
Pohjoisseudun koulu on tällä hetkellä 76 oppilaan kyläkoulu. Oppilastilanne on hyvä, mihin 

vaikuttavat paljolti muualta, mm. naapurikunnan puolelta, tulevat oppilaat. Koululaisista suurin osa 

on kuljetusoppilaita laajalta alueelta, joten iltapäivisin koulun päättyessä bussirivi koulun pihassa on 

aika vaikuttava näky.  Koulussamme on yhdysluokat 1-2, 3-4 ja 5-6 sekä pienryhmä ja esikoulu. 

Pohjoisseudulla elämme todeksi kyläkoulun hyviä puolia. Siellä kaikki oppilaat ja aikuiset tuntevat 

toisensa, mistä on etua vaikkapa silloin, kun koulubussien ollessa lähdössä ihmetellään, miksei joku 

tietty oppilas seiso jonossa. Aina joku tietää, missä kyseinen oppilas on. Tai kun pihalta löytyneelle 

liikuntakassille etsitään omistajaa, joku kyllä tunnistaa, kenelle se kuuluu. Koululla on iso, avara ja 

monipuolinen piha-alue. Kun koulu vielä sijaitsee mäen päällä, on talvisaikaan ehdottomasti 

suosituin välituntihuvi mäenlasku. Koulun lähimetsissä eskarilaiset ja iltapäiväkerholaiset 

rakentelevat majoja, siellä käydään suunnistamassa, kävelyretkillä, poimimassa marjoja ja vaikkapa 

metsästämässä mammutteja historian tunnilla.  Koulun alapihalla on pelikenttä, johon talvella 

jäädytetään luistinrata, ja jos lunta on tarpeeksi, koulun takana oleville pelloille tehdään hiihtoladut 

liikuntatunteja varten.  

Kun kouluun astuu sisälle kesken koulupäivän, huomaa pian uuden opetussuunnitelman mukanaan 

tuomia käytäntöjä. Suurin osa koulutyöstä tapahtuu edelleen pulpettien ääressä, mutta nyt koulun 

tilat ovat uudella tavalla monipuolisesti käytössä.  Heti eteisaulassa saattaa olla menossa 

alkuopetuksen äidinkielen tunti. Räsymatot on levitetty lattialle, oppilaat ovat asettuneet niiden 

päälle, opettaja istuu rappusella ja siinä oppitunti sitten pidetään samalla, kun toinen puoli 

yhdysluokasta opiskelee omassa luokassaan resurssiopettajan johdolla. Pieniä ryhmiä voi olla 

hajaantuneina eri puolille koulua muutenkin: jotkut tekevät tehtäviä läppäreillä ruokalan pöydän 

ääressä, jotkut suunnittelevat näytelmää piirustusvarastossa, opettajainhuoneessa on menossa 

päässälaskukoe yhdelle ryhmälle, alaluokassa kaksi oppilasta lukee lukukirjaa teltassa, kolme pelaa 

sanapeliä pöydän alla, yksi luokka on Vaparin eli vapaa-ajantalon näyttämöllä matematiikan 

tunnilla. Ja kesäaikana voi lisäksi nähdä oppilaita tekemässä tehtäviään ulkona vaikkapa 

korkeushyppypatjan päällä tai puiden katveessa isolla kivellä istuen. 

Koulussamme toimi syyslukukaudella monta kerhoa. Kokkikerho oli hyvin suosittu eikä ihme, niin 

herkullisia tuoksuja keittiön suunnalta tuli aina kerhon aikaan. Liikuntakerhoja oli kaksi, toinen 0.-

2.-luokkalaisille, toinen isommille oppilaille. Bändikerhossa harjoiteltiin kitaran, basson, ukulelen 

ja rumpujen soittoa, ja läksykerhossa perjantaisin paikkailtiin viikon aikana kertyneitä 

tehtävärästejä. Eikä pidä unohtaa jokapäiväistä aamu- ja iltapäiväkerhoa, joka on tärkeä 

palvelumuoto perheille, joissa on 0.-2.-luokkalaisia lapsia.  



Syyslukukautta leimasi luonnollisesti Suomi 100 –juhlavuosi eli Suomea, suomalaisuutta ja 

itsenäisyyttä käsiteltiin jollakin tavalla kaikissa oppiaineissa ja myös monenlaisten tapahtumien 

kautta. Taas kerran näkyi se, että lapset ovat hyvin isänmaallisia. Kansallishymnimme Maamme on 

ehdottomasti se laulu, joka vuodesta toiseen lauletaan koulussa suurimmalla tunteella ja volyymilla. 

Niin tänäkin lukuvuonna. 

Syyslukukauteen Pohjoisseudun koulussa kuuluivat taas perinteiset joulumyyjäiset marraskuun 

lopulla. Myyjäisten toteutuminen joka syksy on osoitus monen eri tahon yhteen hiileen 

puhaltamisesta. Koululaisten ja vanhempien aherruksen lisäksi monet yhdistykset, yritykset ja 

yksityiset lahjoittajat vaikuttivat osaltaan siihen, että myyjäiset onnistuivat. Myyjäistuloilla oppilaat 

pääsevät opinto-, liikunta-  tai kulttuuriretkille, joista moni jäisi muuten tekemättä. 

Pohjoisseudun koulun henkilökunta on pysynyt suurelta osin samana kuin edellisenä lukuvuonna. 

Syksyllä tulleet uudet työntekijät pääsivät nopeasti mukaan koulumme käytäntöihin ja ovat tuoneet 

oman tärkeän panoksensa kouluyhteisöömme. Näin uuden vuoden alettua lähdemme joululomasta 

virkistyneinä taas jatkamaan työntekoa, opiskelua ja ihmisenä kasvamisen opettelua, pienet ja isot 

yhdessä. 
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