
KOULUSTA KUULUU SYYSKUUSSA 2014  

Suuren suurella joukolla innokkaasti olemme aloitelleet lukuvuotta 

2014–15. Päiväkodin ja koulun lapsia ja aikuisia on yhteisessä 

pihapiirissä n. 370, mutta jotenkin näistä rakennusten nurkista ja 

pihamaalta jokainen on paikkansa ja tilaa itselleen löytänyt. Yhteiselo 

on lähtenyt hyvin alkuun. 

Yhteistyö päiväkodin ja koulun välillä on läheisempää kuin aiemmin, 

nyt se on osa jokaista arkipäiväämme. Rakennusten yhteys, 

mahdollisuus tilojen ja pihan yhteiskäyttöön antaa tilaa uusille ideoille ja kokeiluille – emme 

osaa kaikkea vielä edes ajatella. 

Yhteistyö vaatii työtä tuntosarvet tarkkoina kaikilta osapuolilta. Koulun oppilaiden on 

toimissaan ja olemisessaan huomioitava se, että pihapiirissä, ruokalassa ja koulun tiloissa 

liikkuu pikkuväkeä, joka seuraa silmä tarkkana isompien touhua ja varmasti ottaa mallia 

heistä.  Perheille suuri etu on varmasti se, että perheen pienet lapset ovat tässä samassa 

pihapiirissä päivän aikana. 

Haluamme vielä muistuttaa liikennekäyttäytymisestä koulun ja päiväkodin ympäristössä. 

Lasten kanssa muistuttelemme koulussa mieliin turvallista liikennekäyttäytymistä, mutta 

suurin vastuu alueen turvallisesta liikenteestä on teillä aikuisilla, erityisesti autoilevilla 

aikuisilla. Noudatattehan yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, alueen ohjaavia 

liikennemerkkejä ja erityistä varovaisuutta tällä alueella liikkuessanne. 

Koulun pihaa ja uusia välineitä yritämme me pitää kunnossa ja käyttökelpoisina. 

Valitettavasti kuitenkin kouluajan ulkopuolella tapahtuu ilkivaltaa. Oppilaat ovat itse nyt 

maalanneet satumökin kirjoitukset peittoon ja valvontakamerakuvien perusteella on 

tavoitettu muutama ilkivallan tekijä korjaamaan tekosiaan. Kovasti toivoisimme, että 

ymmärrystä yhteisten tilojen ja välineiden asialliseen käyttöön olisi kaikilla. Pyydämme, 

että viesti menisi teidän kauttanne myös perheen vanhemmille lapsille – ja edelleenkin 

pyydämme aikuisten ”valvonta-apua” esim. iltalenkkien yhteydessä. Jos tuhoja tapahtuu, 

meillä ei ole varoja niiden korjaamiseen. 

Vanhempainyhdistys toivottaa kaikki huoltajat tervetulleeksi mukaan toimintaan. 

Syyskokous on 22.9. klo 18 koululla ruokalan kabinetissa. Jokaiselta luokalta 

pyydetään kahta edustajaa johtokuntaan. Myös päiväkodin huoltajia kutsutaan mukaan. 

Toiminta on rentoa ja mukavaa ja työtä tehdään kaikkien lasten hyväksi. 

Vanhempainyhdistyksen toiminnasta tulee tietoa koteihin mm. Wilman kautta. 

Yhdistyksellä on myös kotisivun yhteydessä oma sivu, jonne tallennetaan kokousmuistiot. 

Valtakunnallisella tapakasvatusviikolla 38 käynnistämme käytöskampanjan, joka 

kestää koko lukuvuoden. Pyydämme oppilaita ohjeistamaan toisiaan tervehtimisessä, 

ruokailutavoissa, kielenkäytössä, omasta ympäristöstä huolehtimisesta, sekä leikki- ja 

pelisäännöissä. Luokka-asteittain oppilaat ovat vastuussa neljän viikon tehokuurin 



suunnittelusta ja oman teeman esittämisestä toisille. Toivomme tietysti, että tapakasvatus 

jatkuu myös kotona ja vapaa-ajalla. Palaamme teemoihin kuukausikirjeissä. 

Koulun säännöt ja sopimukset ovat mukana tässä tiedotteessa. Ne on käyty oppilaiden 

kanssa läpi ensimmäisenä koulupäivänä – niistä kannattaa olla tietoinen kotonakin. 

Tähän kirjaseen on kerätty terveisiä ja lukuvuoden suunnitelmia eri tahoilta. Mukana on 

myös tiivistetysti tietoa Oppilashuoltolaista ja Työrauhalaista. Lisätietoa koulun lukuvuoden 

toiminnasta ja tapahtumista on koulun kotisivulla ja Wilman kautta säännöllisesti 

lähetettävissä tiedotteissa.  

Wilmassa on sivuston oikeassa alareunassa suoria linkkejä mm. koulun kotisivulle, 

opetussuunnitelmaan, sekä tapahtumakalenteriin ja liikuntaohjelmaan. Wilman kautta 

voitte myös muuttaa omat muuttuneet yhteystietonne. Wilman käytön ohjeistusta on 

Wilmassa pysyvänä tiedotteena. 

Vuosi 2014 on juhlavuosi. Savonlinnan 375v. juhlinta jatkuu ja siinäkin oppilaat ovat 

monella tavalla mukana. Mutta vuosi on tärkeä koululle ja tietysti uudelle päiväkodille. 

Päiväkoti viettää virallisia avajaisia ja koulu juhlii 60v. syntymäpäiväänsä. Marraskuussa 

viikolla 46 vietämme koulun ja päiväkodin juhlaviikkoa. Kutsumme teitä tutustumaan 

tiloihin ja koulun käytäville järjestettävään oppilastyönäyttelyyn. Muusta juhlaohjelmasta 

lapsille ja aikuisille ilmoitamme tarkemmin lähempänä ajankohtana. 

Olette toki tervetulleita osallistumaan koulun arkeen ja juhlaan muutenkin - Kodin ja 

Koulun päivää vietetään jälleen perjantaina 26.9., silloin meillä on myös avoimet ovet.  

 

” Rinteessä  

kasvaa sieniä. 

Kun siitä kulkee ohi, 

ne nostelevat 

risaisia lakkejaan.” 

      - Risto Rasa 

 

Mukavaa syksyä ja uutta lukuvuotta! 

 

Merja-rehtori 


