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Koulusta kuuluu.... elokuussa 2014 

 
Mukavaa, aurinkoista uutta lukuvuoden alkua! 

 
Varsinainen syystiedotteemme tulee koteihin syyskuun alussa, mutta tässä 
teille jo tiedoksi muutama asia. 
 
Yhteistyömme uudessa koulu-päiväkoti –yksikössämme on alkanut hienosti. 
Päiväkodin pienet vaeltavat ohjaajiensa johdolla upeasti jonossa ruokalaan. 
Heidän positiivisuutensa ja utelias asenteensa, vilpittömät tervehdyksensä ja 
juttelunsa nostavat väkisin hymyn kasvoille ja tuovat hyvän mielen. Koulun 
isommilla oppilailla on vielä hiukan opettelemista näiden pienten 
huomioimisessa – ihmettelyä ovat aiheuttaneet myös pikkuruiset 
ruokailuvälineet ruokalassa. 
Kaiken kaikkiaan yhteiselo näyttää kuitenkin sujuvan joustavasti, puolin ja 
toisin olemme tuntosarvet herkkinä ja teemme tarvittavia muutoksia 
tilanteisiin. 
 
Tiedoksenne jo nyt, että koulun ja päiväkodin yhteinen 
POISTUMISHARJOITUS on perjantaina 22.8.  
 
Meitä kaikkia talon aikuisia hiukan huolettaa alueen lisääntynyt liikenne 
– siinä te huoltajat olette avainasemassa. Huomioittehan parkkipaikan 
ajosuunnat (siellä on ohjattu liikenne kiertämään sisään koulun päädystä ja 
ulos katsomon päädystä) ja uuden pysähtymiskiellon pääportin edessä. 
Päiväkodin saattoliikennettä ohjataan eri puolille taloa.  
 
Te, ketkä tuotte lapsianne kouluun autolla, muistattehan pyyntömme jättää 
lapset Kiekkotien varteen. Kannattaa myös ajaa vähän pidemmälle, varsinkin 
jos jonoa on muodostumassa, portille ei saisi syntyä autoruuhkaa. 
Kävellen jos liikutte piha-alueelle, huomioittehan, että koska olemme 
päiväkodin piha-alue, portit ja niiden yläreunassa olevat salvat on 
pidettävä suljettuna. 
 
Piha on aktiivisessa käytössä myös iltaisin, mikä on hieno juttu. Hiukan 
ikävää on se, että ilkivaltaa on jo ehditty tehdä, mm. yksi uusista 
pihapenkeistä on kannettu satumökkiin ja sen pinta on vuoltu rikki ja töhritty 
ikävillä kirjoituksilla. Satumökin seinien kirjoitukset eivät myöskään ole lapsille 
soveliasta luettavaa. Nuorisoverstas on luvannut mökin siistiä ja korjata, 
mutta he ehtivät sen vasta syysloman aikoihin tehdä. Jos teissä 
vanhemmissa löytyy haluakasta talkooväkeä sitä ennen töihin ottakaa 
yhteyttä Merja-rehtoriin. 

 



 
Kun iltaisin ja viikonloppuisin alueella liikutte, voisitte vähän samalla pitää 
silmällä touhua tässä pihamaalla. Toivottavaa on, että alue olisi mukava, siisti 
lähiliikuntapaikka Kellarpellon lapsille. 
 
Erityisesti uusia huoltajia varten liitän mukaan ohjeistusta Wilman käytöstä. 
Ei muistutuksesta varmaan haittaa muillekaan ole  
Viime lukuvuosi osoitti, että Wilma on toimiva viestinnän väline, ja on hienoa, 
että te niin aktiivisesti sen otitte käyttöön. Yksi uusi toiminto on Lomakkeet – 
välilehdellä oleva Huoltajien yhteystietojen muutos – lomake. Voitte sitä 
kautta päivittää yhteystietonne ajan tasalle. Päivityksenne siirtyy suoraan 
koulun oppilasrekisteriin. Toivottavasti saamme pian muitakin hyödyllisiä 
lomakkeita teidän saataville ja käyttöönne Wilmaan. 
 
Koulun huoltajailta on KESKIVIIKKONA 3.9. KLO 18. Yhteistä osuutta ei 
tällä kertaa ole, vaan voitte tulla suoraan omien lastenne luokkiin. Opettajat 
käyvät siellä myös yhteiset asian läpi. Rehtori on paikalla, jos teillä on 
kysyttävää. 
 
Syystiedotteessa kerromme tarkemmin uudesta Työrauhalaista, 
Oppilashuoltolaista ja muista ajankohtaisista asioista. Tapahtumakalenteri on 
myös mukana ja se ilmestyy piakkoin koulun kotisivullekin. 
 
Marraskuussa juhlimme Päiväkodin avajaisia ja siinä sivussa koulun 60v. 
juhlaa, tervetuloa mukaan juhlimaan! 
 

Merja Leppänen, rehtori, puh. 044-4174580  
ja koko Kellarpellon koulun väki   

 
 
 


