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Koulusta kuuluu.... joulukuussa 2014 

 
Jouluun on vain hetki aikaa, syyslukukausi on pian ohi ja edessä on kiireetön 

joululoma. Koska juhlimme niin antaumuksella ja suuresti koulun 60-vuotisynttäreitä ja 
päiväkodin avajaisia, joulujuhlaa ei järjestetä. Sen sijaan rauhoitumme ja hiljennymme 
Joulukirkkoon Savonlinnan Tuomiokirkossa tiistaina 16.12. klo 18 alkaen. Sinne 
mahtuu mukaan koko perhe ja vaikka isovanhemmatkin, olette lämpimästi tervetulleita.   
 
Lukuvuoden käyttäytymisen teemaviikkojen mukaisesti keskustelemme koulussa 
oppilaiden kanssa myös juhlakäyttäytymisestä – miten kunnioitetaan esiintyjiä ja kaikkia 
yhteiseen tilaisuuteen osallistujia asiallisella ja kohteliaalla käyttäytymisellä, annetaan 
vieruskaverille oikeus kuulla ja nähdä, mitä tapahtuu. Oppilaiden kanssa käymme myös 
läpi ja harjoittelemme joulukirkkomme etenemisen ja yhteiset osuudet; milloin noustaan 
seisomaan, milloin osallistutaan yhteen ääneen Isä Meidän – rukoukseen. 
Nämä ovat asioita, joihin varmasti kannattaa myös meidän aikuisten kiinnittää erityistä 
huomiota ja toimia esimerkkinä lapsille, niin pienille kuin isoillekin. 
 
Vielä kiitos osallistumisesta juhliimme marraskuussa. Erityiskiitos päiväkodin ja 
koulun aikuisille juhlaviikon kokoamisesta ja kaikille lavatähdillemme, ihan pienimmistä 
vähän isompiin, ihanista esityksistä. 
 
Syksyn aikana olemme myös koulun puolelta harmittavan usein joutuneet selvittelemään 
erilaista ilkivaltaa tässä Kellarpellon alueella. Valitettavasti tihutöistä kärsivät eniten 
viattomat ihmiset. Tekijäjoukko ei liene suuri, olisi tärkeää, että ilkivallan teko saataisiin 
loppumaan. Tähän tarvitaan teidän aikuisten aktiivista valvontaa ja apua. Nuorisotila on 
hyvä hanke, mutta niin kuin täällä Vanhempainyhdistyksen keskusteluillassa puhuttiin, 
kaikkien yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan asioihin puuttumisessa. Nyt kun edessä on 
pitkä joululoma, vetoan taas teihin, Kellarpellossa lenkkeilevät huoltajat; kiertäkää silmät ja 
korvat auki koulun ja päiväkodin alueella. Niin pihalla kuin parkkipaikallakin on tehty pientä 
ilkivaltaa, jonka korjaamiseen meillä ei ole ylimääräisiä varoja. 
 
Kulunut syksy on ollut monella tapaa vauhdikas ja työtäyteinen.  Kouluarkea ovat 
värittäneet erilaiset vierailut, turnaukset ja tapahtumat.  
Yhteinen arki päiväkodin väen kanssa on solahtanut uomaansa ja sujunut hyvin. Rohkeus 
”vaeltaa puolelta toiselle” on lisääntynyt, oppilaat ovat opettajiensa kanssa mm. vierailleet 
päiväkotiryhmissä, pihalla pienet uskaltavat jo hyödyntää koko piha-aluetta leikkeihinsä. 
 
Koulun ja päiväkodin alueella ja lähistöllä tapahtuvan liikkumisen suhteen on vielä tarvetta 
täsmennyksiin ja selkeisiin sääntöihin – osa liikennettä ohjaavista liikennemerkeistä 
(pysähtymiskielto portin edustalla ja parkkipaikan yksisuuntaisuus) jää jostakin syystä 
huomiotta.  Palataan tähän keväällä. 
 
Muistutan teitä vielä vastaamaan Wilmassa tiedotettuun arvokyselyyn. Näin osallistutte 
uuden 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman luomiseen ja mm. koulun 
toimintakulttuurin kehittämiseen ja toiminnan tavoitteiden määrittelyyn. Kysely on avoinna  
5.12.2014 asti, linkki kyselyyn on Wilman pääkäyttäjän lähettämässä tiedotteessa 
(pikaviestinä myös). 
 

 



Vanhempainyhdistys järjestää vielä maanantaina 15.12. klo 18 alkaen perheiden 
yhteisen glögi- ja askarteluillan koululla. Tulkaahan sankoin joukoin mukaan! 
 
Opettajat tiedottavat luokkien viimeisten viikkojen ohjelmasta ja mahdollisista muutoksista 
Wilman kautta. Tässä kuitenkin jo kaikille tiedoksi, että lauantaina 20.12 vietämme oman 
kouluväen kesken lukukauden päätöshetkeä klo 8.30-9.30.  
 
Koulu alkaa loman jälkeen 7.1.2015 normaalin työjärjestyksen mukaan. 
 
 
Joulukuun tapahtumia 
 
4.12. klo 10 Hetki itsenäisyydelle 
4.12. oppilaskunnan hallitus kokoontuu 
5.12. Koripalloturnaus 3-5 luokat 
8.12. klo 18 Vanhempainyhdistyksen kokous ja glögi/askarteluilta koko perheelle 
11.12. oppilaskunnan hallitus kokoontuu 
15.12.  klo 12 kirkkoharjoitus 
16.12. klo 18 Koulun Joulukirkko Tuomiokirkossa 
17.12. Joululounas 
17.12. kirjastoauto koululla 
19.12. Koulu päättyy oppilailla klo 12 
la 20.12. klo 8.30-9.30 Lukukauden päätöstilaisuus  
 
 
Rauhallista Joulunaikaa, levollista joululomaa toivottaen 
Kellarpellon koulun väki 
 
Joulu oveen kolkuttaa,  
hymyy tuiskusäässä: 
Lapsikullat avatkaa! 
Olen aivan jäässä. 
Kukkurainen vakka tää 
harteita jo väsyttää. 
Lahjoja on mulla. 
Saanko sisään tulla? 
Tule armas joulu! 
              Z.Topelius 
 
 
 
 


