
 

 

KOULUSTA KUULUU SYYSKUUSSA 2016  

Uusi opetussuunnitelma 2016 on virallisesti otettu käyttöön 1.8. alkaen, tervetuloa 

sitä kanssamme toteuttamaan! Koulussa innostus on suuri, niin opettajien kuin 

oppilaidenkin keskuudessa. Otimme varaslähdön OPSin toiminnallisuuteen jo viime 

lukuvuodella ja on olut ilo seurata oppilaita toteuttamassa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä 

erilaisissa kokoonpanoissa ja erilaisia toimintaympäristöjä hyödyntäen. Olen ohi 

mennessäni käytävillä kuunnellut keskusteluja, joita opiskeluryhmissä on käyty ja nähnyt 

tuotoksia, joita yhdessä on saatu aikaan. Hienoa työtä! 

Lukuvuosisuunnitelmaan koulu määrittelee vähintään yhden monialaisen, oppiainerajoja 

rikkovat, oppiaineita eheyttävän oppimiskokonaisuuden. Me olemme tälle lukuvuodelle 

2016-17 valinneet kaksi; Liikennekasvatus, jonka yksi painopiste on viikolla 38 

viettämässämme Liikenneturvallisuusviikossa.  

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. Huomioikaa 

pysähtymiskielto koko koulun edustan aidan vieressä. Sillä on tarkoitus taata näkyvyys ja 

turvallinen poistuminen koulun pihalta lähteville lapsille. 

Toinen lukuvuoden monialainen oppimiskokonaisuus on koko kaupungin lukuvuoden 

teema, Suomi 100v. Tämän käsittely alkaa keväällä ja huipentuu tietysti syksyllä 2017 

Suomen suureen juhlavuoteen. 

Teitä huoltajia kutsumme oppilaiden ohessa mukaan koulutyön suunnitteluun ja 

toteuttamiseen, osallistumaan koulun arkeen ja juhlaan.  

Yksi hyvä vaikuttamisväylä on Vanhempainyhdistys. Meidän koulussamme on jo pitkään 

toiminut aktiivinen, luova, innostunut vanhempainyhdistys, joka kaikessa toiminnassaan 

tukee erinomaisesti koulun toimintaa. Jokaiselta luokalta toivotaan vähintään kahta 

edustajaa johtokuntaan, kaikki te huoltajat automaattisesti olette jäseniä. Jäsenyys ei 

velvoita – mutta olette tervetulleita yhteiseen toimintaan Kellarpellon koulun ja päiväkodin 

lasten hyväksi. Vanhempainyhdistyksen syyskokous on maanantaina 26.9. klo 18 

koulun ruokalassa, tulkaa mukaan kuulemaan, millaisia suunnitelmia tulevalle vuodelle 

on jo tehty ja ideoimaan niitä lisää! 

Oppilaiden osallisuudessa merkittävänä tahona on koulun oppilaskunta. 

Oppilaskunnassa on kaksi edustajaa jokaisesta luokasta. Sekä oppilaskunnan että 

vanhempainyhdistyksen edustajia kutsutaan mukaan mm. koulukohtaisen 

oppilashuoltoryhmän kokouksiin. käsittelemään mm. koulun hyvinvointia ja turvallisuutta 

koskevia asioita.  



Konkreettisesti oppilaiden osallistuminen koulutyön suunnitteluun näkyy tänä vuonna mm. 

siinä, että oppilaiden esityksen mukaisesti työjärjestykset on suunniteltu niin, että joka 

päivä on yksi pitkä, puolen tunnin mittainen välitunti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

päivän toinen oppitunti alkaa aina klo 8.45, pitkä välitunti on klo 9.30–10. Viime vuoden 

ekaluokkalaisten esityksestä, oppilaskunnan kautta, myös järjestyssääntöihin tehtiin lisäys, 

he perustelivat hienosti kantansa sääntöjen ymmärrettävyydellä. 

Välituntivälineitä oppilaat ovat myös toivoneet lisää; vanhempainyhdistys on vastannut 

tähän toiveeseen useana vuonna ja  tänä vuonna voin ilokseni kertoa, että myös koulu on 

tehnyt suunnitelmallisesti työtä asian eteen. 

Kellarpellon koulu on lv 2016-17 ”Liikkuva koulu” – hankerahoituksen kautta meillä on 

mahdollisuus hankkia mm. välituntivälineitä lisää, sekä hankkeessa erikseen mainitut 

siirrettävät maalit isommalle pelikentälle.  

Tässä yhteydessä myös muistutus siitä, että jos iltapäivään on sijoitettu esim. kaksoistunti 

liikuntaa tai käsitöitä, on mahdollista, että tunnit pidetään yhteen ja koulu päättyy varttia  

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

myös uudistetut Koulun säännöt ja sopimukset. Ne on käyty oppilaiden kanssa läpi 

ensimmäisenä koulupäivänä – niistä kannattaa olla tietoinen kotonakin. 

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

opetussuunnitelmaan, sekä Tapahtumakalenteriin ja Liikuntaohjelmaan. Myös 

lukuvuosisuunnitelma tulee julkiseksi Wilmassa heti kun sivistyslautakunta on sen 

hyväksynyt.  

Wilman kautta voitte myös muuttaa omat muuttuneet yhteystietonne, varmistattehan, että 

tiedot ovat oikein ja varsinkin puhelinnumero on sivustolla. Poissaolot haetaan Wilman 

kautta. Hakemus on Hakemukset ja päätökset välilehdellä, sieltä voitte valita hakemuksen 

joko luokanopettajalle (1-3pvää) tai rehtorille (yli 3 pvää). Päätökset näkyvät samaisella 

välilehdellä, kunhan ne on tehty. 

 Wilman käytön ohjeistusta on Wilmassa pysyvänä tiedotteena. 

Kodin ja Koulun päivää vietetään jälleen perjantaina 30.9., silloin meillä on avoimet 

ovet – Tervetuloa kouluun! 

Energistä syksyä toivottaen 

 

Merja-rehtori 

 


