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Koulusta kuuluu.... elokuussa 2013 

 
Energistä elokuun ja koulun alkua! 

 
Tämä tiedote ei ole vielä varsinainen kuukausitiedote, vaan päivitys jokaiseen kotiin siitä, missä 
mennään koulun muutostöiden ja päiväkodin rakentamisen suhteen. 
 
Kaikki te, jotka olette kesän aikana koulun ohi kulkeneet, olette nähneet miten mittavasta 
piharemontista on kyse. Peruskallion louhinta jatkuikin pitkälle kesään, joten pihaa ei saatu niin 
valmiiksi, kuin alun perin oli ajateltu. Tämä aiheuttaa muutoksia mm. kuljetusjärjestelyissä. Pihatyöt 
jatkuvat sen mukaan miten on mahdollista. Työmaa-alue on rajattu aidoilla ja työmaa-alueella 
oleskelu on ehdottomasti kielletty, myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
 
Koulun vanhalle parkkipaikalle rakentuva jalkapallo- ja pesäpalokenttä saadaan tasoitettua ja 
käyttöön jo nyt syksyllä. Etupihalle valmistuu myös toinen pelialue, johon tulevat mm. sählymaalit ja 
koripallotelineet. Uudet pihakeinut, lisämökit ja kiipeilytelineet jäävät vielä odottelemaan ensi kesää. 
Ihan loppuun asti pihatyöt saadaan sitten, kun päiväkotirakennus on valmis. 
Takapiha on toistaiseksi pois käytöstä kokonaan. 
 
Nyt aluksi teemme opettajien ja avustajien kanssa järjestelyjä, jotta voimme viettää pitkät välitunnit ja 
liikuntatunnit nurmikentällä. Myös koulun etupihan asfaltoitu alue on käytössä. Lapsilla tulisi olla 
sopiva varustus ulkona oleskelua varten, nurmikenttä on märkä, kumisaappaat ja sadetakit 
ylle, kun sateita on luvattu! 
 
KOULUN YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUMISESSA ON NOUDATETTAVA ERITYISTÄ 
VAROVAISUUTTA. Pyydän, että tästä asiasta keskustelette kotona lastenne kanssa ja tämän itsekin 
huomioitte koululaisia tänne kuljettaessanne. KOULUN PIHAMAALLE EI SAA AJAA AUTOLLA. Se 
on nyt kokonaan välituntipihana. Esioppilaiden saattoliikenne tapahtuu suoraan eskaripäätyyn 
Kiekkokujan (Ratakujan) kautta. Varsinainen ”saattoympyrä” ja tie pallokentän sivuun valmistuvat 
pikkuhiljaa. Vahvasti suosittelemme, että kaikkea autoliikennettä vältetään koulun 
läheisyydessä.  Jos on välttämätöntä tuoda ja hakea lapsi autolla, jättö ja nouto Kiekkotien tai 
Laukkatien kautta. Työmaaliikenteen on päästävä esteettä ajamaan Kellartietä pitkin, koulun aidan 
viereen ei voi pysäköidä. 
Pyörillä kouluun tulevien oppilaiden toivomme käyttävän AHOLAHDENTIEN KEVYEN 
LIIKENTEEN VÄYLÄÄ koulumatkoilla ja välttämään tennishallin ohi kulkemista. 
 
Koulun uusi parkkipaikka on nurmikentän vierellä. Henkilökunta maksaa omien paikkojensa käytöstä, 
joten niitä eivät voi ulkopuoliset käyttää. Vieraspaikkoja alueelle tulee joitakin. Ne ovat käytössä vasta 
sitten, kun parkkipaikka on valmis. 
 
Koulun sisällä ruokalan laajennusosa on valmis, samoin alakertaan siirretty TS-luokka. Alakertaan 
tulikin nyt oikein hieno ”teknologiakeskittymä”, käykäähän vilkaisemassa.  Kirjaston/ATK –luokan 
työtila sai uudet pöydät, mukava työskentelytila siitäkin tuli. Käytävien valaistusta on parannettu, 
ilmanvaihtokanavat on nuohottu ja ikkunat on vaihdettu. 
Vielä jäi hiukan töitä syyslomallekin, mutta koulu on täysin toimintakunnossa ja entistä ehompana.  
 
Kutsumme teitä kaikkia tutustumaan näihin muutostöihin, viimeistään koko koulun huoltajaillassa 
torstaina 5.9. klo 17.30. Paikalla ovat silloin vastaava työmaamestari ja kaupungin edustaja, joten 
voitte heiltä suoraan projektin etenemisestä kysellä. 
 
Jos teissä huoltajissa on joku vielä lomaileva aikuinen, joka haluaisi tulla keltaisessa 
huomioliivissä tähän koulun alkuun suorittamaan liikennevalvontaa koulun sisääntuloalueelle 
aamuisin klo 7.45-10 välillä ja iltapäivisin klo 12-15, olette tervetulleita! Huomioliivin ja kupin kahvia 
vaivanpalkaksi saa opehuoneesta. 
 
 Kellarpellon koulun väki   

 


