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Koulusta kuuluu.... lokakuussa 2016 

 
Melkein huomaamatta vaihtui lokakuu, tosin upeat ruskan värit kertovat siitä, että syksy on 
saapunut kaupunkiin. 
 
Varsinkin nyt aamu- ja jo iltapäivähämärissä muistuttelemme heijastimen käytöstä ja 
varovaisuudesta liikenteessä. Koululla vietimme Liikenneturvallisuusviikkoa, se oli toinen 
lukuvuoden monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Viikon aikana käytiin läpi erityisesti 
pyöräilyyn ja jalankulkuun liittyviä ohjeita ja sääntöjä. Valitettavasti kuitenkin ainakin 
osalla säännöt ovat unohtuneet tai niitä ei pidetä tärkeinä. Koululle on tullut parikin puhelua, 
joissa harmitellaan pyöräilevien lasten uhkarohkeutta. Kellarpellon risteys ylitetään suoraan 
autojen välistä, ei alikulkutunnelin kautta. Ja ilman kypärää.  
 
Koululta mäet alas kohti Pitkääniemeä myös kuulemma lasketellaan täysillä, jarruttamatta 
ja sivuille katsomatta. Eräs autoilija sanoi kahdesti Ahorannantiellä joutuneensa läheltä piti  
– tilanteeseen. Puhutteko tästä kotona pyöräileville lapsillenne, kiitos. 
 
Toinen meitä kovasti huolestuttava asia on SOME. Viime viikkoina olemme useamman 
kerran puuttuneet oppilaiden valituksiin kiusaamisesta tekstiviesteillä tai WhatsApp-
ryhmässä. Asiattomia viestejä lähetetään kaverin puhelimella, jos omaa ei ole tai itse ei 
kyseiseen ryhmään kuulu.  Ja valitettavasti taas kerran netin K18-sivustoilla käynnit ja 
linkkien lähettämiset kavereille ovat esillä. 
Hyvät huoltajat, tarkistakaa säännöllisesti lapsenne puhelin, tietokone, käydyt 
nettisivustot, viestit. Teillä on siihen oikeus ja velvollisuus alaikäisen lapsen ollessa 
kyseessä. Liittymät ovat teidän nimissänne ja maksamianne. 
 
Vanhempainillassa oli oikein mukavasti huoltajia ja infopisteissä syntyi hyvää keskustelua, 
kiitos siitä. Jos teillä tässä matkan varrella tulee mieleen kysymyksiä tai kommentteja 
uuteen opetussuunnitelmaan tai muuhun koulutyöhön liittyen, ottakaa yhteyttä. Mekin 
harjoittelemme uuden opsin käytänteitä, arvioimme toimivuutta ja muokkaamme 
työtapojamme jatkuvasti. 
 
Avoimien ovien päivä ei ollut ihan yhtä vilkas kuin viime vuonna, mutta mukava oli, että 
osa teistä pääsi silloinkin mukaan. Nythän kutsu tuli kaikille henkilökohtaisena 
tapahtumakutsuna, johon ei tarvinnut ilmoittautua. 
 
Koulun lukuvuosisuunnitelma on pian luettavissa Wilmassa kohdassa Vuosisuunnittelu. 
Siinä on kirjattu paljon koulun lukuvuoden käytänteitä ja sopimuksia, suosittelen aina silloin 
tällöin sitä lukemaan. Wilmassa on myös muita tärkeitä luettavia asiakirjoja; 
liikuntasuunnitelma, järjestyssäännöt, koulun oppilashuollon suunnitelma. Ne on 
varsinaisesti sijoitettu koulun kotisivustolle, mutta linkkien kautta pääsette niihin käsiksi. 
 
Myös Vanhempainyhdistyksen muistioihin ja tiedotteisiin on Wilmassa suora linkki. 
Vanhempainyhdistyksen syyskokouksessa valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana toimii 
Antti Roivio, varapuheenjohtajana Nina Sula, sihteerinä Tuula Kurikka ja 
rahastonhoitajana Marika Uotinen. Muut johtokunnan jäsenet on listattu pöytäkirjassa. 

 



Jos joltakin luokalta vielä puuttuu edustus, ottakaa suoraan yhteyttä yllämainittuihin 
henkilöihin. Myös päiväkodin ryhmien edustusta toivotaan mukaan johtokuntaan. 
 
Vanhempainyhdistyksen toiminta on perinteisesti ollut tosi mukavaa yhdessä touhuamista. 
Myös tulevan kauden toimintasuunnitelma vaikuttaa kivalta. Heti marraskuussa teitä 
kutsutaan mukaan koko perheen yhteiseen liikuntatapahtumaan. Se on osa kaupungin 
esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanketta, joten kustannukset maksetaan 
pääasiassa hankerahalla. Meidän osiossamme ovat mukana Kallislahden koulu, 
Kellarpellon koulu ja päiväkoti, sekä Kellarpellon koulun vanhempainyhdistys. 
Yhteistyökumppaneina on mm. Fysiokulma ja mahdollisesti opiskelijoita. 
Tapahtuman ajankohta on lauantai 26.11. klo 9-13 ja tapahtumapaikkana Kellarpellon 
tennishalli, koulu ja päiväkoti – tavoitteena saada koko perhe mukaan mukavaan 
liikkumiseen, joten varatkaahan päivä jo kalentereihin valmiiksi! Ilmoittautumisia pyydetään 
ruokailun takia, joten tapahtumakutsu tulee heti kun asiat varmistuvat. 
 
 
Koulukuvaussopimus Kuvaverkon kanssa umpeutuu tänä vuonna. Uudet tarjoukset 
käsiteltiin vanhempainyhdistyksen kokouksessa, sekä päiväkodin ja koulun henkilökuntien 
kanssa. Päädyimme vaihtamaan kuvaajaa. Kolmivuotisella sopimuksella kuvaaja ensi 
syksystä alkaen on paikallinen VV-kulma ja Foto5kulma. Tärkeimmäksi perusteeksi nyt tällä 
kertaa nousi paikallisuus, hinnat olivat kaikilla hyvinkin samanlaiset. Kokeillaan, miten 
yhteistyö sujuu. 
 
Lokakuun tapahtumia 
 
3.10. kirjastoauto koululla 
5.10. Kansainvälinen opettajien päivä 
 
10.10. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä 
la 15.10. Opettajien koulutuspäivä 
 
17.10. kirjastoauto koululla 
20.10. 3-5 lk lentopallo-ohjaustuokiot 
21.10. seurakunnan päivänavaus 
 
vko 43 SYYSLOMAVIIKKO, jonka päätteeksi kesäaika päättyy 
 
31.10. kirjastoauto koululla 
 

 

Oikein mukavaa ja rentouttavaa syyslomaa kaikille 

toivottaen 

  Kellarpellon koulun väki   
 

https://seutuops.wordpress.com/   - seudullinen opetussuunnitelma 
http://www.oph.fi/ops2016 - opetushallituksen sivusto  
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