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TIEDOTE KOTEIHIN 18.1.2017: AIKATAULUJA JA LIIKENNETURVALLISUUSASIAA 

Joululoma on vietetty, ja on aika kääntää katseet kevätlukukauteen. Luvassa on normaalin 

koulutyön ohessa myös erinäisiä poikkeuspäiviä, joten tämä tiedote kannattaa laittaa tal-

teen. Tarkennuksia ja lisäyksiä aikatauluihin tiedotetaan tarpeen mukaan erikseen, ja tie-

dotteet koteihin julkaistaan myös koulun nettisivuilla (www.hailuoto.fi). 

Asiaa liikenneturvallisuudesta: päiväkodinjohtajan havaintojen mukaan koulumme oppi-

laat oikaisevat päiväkodin autopihan (ts. alue johon päiväkodin henkilökunnan autot pysä-

köidään ja jossa vanhemmat autoillaan tuovat ja vievät päiväkotilapsiaan) kautta koulu-

matkalla ja jättävät polkupyöriään ja potkureitaan sinne parkkiin. Tämä ei ole turvallista 

toimintaa: vaara jäädä auton alle on todellinen, ja lisäksi henkilökunnan ja päiväkodilla asi-

oivien autojen liikkuminen hankaloituu. 

Oppilaille on asiasta 17.1.2017 tiedotettu ja neuvottu käyttämään turvallisinta mahdollisinta 

koulumatkareittiä: aina kun on mahdollista, käytetään kevyen liikenteen väylää ja ylitetään 

tiet suojatietä pitkin esim. kirkon kohdalla, vaikka koulumatka hieman pitenisikin, ja kulku-

pelit pysäköidään koulupäivän ajaksi koulun pyöräparkkiin. Päiväkodin autopihan lähei-

syydessä turvallisempi koulureitti kulkenee kaukalon vierestä huoltotietä pitkin läpi alakou-

lun välituntipihan keskusportista, mutta reitissä on joka tapauksessa huomioitava alustan 

liukkaus talvisin ja mahdollisesti kaukaloa huoltavat työkoneet tai muu liikenne. 

Kertauksena viime syksyn tai edellisvuosien suunnitelmille toivon teidän vanhempien yh-

dessä lastenne kanssa miettivän mahdollisimman turvallisen koulumatkareitin. Lisäksi 

miettikää yhdessä, miten koulumatka kuljetaan turvallisesti (vuodenajan vaikutus, kypärä 

pyöräillessä päähän ja valot pyörässä, heijastimet kaikilla liikkujilla jne.) ja miten kulkupelit 

maltetaan myös pysäköidä asianmukaisesti. Liikenneturvallisuus lisääntyy varmasti, kun 

kodeissa asiaan aletaan kiinnittää hiukankin enemmän huomiota ja myös valvotaan ohjei-

den noudattamista. Liikenneturvallisuutta lisää myös se, että huolehditaan lapset lähte-

mään koulumatkalle riittävän ajoissa, jottei kiireen vuoksi tarvitse harrastaa oikomista tai 

kulkupelien jättämistä minne sattuu. Sekä koulussa että kodeissa ymmärrämme liikenne-

turvallisuuden olevan yhteinen ja tärkeä asia, johon jokaisen teoilla ja valinnoilla on vaiku-

tusta, ja yhteistyöllä edistämme liikenneturvallisuutta. 

Toivotan kaikille antoisaa, tuloksellista ja liikenneturvallista alkanutta vuotta!  

Hannu-rehtori 
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AIKATAULUT HAILUODON PERUSKOULU KEVÄTLUKUKAUSI 2017 

pvm tapahtuma muuta 

25.1. 9. lk Oulussa OPO-Janin johdolla oppilaitosvierailuilla vierailuihin osallistumattomil-

la normaali koulupäivä 

31.1. koulun henkilökunnalla opetussuunnitelmailtapäivä koulu alkaa normaalisti, 

päättyy kaikilla klo 12.30 

3.-4.2. koulun henkilökunta osallistuu OPI-päiville Oulussa koulua kaikilla pe 3.2. klo 

8.30-11.30 

6.-8.2. 8. lk työelämään tutustumisharjoittelu (TET)  

10.2. 6. lk yrityskylävierailu Oulussa  

24.2. 2. jakso päättyy  

28.2. koulun henkilökunnalla opetussuunnitelmailtapäivä koulu alkaa normaalisti, 

päättyy kaikilla klo 12.30 

3.3. 2. jakson todistukset/arvioinnit  

6.-10.3. hiihtolomaviikko 10  

13.3. 3. jakso alkaa  

21.3. koulun henkilökunnalla opetussuunnitelmailtapäivä koulu alkaa normaalisti, 

päättyy kaikilla klo 12.30 

22.3. teatterivierailu koululla (LI-sali): Veden muistista; yläkoululaisille (mahd. myös 3-6 lk) salivuorot 8.30-16.00 peruttu 

19.4. teatterivierailu koululla (LI-sali): Max ja Moriz; koko koululle salivuorot 8.30-16.00 peruttu 

25.4. koulun henkilökunnalla opetussuunnitelmailtapäivä koulu alkaa normaalisti, 

päättyy kaikilla klo 12.30 

1.5. vapunpäivä (ma): vapaa  

2.-4.5. alakoulu uintiviikko Oulu (Raksila) aikataulu ja muu ohjelma 

tiedotetaan erikseen 

23.5. koulun henkilökunnalla opetussuunnitelmailtapäivä koulu alkaa normaalisti, 

päättyy kaikilla klo 12.30 

25.-26.5. helatorstai 25.5. ja pe 26.5.: vapaa (pe korvaa lauantaityöpäivän 8.10.2016)  

29.5.-2.6. 9. lk työelämään tutustumisharjoittelu (TET) (mahdollisesti koulun henkilökunnalla 

opetussuunnitelmatyöskentelyä iltapäivisin, jolloin opetusaikataulu muuttuu) 

 

3.6. 3. jakso ja lukuvuoden 2016-2017 päättymispäivä; todistukset, kevätkirkko  

 


