
 

3A-luokka 

8.50 oppilaat omaan luokkaan (liikennemerkit, kypärä, virittäytyminen  
         päivään), huoltajat auditoriossa 
9.25 oppilaat poliisirastilla henkilökunnan takaoven lähellä 
9.40 huoltajat mukaan poliisirastille 
9.50 oppilaat ja huoltajat Marttojen rastille, kotitalousluokka 1 
10.15 oppilaat ja huoltajat SPR:n rastille yläkerran lasiluokkaan 
10.30 oppilaat syömään, huoltajat ruokalan vieressä olevaan tietokoneluokkaan (mediateekki) 
tutustumaan koulumme vertaissovittelumalliin sekä kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen 
jälkeen esim. PopUp-kahvilaan 
11.00 oppilaat ja huoltajat pelastuslaitoksen rastille pallokentän etuosassa 
11.20 oppilaat ja huoltajat rekkarastille koulun pihalla  
11.40 oppilaat ja huoltajat luokassa, heijastin (oma ope) + päivän koonti 
11.55 koulupäivän päätös 

 

 

3B-luokka 

8.50 oppilaat omaan luokkaan (liikennemerkit, kypärä, virittäytyminen  
        päivään), huoltajat auditoriossa 
9.25 oppilaat SPR:n rastille yläkerran lasiluokkaan 
9.40 huoltajat mukaan SPR:n rastille 
9.50 oppilaat ja huoltajat pelastuslaitoksen rastille pallokentän etuosassa 
10.15 oppilaat ja huoltajat Marttojen rastille, kotitalousluokka 1, liikuntasalin lasiseinän vierestä 
kulkien 
10.30 oppilaat lyhyesti poliisirastilla henkilökunnan takaoven lähellä 
10.40 oppilaat syömään, huoltajat ruokalan vieressä olevaan tietokoneluokkaan (mediateekki) 
tutustumaan koulumme vertaissovittelumalliin sekä kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen 
jälkeen esim. PopUp-kahvilaan 
11.00 oppilaat ja huoltajat rekkarastille  
11.20 oppilaat ja huoltajat Marin luokassa, heijastinrasti (kulku ruokalaan menevältä 
välikäytävältä) 
11.40 oppilaat ja huoltajat luokassa, luokan omia asioita + päivän koonti 
11.55 koulupäivän päätös 

 

 

 

 



4A-luokka 

8.50 oppilaat omaan luokkaan (liikennemerkit, kypärä, virittäytyminen  
       päivään), huoltajat auditoriossa 
9.25 oppilaat ja huoltajat Marttojen rastille, kotitalousluokka 1 
9.40 huoltajat mukaan Marttojen rastille 
9.50 oppilaat ja huoltajat rekkarastille koulun pihalla  
10.15 oppilaat ja huoltajat  poliisirastilla henkilökunnan takaoven lähellä 
10.30 oppilaat syömään, huoltajat ruokalan vieressä olevaan tietokoneluokkaan (mediateekki) 
tutustumaan koulumme vertaissovittelumalliin sekä kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen 
jälkeen esim. PopUp-kahvilaan 
11.00 oppilaat ja huoltajat SPR:n rastille yläkerran lasiluokkaan 
11.20 oppilaat ja huoltajat pelastuslaitoksen rastille pallokentän etuosassa (+5A) 
11.40 oppilaat ja huoltajat luokassa, heijastin (oma ope) + päivän koonti 
11.55 koulupäivän päätös 

 

 

 

4B-luokka 

8.50 oppilaat rekkarastille koulun pihalla, huoltajat auditoriossa 
9.25 oppilaat ja huoltajat pelastuslaitoksen rastille pallokentän etuosassa  
9.40 huoltajat mukaan pelastuslaitoksen rastille 
9.50 oppilaat ja huoltajat SPR:n rastille yläkerran lasiluokkaan 
10.15 oppilaat  heijastinrastilla Miian luokassa (pääportaikon ylhäällä vasemmalla), opettaja 
Marika Muotio  
10.30 oppilaat syömään, huoltajat ruokalan vieressä olevaan tietokoneluokkaan (mediateekki) 
tutustumaan koulumme vertaissovittelumalliin sekä kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen 
jälkeen esim. PopUp-kahvilaan 
11.00 oppilaat ja huoltajat  poliisirastilla henkilökunnan takaoven lähellä 
11.20 oppilaat ja huoltajat Marttojen rastille, kotitalousluokka 1 
11.40 oppilaat ja huoltajat luokassa, päivän koonti 
11.55 koulupäivän päätös 

 

 

 

 

 

 



 

5A-luokka 

8.50 oppilaat omaan luokkaan (liikennemerkit, kypärä, virittäytyminen  
         päivään), huoltajat auditoriossa 
9.25 oppilaat Marin luokassa, heijastinrasti (kulku ruokalaan menevältä  
        välikäytävältä) 
9.40 huoltajat mukaan heijastinrastille (kulku ruokalaan menevältä välikäytävältä)  
9.50 oppilaat ja huoltajat Palokuntanaisten rastille, kotitalousluokka 2 
10.15 oppilaat ja huoltajat rekkarastille koulun pihalla  
10.30 oppilaat ja huoltajat SPR:n rastille yläkerran lasiluokkaan 
11.00 oppilaat syömään, huoltajat ruokalan vieressä olevaan tietokoneluokkaan (mediateekki) 
tutustumaan koulumme vertaissovittelumalliin sekä kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen 
jälkeen esim. PopUp-kahvilaan 
11.20 oppilaat ja huoltajat pelastuslaitoksen rastille pallokentän lähempään päätyyn (+4A)  
11.40 oppilaat ja huoltajat luokassa, luokan omia asioita + päivän koonti 
11.55 koulupäivän päätös 

 

 

 

 

5B-luokka 

8.50 oppilaat omaan luokkaan (liikennemerkit, kypärä, virittäytyminen 
       päivään), huoltajat auditoriossa 
9.25 oppilaat Miian luokassa (pääportaikon ylhäällä vasemmalla),  
         heijastinrasti, opettaja Marika Muotio 
9.40 huoltajat mukaan heijastinrastille 
9.50 oppilaat ja huoltajat pelastuslaitoksen rastille pallokentän lähempään päätyyn 
10.15 oppilaat ja huoltajat Palokuntanaisten rastille, kotitalousluokka 2 
10.30 oppilaat ja huoltajat rekkarastille koulun pihalla pallokentän kauempaan osaan  
11.00 oppilaat syömään, huoltajat ruokalan vieressä olevaan tietokoneluokkaan (mediateekki) 
tutustumaan koulumme vertaissovittelumalliin sekä kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen 
jälkeen esim. PopUp-kahvilaan 
11.25 oppilaat ja huoltajat SPR:n rastille yläkerran lasiluokkaan 
11.40 oppilaat ja huoltajat luokassa, luokan omia asioita + päivän koonti 
11.55 koulupäivän päätös 

 

 

 



 

6A-luokka 

8.50 oppilaat omaan luokkaan (liikennemerkit, kypärä, virittäytyminen  
        päivään), huoltajat auditoriossa 
9.25 oppilaat ja huoltajat Palokuntanaisten rastille, kotitalousluokka 2  
9.40 huoltajat mukaan Palokuntanaisten rastille (KORJATTU) 
9.50 oppilaat ja huoltajat Marin luokassa, heijastinrasti (kulku ruokalaan menevältä välikäytävältä) 
10.15 oppilaat ja huoltajat pelastuslaitoksen rastille pallokentän lähempään päätyyn 
10.30 oppilaat ja huoltajat rekkarastille koulun pihaan 
11.00 oppilaat syömään, huoltajat ruokalan vieressä olevaan tietokoneluokkaan (mediateekki) 
tutustumaan koulumme vertaissovittelumalliin sekä kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen 
jälkeen esim. PopUp-kahvilaan 
11.30  oppilaat ja huoltajat luokassa, luokan omia asioita + päivän koonti 
11.55 koulupäivän päätös 

 

 

 

 

 

6B-luokka 

8.50 oppilaat omaan luokkaan (liikennemerkit, kypärä, virittäytyminen  
        päivään), huoltajat auditoriossa 
9.25 oppilaat ja huoltajat rekkarastille pallokentän kauempaan osaan 
9.40 huoltajat mukaan rekkarastille  
9.50 oppilaat Miian luokassa (pääportaikon ylhäällä vasemmalla), heijastinrasti, opettaja Marika 
Muotio  
10.15 oppilaat ja huoltajat pelastuslaitoksen rastille pallokentän lähempään päätyyn 
10.30 oppilaat ja huoltajat Palokuntanaisten rastille, kotitalousluokka 2 
11.00 oppilaat syömään, huoltajat ruokalan vieressä olevaan tietokoneluokkaan (mediateekki) 
tutustumaan koulumme vertaissovittelumalliin sekä kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen 
jälkeen esim. PopUp-kahvilaan 
11.30  oppilaat ja huoltajat luokassa, luokan omia asioita + päivän koonti 
11.55 koulupäivän päätös 

 

 


