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Koulusta kuuluu.... lokakuussa 2015 

 
 

Värikästä lokakuuta – kauniisti alkavat ruskan värit hehkua vaahteroiden yläoksissa, viileys 
hiipii aamuihin ja iltoihin, sopivia ulkoilukelejä riittää! Sopiva ulkoiluvarustus on myös 
tarpeen koulun välitunneilla ja ulkoliikuntatunneilla. Oppilaat tuntuvat olevan sitä 
mieltä, että T-paita riittäisi varustukseksi pihalle, meidän aikuisten mielestä ihan näin ei 
kuitenkaan ole… varmistakaahan vielä kotonakin, että takit ja hanskat ovat matkassa 
mukana, sadesäällä kumisaappaat ja sadetakki. Märissä vaatteissa ei ole kivaa olla 
koulussa koko päivää.  Vaatteet ja varusteet kannattaa merkitä selvästi lapsen 
nimellä. 
 
Liikuntatiedotteessa on muistutettu liikuntatuntien oikeasta varustuksesta ja vaatetuksesta. 
Vaihtokamppeet ja pyyhe on oltava mukana, tunnilla ei voi juosta tai jumpata farkuissa, 
eikä hikisissä vaatteissa ole miellyttävää olla luokassa, ei oman itsen eikä muidenkaan 
kannalta. 
 
Pyöräily on ikuisuuskysymys. Yksiselitteisesti vielä muistutus: 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. Läheltä piti – tilanteita näkyy päivittäin tässä Kellarpellon alueella, ei 
pelkästään koulun läheisyydessä vaan tuolla pitkin koululaisten kotimatkaa. 
Keskustelettehan asiasta myös kodeissa. 
 
Kiitos teille mukanaolosta huoltajailloissa. Yhteisen illan alkupuheenvuoron piti Pekka 
Ranta, SOME- aiheesta. Siitä on tullut paljon hyvää palautetta. Pekan esitys on 
luettavissa koulun kotisivulla, suora linkki Wilmassa. Se on hyvä keskustelun avaus, joka 
varmasti herätti kysymyksiä. Keskustelua voisi jatkaa esim. vanhempainkahvila – 
tyyppisissä illoissa, koulun tilat ovat vapaasti käytettävissä. Palveluohjaaja Pauli Kokkonen 
lupaili myös vähän samaan aihepiiriin liittyvän Pelien ikärajat – keskusteluillan 
järjestämistä. Laitamme tästä lisätietoa heti kun se varmistuu.  
 
Kodin ja koulun päivää vietettiin perinteiseen tapaan avoimien ovien päivänä. Oli todella 
mukavaa, että niin moni pääsi käymään koululla ja ehti myös istahtaa hetkeksi rehtorin 
kanssa kahville. On hyvä tavata teitä ”ajan kanssa” ja vaihtaa kuulumisia, normaalin arjen 
keskellä on usein niin kiire, että keskustelu pyörii lähinnä käytännön asioiden 
hoitamisessa. 
 
Vanhempainyhdistys valitsi uuden hallituksen kokouksessaan 28.9. Kokouksen 
muistio ja johtokunnan jäsenten nimet ovat vanhempainyhdistyksen sivulla koulun 
kotisivun yhteydessä. Sivulle on suora linkki Wilmassa. Puheenjohtajaksi valittiin Saila 
Vienola, varapuheenjohtajaksi Antti Roivio. Käykää lukemassa toimintakertomus, 
yhdistys on ollut todella aktiivisesti mukana tukemassa Kellarpellon koulun oppilaiden ja 
perheiden toimintaa. Ja näyttää siltä, että tulevallekin lukuvuodelle on monta mukavaa 
asiaa tiedossa, kokouksen keskustelu oli hyvin innostunutta ja idearikasta.  
 
Ajatuksena on, että hallituksessa on edustajat joka luokalta, hallitus on koossa lähinnä 
virallisia päätöksiä varten. Te kaikki huoltajat voitte olla mukana yhdistyksessä, osallistua 

 



tapaamisiin ja kokouksiin ilman velvoitteita ja matalan kynnyksen osallistumis-ajatuksella. 
Tulkaa ihmeessä mukaan, koko perheen voimin! Nyt olisi hyvä houkutella mukaan myös 
yksi ”tiedotusvastaava” jokaisesta päiväkodin ryhmästä, jotta saataisiin heitäkin mukaan 
toimintaan. Viekää tätä viestiä tuttavaperheillenne päiväkodin puolelle. 
Vanhempainyhdistys tiedottaa tapahtumista koulun kotisivulla ja Wilman kautta. 
 
Vanhempainyhdistykseltä on tulossa lähiaikoina tärkeä tiedote ksylitolipastilleihin 
liittyen, laitamme sen sekä Wilmaan että paperiversiona jokaisen lapsen reppuun. 
 
Suuri joukko teitä huoltajia ja paikallisia yrityksiä osallistui ekaluokkalaisten 
liikennetyökirjan sponsorointiin. Kirjat tulivat Kouluinfon kautta. Ne ovat upeat 
tehtäväkirjat, joissa on monipuolisesti materiaalia liikenne- ja laillisuuskasvatukseen. Kirjat 
ovat henkilökohtaiset ja lapsilla käytössä koko alakoulun ajan. Suuret kiitokset 
sponsoreille, laitan sponsorilistan näkyville myös koulun kotisivulle. 
 
Käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arvioinnin lähetämme koteihin viikolla 42. 
Oppilaat ja opettajat ovat tehneet oman arviointinsa ja pyydämme teitä huoltajia tekemään 
myös oman arviointinne ja palauttamaan sen sitten opettajalle syysloman jälkeen. 
 
Mukavaa syylomaa! 
 
Lokakuun tapahtumia 
 
3-5 luokkalaisten uinnit jatkuvat, opettajat tiedottavat tarkemmin ajankohdista. 
 
7.10. 5b:n järjestämä lastenjuhlat koululla 
13.10. kaupungin uintikisat Pikku-Saimaassa 
 
vko 42 Käyttäytymisen ja työskentelytaitojen 
arviointi 
vko 43 Syysloma 
 
30.10.  seurakunnan päivänavaus 
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