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Suomi 100 - Puolanka 150
Puolankajärven koulu ja Puolangan lukio
Suomi 100 - Puolanka 150 –teemaviikko käynnistyy maanantaina 3.4. klo 9.00 lipunnostolla koulun
pihalla, johon ovat kaikki tervetulleita. Lippu nostetaan joka aamu klo 9.00 ja lasketaan klo 14.45 paitsi
perjantaina jolloin lippu lasketaan klo 12.45.
Seuraavassa lyhyet kuvaukset eri päivien sisällöistä. Tarkemmat tiedot saatte aina ko. päivän
tiedotusvastaavalta.
MAANANTAI 3.4. Päivän teemana on hyvinvointi ja terveys.
Päivä sisältää monenlaista toimintaa mm. liikuntaa ja perinneleikkejä. Oppilaiden tulee varautua
ulkoliikuntaan. Yläkoululaiset tutustuvat joogaan (joustava vaatetus). Koululle saapuu myös
useita vierailijoita kertomaan hyvinvoinnista ja tutustumme kansalaisopiston kevätnäyttelyyn.
Päivän tiedotusvastaava on Katja Savela 044 5950501
TIISTAI 4.4. Päivän teemana ovat elinkeinot.
Alakoululla päivään sisältyy entisajan työskentelyyn tutustumista filmien kautta, työpaja työskentelyä ja
yritysvierailu. Muistakaa sään mukainen vaatetus.
Päivän tiedotusvastaava on Eine Moilanen 044 7200241
Yläkoululla päivään sisältyy tutustumista entisajan työskentelyyn filmien kautta. Työtapoihin tutustumista
rastipisteillä sekä luokissa tapahtuvaa teoriapainotteisempaa työskentelyä. Osa rastipisteistä on ulkona.
Ulkorastilla käytetään koulun puolesta annettavia suojavarusteita, mutta siitä huolimatta omat vaatteet
saattavat pihkaantua tai likaantua. Muistakaa sään mukainen vaatetus.
Päivän tiedotusvastaava Leevi Oikarinen 044 7200236
KESKIVIIKKO 5.4. Päivän teemana on kulttuuri.
Oppilaat kokeilevat millaista oli koulunkäynti ennen vanhaan, kun kirjoitettiin musteella. Oppilaat myös
piirtävät musiikista ja kirjoittavat kirjeen. Alakoulussa lauletaan perinteisiä lauluja. Yläkoululaisilla on
iltapäivällä erilaisia työpajoja.
Päivän tiedotusvastaava on Piia Kvist 044 720 0250
TORSTAI 6.4. Päivän teemana on koti, uskonto ja isänmaa.
Alakoululla (luokat 1-5) koulupäivän pituus on klo 9-13 ja yläkoululla (luokat 6-9) koulupäivän pituus on
klo 9-15. Ruokailu poikkeuksellisesti alakoululla klo 11.15 alkaen ja yläkoululla klo 12 alkaen.
Oppilaat kiertävät päivän aikana eri toimintapisteillä. Ryhmät on jaettu seuraavasti: 1-3 lk, 4-5 lk, 6-7 lk
sekä 8-9 lk liikkuvat yhdessä.

Isänmaa – osiossa on kolme toimintapistettä (puhujavieras ja kaksi näyttelypistettä). Oppilaat pääsevät
tutustumaan isänmaan tärkeisiin vaiheisiin näyttelyesineiden ja Matti Väisäsen tarinoiden avulla. Koti –
osiossa teemme koulun yhteisen tilataideteoksen ”Puolanka 150 vuotta” koulun pihalle. Toisella Koti pisteellä oppilaat keräävät tietoa kotikunnastaan Puolangasta. Uskonto – osiossa vierailemme
Puolangan kirkossa ja seurakuntasalissa. Tutustumme seurakunnan perusasioihin ennen ja nyt.
Elämänkatsomustieto – ryhmälle on järjestetty omaa ohjattua toimintaa seurakuntavierailun ajaksi.
Yläkoululla on myös Liikkuva koulu – osio, jolloin he kiertävät sankarihaudoilla ja tutustumassa kirjaston
Puolanka -näyttelyyn.
Päivän tiedotusvastaava Heli Saviniemi p. 0400 197 241

PERJANTAINA 7.4. TEEMAVIIKON HUIPENNUS
Päivän aikana käydään kulkueessa sankarihaudoilla. Teemaviikon arviointia ja esityksiä juhlasalissa,
sekä nautitaan juhla-ateria. Päivä on tarkoitus pitää juhlan merkeissä, joten päälle voi laittaa vähän
parempaa vaatetta. Juhla alkaa liikuntasalissa klo 12.00 ja sinne voi tulla myös vieraaksi.
Päivän tiedotusvastaava on Arto Keränen 044 5950525
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