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Koulusta kuuluu.... lokakuussa 2013 

 
 

Niin vain muuttui taas pitkä lämmin kesä ja upea alkusyksy viimaiseksi 
lokakuuksi, räntää ja pakkasia taitaa olla luvassa… 
Koska koulun lämmitys saadaan toimimaan vasta syysloman tietämillä, 
pyydän vielä uudelleen, että varmistaisitte lapsille lämpimän vaatetuksen ja 
sateenkestävät ulkovermeet. Kerrospukeutuminen on suositeltavaa, 
kerroksia voi aina vähentää! Jos sisävaatteet pääsevät kosteiksi siksi, että takki ei suojaa 
riittävästi, on tosi kurja olla koko päivä viluisena. Luokissa pyörivät lämmittimet niin kauan kunnes 
tilanne saadaan suhtkoht normaaliksi. 
 
Pihatöitä on jatkettu työmaalla niin, että toinenkin pallokenttä saadaan käyttöön vielä tänä syksynä 
ja uusille keinulle on löydetty sopivat paikat. Eli työmaa-aitaa siirretään heti kun voidaan ja koulu 
saa lisää aluetta vallattua takaisin! Peliareenan avajaiset jo pidettiinkin ja areena on ollut kovassa 
käytössä niin päivisin kuin iltaisinkin. Saanko pyytää teitä tästä koulun ohi lenkkeileviä aikuisia 
hiukan pitämään silmällä, että myös iltaisin peliareenaa osataan käyttää asiallisesti ja oikein. 
Toivomme, että koulun piha toimisi lähiliikuntapaikkana Kellarpellon alueen lapsille ja nuorille, ja 
säilyisi hyvässä kunnossa sitä varten. Pihavalaistus saadaan kuntoon piakkoin, joten se toisaalta 
helpottanee alueen valvomista, mutta toisaalta jatkaa käyttöaikaa hämäränkin tultua. 
 
Suuret kiitokset teille, Kellarpellon koulun kotiväki, Wilman loistavasta vastaanotosta ja 
käyttöönotosta. Laskeskelin, että yli 90% Kellarpellon koulun huoltajaperheistä on nyt Wilman 
käyttäjiä – huikea juttu! Niin kuin sanoin vanhempainillassa, käyttö muotoutuu vielä tässä matkan 
varrella, pidän teidät kyllä ajan tasalla. 
 
Vanhempainyhdistyksen syyskokouksessa oli mukavasti osallistujia, vielä toivotan kaikki 
tervetulleiksi mukaan toimintaan ja kokouksiin. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti koulun 
kotisivulla ja niin kuin huomasitte, myös Wilman kautta. 
Eräs huolestunut huoltaja haluaisi keskustelun aiheeksi energiajuomien käytön ja niiden myymisen 
lähikaupassa alakouluikäisille. Olen esittänyt, että vanhempainyhdistyksen kautta voisitte 
keskustella asiasta ja ottaa siihen kantaa. 
 
Mukavaa, että Kodin ja koulun päivänä piipahditte täällä koululla - arkipäivänä on tietysti aina 
hankala päästä irti omista töistä päiväsaikaan, mutta hienoa, että se ainakin osalle järjestyi. Olette 
toki muulloinkin tervetulleita tutustumaan koulun toimintaan. 
 
 
Lokakuun tapahtumia 
 
7.10.  3. ja 5. luokkalaiset Savonlinnasalissa Eläinten karnevaali – esityksessä 
9.10. Kirjastoauto koululla 
16.10. Valokuvaus 
16.10. 3-9 luokkien uimakilpailut 
18.10.  Seurakunnan päivänavaus 
vko 43 Syyslomaviikko 
31.10.  Seurakunnan järjestämä konsertti koululla, Pekka Laukkarinen ja Leevi Helo 
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