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Koulusta kuuluu.... joulukuussa 2013 

 
Niin se vain syksy on vierähtänyt ihan viittä vaille valmiiksi, joulun odotus on alkanut ja viimeiset 
kouluviikot ennen joululomaa ovat edessä. Lumi tuo hiukan valoa tähän hämärän keskelle. 
 
Lumi, niin mukava asia kuin onkin, tuo mukanaan myös ne rajut lumileikit. Muistuttaisitteko vielä 
kotonakin, että koulumatkojen lumipesut ja lumipallojen tai jääkokkareiden heitot EIVÄT ole 
asiallista käytöstä. Jos niitä koulun tietoon tulee voimme asiasta keskustella ja harkita 
toimenpiteitä. Koulumatka-asiat pitäisi kuitenkin kotien pääasiassa selvitellä itse. 
 
Toinen asia, josta pyydämme vielä puhumaan kotona lasten kanssa, on sosiaalisen median 
asiallinen käyttö. Suuressa suosiossa oleva ilmainen tekstiviestipalvelu WhatsApp on 
valitettavasti kääntynyt myös kiusaamisen välineeksi. Ryhmistä suljetaan pois toisia, viesteissä 
levitellään huhuja ja esim. luvatta toisten puhelinnumeroita. Ilmeisesti alakouluikäisten oma 
kontrolli ei ole riittävä, oikean ja väärän, asiallisen ja asiattoman raja ei ole ihan selvä. Niinpä 
teidän huoltajien tulisi puuttua näihin asioihin. Koulussakin valistustyötä teemme, mutta valvonta 
on teidän vastuullanne. 
 
Uudet liikennejärjestelyt takapihalla ovat toimineet ilmeisesti nyt hyvin, kiitos teille siitä. Tilanne 
elää vielä, pidämme tiedät ajan tasalla muutosten kanssa. Tiedotimme jo aiemmin, että 
parkkipaikan kiertoa on tarkoitus pyörittää niin, että sisäänajo on koulun päädystä, ulosajo 
katsomon päädystä. Näin paremman näkyvyyden ja turvallisuuden takia. Emme vielä ole saaneet 
ohjaavia liikennemerkkejä paikoilleen, joten pyydän noudattamaan varovaisuutta 
parkkipaikkaliikenteen kanssa. 
 
Joulukuussa tapahtuu taas paljon, niin kuin alla olevasta tapahtumalistasta voitte lukea. 
 
Vanhempainyhdistyksen ohjattu perheliikunta sunnuntaisin koululla näyttää tosi mukavalta 
touhulta. Tulkaa ihmeessä mukaan, se sopii kaikenikäisille vauvasta vaariin. Vanhempainyhdistys 
on taas mukana Tuomaan markkinoilla, hallitus tiedottaa kokouksen jälkeen asiasta tarkemmin. 
Tervetuloa osallistumaan joko valmisteluihin ja/tai itse myyntitapahtumaan. 
 
Koulun kuoro on aktiivisesti esillä nyt joulun alla. Tulkaa 13.12. saliin päivänavaukseen 
kuuntelemaan Lucia-neitojen laulua. Kuoron iskuryhmä käy esiintymässä keskussairaalla 17.-
18.12.  
Torstaina 12.12. koulun näytelmäkerho ja kuoro esittävät vanhaan Charles Dickensin 
Joulutarinaan perustuvan pienen näytelmän ”Herra Saitasen Joulu”. Aamupäivällä on 
kenraaliharjoitus klo 10, varsinainen esitys klo 18. Illalla koululla on maksullinen kahvipuffetti ennen 
ja jälkeen näytelmän. Tervetuloa mukaan virittäytymään joulun tunnelmaan.  
 
Koulun joulujuhla on tänä vuonna Joulukirkko Tuomiokirkossa keskiviikkona 18.12. klo 18. 
Oppilaat ovat kirkossa omien perheiden kanssa, esiintyjille tulee lisäohjeistusta. Joulukirkko on 
koulun tapahtuma, jonne kaikki oppilaat tietysti osallistuvat ja kirkkoon mahtuvat huoltajien lisäksi 
mukaan vaikka isovanhemmatkin. Sydämellisesti tervetuloa. 
 
Lauantaina 21.12. jaamme todistukset oman väen kesken koululla klo 8.30-9.30. Sitten 
jäämme ansaitulle joululomalle. Koulu alkaa 2.1.2014 normaalin työjärjestyksen mukaan. 
 

 



Tammikuussa alkavat hiihto- ja luistelujaksot, varmistattehan, että välineet ovat kunnossa! 
Päiväkoti, koulu, vanhempainyhdistys ja vapaa-aikatoimi vuokraavat yhdessä kentän laidalle 
luistelukauden ajaksi kopin luistimien vaihtoa varten, tervemenoa luistelemaan vaikka koko 
porukalla iltaisinkin. 
 
Joulukuun tapahtumia (muutokset mahdollisia) 
 
ma 2.12.  Iltapäiväkerholaiset teatterissa Risto Räppääjä 
ma 2.12. Lentopalloturnaus, Minitiikerit 1-2 lk:t 
ti 3.12. klo 9 Siina Hirvonen ja Savonlinnakvartetti – konsetti 0-3 lk:t 
ti 3.12. Lentopalloturnaus, Supertiikerit 5-6 lk:t 
ti 3.13. klo 17 alkaen 5a:n Tonttuilta koululla 
ke 4.12. Lentopalloturnaus, Tsemppitiikerit 3.4 lk:t 
ke 4.12.  kirjastoauto koululla 
ke 4.12. klo 18 Vanhempainyhdistyksen kokous 
to 5.12. klo 10 Hetki Itsenäisyydelle 
pe 6.12.  ITSENÄISYYSPÄIVÄ 
su 9.12. klo 15 vanhempainyhdistyksen perheliikunta koululla 
 
ke 11.12. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
to 12.12. klo 10 Näytelmäkerhon ja kuoron esitys Herra Saitasen joulu, kenraali 
to 12.12.  klo 18 Näytelmäkerhon ja kuoron esitys Herra Saitasen joulu 
pe 13.12. klo 10 Seurakunnan päivänavaus, Lucia – neidot laulavat 
la 14.12. Tuomaan markkinat Olavinlinnassa, vanhempainyhdistys mukana 
su 15.12. vanhempainyhdistyksen perheliikunta koululla 
17.-18.12. kuoron esiintymiskeikat keskussairaalalla 
ke 18.12. klo 18 koulun joulujuhla joulukirkkona Tuomiokirkossa 
la 21.12. klo 8.30-9.30 syyslukukauden päätös  
 

Tupa täynnä on tuoksua kuusen  

ja tuiketta kynttiläin.  

Soi riemukas juhlavirsi  

läpi sydänten syttyväin.  

 

- Immi Hellen -  
 

Rauhallista Joulunaikaa toivottaen 

 

Kellarpellon koulun väki   


