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Koulusta kuuluu.... lokakuussa 2014 

 
Reipasta lokakuuta! 

 
Luvassa on ennusteiden mukaan lämmin syksy, joten toivottavasti ulkoilukelit 
jatkuvat ja koulumatkaliikuntaa voimme kaikki harrastaa pitkälle syksyyn. Tähän 
liittyen kuitenkin muistutus; sekä koulun henkilökunta, että ulkopuoliset tahot 
ovat ottaneet kouluun yhteyttä oppilaiden pyöräilytapojen tiimoilta. 

Kysymyksessä ovat tällä kertaa nimenomaan meidän oppilaamme, joten pyydän 
teitä muistuttamaan pyöräileviä lapsianne muutamasta asiasta: 
 
Pyöräilykypärä päähän, valot pyörään ja keskellä tietä ei saa ajaa. Keulimiset ja muut 
temput kannattaa jättää temppuradoille, pois liikenteen keskeltä. Myös pyöräilijän on 
noudatettava liikennesääntöjä. 
 
Koulun pihalla pyöräily vapaa-aikana olisi varmaan mukavaa, mutta täällä pitää muistaa, 
että mäenlaskumäki ja hiekkalaatikot eivät ole pyöräilypaikkoja. 
 
Koulun piha-alueen käyttäjiä vielä muistutan oikeasta välineiden ja alueen käytöstä. 
Alkusyksyn aikana on piha-alueella tapahtunut liian paljon ilkivaltaa ja sotkemista. Me 
tutkimme aina valvontakameroiden kuvat ja jos tunnistamme syylliset, kutsumme heidät 
huoltajineen tänne koululle selvittämään tilanteen. Selkeästä ilkivallasta teemme 
ilmoituksen poliisille. 
 
Tavoitteena on, että piha toimii lähiliikuntapaikkana, jota kaikki saavat käyttää. On ikävää, 
jos joku kokee oikeudekseen sotkea tai rikkoa paikkoja. Korjausmäärärahoja ei ole.  
Ei myöskään ole tarkoitus, että pienet lapset pelkäävät tulla pihalle, koska isommat lapset 
ajelevat siellä mopoilla tai muuten vain mekkaloivat. 
 
Tähän pyydämme taas teidän alueella liikkuvien aikuisten yhteisvastuullista puuttumista. 
 
Tietoomme on myös tullut pari tapausta, jossa koirien on annettu tehdä tarpeitaan 
peliareenalle. On varmaan sanomatta selvää, että koirien omistajien pitäisi huolehtia siitä, 
ettei näin tapahdu. 
 
Vanhempainyhdistys valitsi uuden johtokunnan kokouksessaan 22.9. Kokouksen muistio 
ja johtokunnan jäsenten nimet ovat vanhempainyhdistyksen sivulla koulun kotisivun 
yhteydessä. Sivulle on suora linkki Wilmassa. Puheenjohtajan jatkaa Tuula Kurikka. 
Kokous oli oikein vireä ja innostava, paljon on taas mukavaa suunnitteilla. Tulkaa 
ihmeessä mukaan toimintaan! Vanhempainyhdistys tiedottaa tapahtumista koulun 
kotisivulla ja Wilman kautta. 
 
Upea aloitus tälle syksylle oli pihamaalausten tekeminen, satumökin ja penkkien 
kunnostus. Välitunneilla nuo hyppyruudukot ja pelipaikat ovat ahkerassa käytössä – suuret 
kiitokset koko koulun ja päiväkodin väen puolesta! 
 

 



Mukavaa oli, että teitä huoltajia kävi koululla Kodin ja koulun päivänä seuraamassa 
toimintaamme. Tästä valtakunnallisesta avoimien ovien päivästä on jo muodostunut 
meillekin perinne, jota varmasti jatketaan. 
 
Avoimien ovien viikkoa vietämme sitten marraskuussa, viikolla 46, koulun ja päiväkodin 
juhlaviikolla. Merkitkää se jo nyt kalentereihin muistiin. Koulun tapahtumakalenterissa se 
myös on –tapahtumakalenteria pyrimme pitämään ajan tasalla. 
 
Käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arvioinnin lähetämme koteihin viikolla 44. 
 
Mukavaa syylomaa! 
 
Lokakuun tapahtumia 
 
8.10. Kirjastoauto koululla 
9.10. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu 
10.10. Junior Sapko esittelee toimintaansa eskareille ja 1-3 lk oppilaille 
15.10. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
15.10. 5B:n Aleksis Kivi-bileet koululla 
17.10. Junior Sapkon toimintaa eskareille Peliareenalla 
 
vko 43 Syyslomaviikko 
 
vko 44 Käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arviointi 
 
30.10. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu 
31.10.  Seurakunnan päivänavaus 
 
 
 
Ja HEIJASTIMET HEILUMAAN!  
 

Kellarpellon koulun väki   
 
 
 


