26.1. 

Tammikuun alusta koulussamme käynnistyi Liikkuva koulu -jatkohanke nimeltä TARMOKAS. 
Hanke kestää kuluvan vuoden 2023 ajan ja tarkoituksenamme on tuoda lisää 
liikunnallisuutta koulupäivään, toiminnallisuutta oppitunteihin ja tauottaa istumista. Saimme 
hankkeelle rahoituksen AVI:lta ja sen avulla saimme liikunnanopettajamme Lauri-Aleksi 
Laitisen hankkeen koordinaattoriksi. Hän on jo aloittanut hankkeen toiminnan mm. 
käynnistämällä ”Välkkäriohjaaja” – koulutuksen yhteistyössä Kainuun Liikunnan kanssa. 
Monia muita mukavia liikunnallisia juttuja on tulossa pitkin vuotta. 

  

Helmikuussa tapahtuu monenlaista koulussamme: 

• Viikolla 5 on Vuokatti Areenalla oppilailla mahdollisuus erillisen ohjelman mukaisesti 
kokeilla Short Trackia (kaukalopikaluistelua) 

• Perinteiset seiskaluokkien kirjastovierailut klo 9–10.30 jatkuvat helmikuussa 
seuraavasti: ke 1.2. 7E, ma 6.2. 7F ja ke 8.2. 7B  

• 6. luokkalaisten oppilaiden haku liikuntapainotukseen Tenettiin alkaa pe 3.2. ja 
päättyy 17.2. 

• Ma 6.2. SKY-hankkeen työntekijät (= koulukohtauttajat) pitävät yhteistyössä MLL:n 
kanssa 7. luokille Mediakasvatuspäivää 

• Pe 10.2. lähtevät 8. ja 9. luokkalaiset Sotkamon lukiolle seuraamaan Wanhojen 
tansseja 

• Ma 13.2. esitellään 7. luokkalaisille (ei liikuntaluokka 7E:lle) valinnaisaineita pajoissa 
• Ke 15.2. on Short Track – hokkarikisat Areenalla  
• Ti 21.2. alkaa 9. luokkalaisilla yhteishaku 2.asteelle (haku päättyy 21.3.) 
• Pe 24.2.pidetään soveltuvuuskoe liikuntaluokalle hakeville 6. luokan oppilaille 

Vuokatti Areenalla  
• Ti 28.2.pidetään koulujenväliset hiihtokilpailut Vuokatti Sportilla  

  

Kuukauden vinkki: 

Helmikuun vahvuutena on ystävällisyys. Talven keskellä on mukava ajatella lämpöisiä 
ajatuksia ja mikä sen voisi ollakaan sen mukavampi asia kuin ystävyys. Myös Ystävänpäivää 
vietetään helmikuussa (14.2.)  

Ystävällisyys vahvuutena näkyy mm seuraavasti: 

Sisällytät jokaiseen päivääsi ystävällisiä tekoja. 



Kannustat ja autat kaveria. 

Näet vaivaa toisen ihmisen hyvinvoinnin eteen. 

Olet toisen ihmisen tukena vastoinkäymisten hetkenä. 

Tunnet myötätuntoa toista ihmistä kohtaan. 

Pyrit käytökselläsi siihen, että kaikilla olisi hyvä olla. 

 

Hyvä ystävä osaa myös kuunnella. Helmikuussa voisikin olla hyvä hetki myös keskittyä 
kuuntelemaan. Muistathan, että meillä jokaisella on ehkä osin juuri sen vuoksi kaksi korvaa, 
mutta vain yksi suu.  

Mukavaa helmikuuta toivottaen ja ystävällisin terveisin 

apulaisrehtori Salla 

 


