
Terveisiä Tenetistä tammikuussa 2023 

Hyvää alkanutta vuotta 2023! 

Mukavan mittainen joululoma on takanapäin ja on aika aloittaa kevätlukukausi Tenetissä. 
Kaivattu arki alkaa 3. jakson lukujärjestyksen mukaan maanantaina 9.1.2023 klo 8.55. 

Toivottavasti loman aikana on tullut virkistäydyttyä ja saatu levättyäkin, sillä juuri ennen joulua 
koulussa jylläsi flunssaepidemia, joka kaatoi petiin paljon oppilaita ja myös henkilöstöä. Jos tämä 
tauti pääsi sinut yllättämään, muistathan toipua riittävän kauan ja kerätä pikkuhiljaa voimia 
takaisin.  

Tämä vuosi tulee olemaan koulun kannalta jännittävä, sillä uuden koulun rakentaminen ”vanhan 
koulun kainaloon” alkaa talven aikana. Pääurakoitsijana toimii ympäristö- ja teknisen lautakunnan 
valitsema Rakennusliike Halonen Oy. Lisäksi työmaalla toimivat Kainuun LVI 1 Oy, 
Sähkötoimisto Murtola Oy ja Tujuco Oy. Rakennustyömaan vierellä eläminen vaatii joustavuutta 
ja tuottaa varmastikin monia muutoksia koulun toimintaan ja ennen kaikkea kulkemiseen ja 
liikennöintiin. Näistä tiedotamme erikseen, kun saamme suunnitelmat valmiiksi ja aikataulu on 
tiedossamme. 

Vuoden vaihteessa aloittivat myös hyvinvointialueet toimintansa. Koulun oppilashuollossa se 
tarkoittaa sitä, että kuraattorit siirtyivät myös hyvinvointialueen työntekijöiksi. Oppilashuollon 
matalan kynnyksen palvelut ovat kuitenkin entiseen tapaan saavutettavissa koulupäivissä. 
Kuraattoreina toimivat edelleen: 

Miia Hakkarainen puh. 044 750 2828 ja Katja Heikkinen puh. 044 750 2116 

  

Tammikuussa tapahtuu koulussamme: 

• ma 9.1. Metsäalan esittelyä 8.luokille / Teams klo 12.00 

• Oppilaskuntakoulutuksen 2.osa lukiolla klo 9.30–13.00 

• Perinteiset seiskaluokkien kirjastovierailut tammikuussa klo 9–10.30: 

              ti 17.1. 7A 

              ke 18.1. 7C 

              ti 24.1. 7G 

              ma 30.1. 7D 

  

Kuukauden vinkki: 

Tammikuussa esittelen vahvuutena JOHTAJUUDEN. Johtajuuden taitoja pääsee hyvin 
harjoittelemaan koulussa, jossa jokaisella tunnilla on koolla ryhmä. Ryhmätehtävät onnistuvat 
parhaiten, kun ryhmää johdetaan. 

Johtajuus vahvuutena on tunnistettavissa, mikäli olet se persoona, joka mielellään puhuu 
kaikkien puolesta, edustaa ryhmäänsä / joukkuettaan erilaisissa tehtävissä tai keksii ratkaisuja 
yhteiseksi hyväksi ja muiden innostamiseksi. 



Luonteenvahvuutena johtajuus näyttäytyy siten, että huolehdit kaikkien osallistumisesta 
tehtävään, toimit esikuvana muille ja huolehdit myös, että ryhmäsi työ tulee saatettua loppuun. 

Otat myös vastuuta tehtävistä, josta et välttämättä pidä tai jota kukaan muu ei halua tehdä. 
Osaat myös nostaa esille sen ryhmän jäsenen, joka on usein varjossa. 

Luontainen johtaja myös häivyttää kunnian itseltään ja antaa sen ryhmälleen, vaikka olisi itse 
raatanut eniten. 

Ja lopuksi - mikä tärkeintä: Hyvä johtaja osaa nähdä missä muut ovat hyviä ja luo heille 
tilaisuuksia päästä näyttämään taitonsa! 

  

Toivotan kaikille tammikuun tiedotteen lukijoille mitä parhainta kevätlukukauden alkua ja 
menestystä koko vuodelle! Tehdään yhdessä tästä hyvä vuosi. 

  

yt. apulaisrehtori Salla 

 


