
 

 

Koulusta kuuluu lokakuussa 2018 

 

Vanhempainillan yhteisen osuuden jäätyä pois, tässä luvatusti muutamasta asiasta teille kaikille 

yhteisesti. 

Nämä pari ikävämpää asiaa ensin: 

SOME – käyttäytyminen on karannut käsistä varsinkin joillakin isommilla oppilailla. Viestittely 

tapahtuu vapaa-ajalla, mutta seuraamukset ja jälkiselvittelyt tehdään täällä koulussa. Se häiritsee 

koko ryhmän opiskelemista. Me toki teemme SOME-valistustyötä täällä, mutta seurannan pitäisi 

tapahtua kotona. Liittymät ovat teidän huoltajien nimissä ja vastuu siitä, miten niitä käytetään, on 

teidän. Niin kurjalta kuin se tuntuukin, seuratkaa lapsenne viestittelyä. Silloin kun viesteistä tulee 

selkeästi kiusaamista tai uhkailua, asianomistajalla on oikeus viedä asiaa viranomaisten 

käsittelyyn. 

Wilmassa on edelleen linkkinä pari vuotta sitten vanhempainillassa näytetty diaesitys asiaan 

liittyen, myös tässä alla.  Lisäksi Annelen löytämät pari linkkiä, joiden kautta saatte tarvittaessa 

muutettua lapsenne tilien asetuksia niin, että voitte seurata ja myös tarvittaessa kontrolloida niitä. 

http://edu.savonlinnaseutu.fi/kellarpelto/some-lapset-ja-sosiaalinen-media/  

https://families.google.com/intl/fi/familylink/  

https://www.spyzie.com/parental-controls/iphone-parental-monitoring.html 

Myös Vanhempainyhdistyksen syyskokouksessa asia oli esillä ja puhuttiin paljon huoltajien 

yhteisestä toiminnasta, yhteisistä sopimuksista. Vanhempainyhdistys jää suunnittelemaan yhteistä 

iltaa asian tiimoilta. SOME on hyvä asia silloin kun se toimii ja on asiallisessa käytössä. 

Muutenkin syksyn aikana olemme joutuneet puuttumaan paljon käyttäytymiseen liittyviin 

asioihin. Koululle on tullut useita viestejä myös vapaa-ajalla esim. kaupassa tai Kellarpellon 

alueella tapahtuneisiin hölmöilyihin. Pelikoneita potkitaan, kaupan henkilökunnalle huudellaan 

törkeästi, korjaamon pihalla kivitetään autojen ikkunoita rikki, pyörillä hurjastellaan miten sattuu. 

Koulussa nämä ja näiden jälkiselvittelyt näkyvät myös. Aika suuri osa ajasta menee tilanteiden 

selvittelyyn ja silti tuntuu, että muutosta parempaan ei tapahdu, mistään ei oikein ”saa kiinni”. 

Vapaa-ajan tapahtumat ryöpsähtävät esille koulussa. Mitä tälle voidaan tehdä? Me kaipaamme 

nyt tähän vinkkejä ja apua. 

Liikennejärjestelyistä ehkä luittekin jutun lehdestä. Koulun aidassa on lasten tekemiä muistutuksia 

turvallisesta saatto- ja jättöliikenteestä – eli näkyvyydestä ja turvallisesta kulkemisesta on kysymys 

koulun edustan pysähtymiskiellossa. Kiitos, että huomioitte sen. 
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Wilmasta on tullut joitakin kysymyksiä.  

Wilma-ohjelmaa on päivitetty viimeisen vuoden sisällä hyvin ahkerasti, joten muistattehan 

päivittää mobiililaitteellanne myös ohjelman. Joskus, joissakin puhelimissa ohjelma on pitänyt 

poistaa ja ladata uudelleen, jotta se päivittyy, tämä voisi olla aina kokeiltava ensiapu. 

Toinen testi on se, näkyvätkö toiminnot oikein, kun avaatte ohjelman selaimella. Jos vastaus on 

kyllä, ongelma on appsissa. Jos selaimellakin katsottuna ohjelmassa on ongelmia, ottakaa yhteyttä 

kouluun. Tutkimme mistä on kysymys niiltä osin kuin osaamme tai laitamme viestiä joko 

pääkäyttäjälle tai Visman tukipalveluun. 

Ohjeita Wilman käyttöön on pysyvänä linkkinä Wilmassa – tosin tänä syksynäkin on tiedotettu 

uusista toiminnoista. Yritän saada ohjeistusta päivitettyä. 

Huoltajien unohtuneet salasanat palauttaa ohjelma, Wilman etusivulla on linkki Unohditko 

salasanasi? jonka kautta saatte sähköpostiin linkin sivulle, jossa pääsette muuttamaan 

salasananne. Oppilaiden salasanan muutoksen voi tehdä koulun rehtori. 

Uuden koulukirjasto Lukulan avajaisia vietimme Vanhempainillan yhteydessä. Kirjasto on viihtyisä, 

kodikas ja houkuttelee lukemaan. Nyt kun kirjasto on avattu, se on todella ahkerassa käytössä. ON 

mukava nähdä tuosta ovenraosta, miten lukuvintti on täynnä sikin sokin tyynyillä loikoilevia, 

lukevia oppilaita, kolmenkin eri luokan oppilaat olen siellä nähnyt sulassa sovussa. 

Kirjastoapulaiset näyttävät hoitavan lainaustehtävää ammattitaidolla ja huolella. uudet kirjat ovat 

houkutelleet pitkät jonot lainaajia.  

Jos ette vielä ole päässeet kirjastoon kurkistamaan, käykäähän katsomassa! 

Vielä kerran vanhempainyhdistykselle lämmin kiitos avusta sisustuselementtien tekemisestä! 

Toinen hieno uudistus oli käytävien tietokonebaarien rakentaminen ja laitekannan lisääntyminen. 

Nyt meillä on koneita kolmelle luokalle yhtä aikaa, käytävien seisontatyöpisteillä tai kannettavat 

läppärit, IPadit tai Chromebookit. Koneiden käyttöaste on ollut suuri ja oppilaiden työskentely 

näyttää todella hyvältä – he hallitsevat erilaisia ohjelmia, suorittavat tehtäviä Classroomissa, hyvin 

tottuneesti ja osaavasti käyttävät erilaisia laitteita. Näinhän sen pitääkin olla! 

Koulussa on tänä lukuvuonna 220 oppilasta. Hyvin ovat kaikki oman paikkansa löytäneet. 

Ekaluokkalaiset ovat solahtaneet koululaisen rooliin huomaamatta, kuudesluokkalaisten rooli 

koulun vanhimpina oppilaina on löytynyt vaivattomasti, heillä on jo paljon osaamista ja taitoja, 

myös ”isomman oppilaan” käyttäytymiseen liittyviä taitoja. 

Syksyn turnauksista on tullut paljon hyvää palautetta ”valmentaja-

opettajilta”, turnausjoukkueiden käytös on ollut esimerkillisen hienoa 

ja kiitoksen arvoista, niin pienten kuin isojenkin osalta. Turnauksia on 

tulossa lisää, joten niihin on kiva tältä pohjalta lähteä mukaan. 

Oppilaskunta aloitti lukuvuoden toimintansa. Suunnitelmissa on 

ainakin Talent-show, Lemmikkipäivä ja viime vuonna todella upeasti 

järjestettyjen Harrastemessujen uusiminen. Sitä odotamme innolla 

koko koulun väki. 



Vanhempainyhdistys piti oman syyskokouksensa. Puheenjohtajana toimii tänä vuonna Sari Jaskio, 

varapuheenjohtajana Tarja Korhonen ja sihteerinä Tiina Lybeck. Marika Uotinen jatkaa 

rahastonhoitajan tehtäviä. 

Wilmassa on pysyvä linkki Vanhempainyhdistyksen sivulle. Sinne laitamme kokouksien muistiot, 

jotta kaikki pääsevät niitä lukemaan. Tulevalle lukuvuodelle tuli jo mukavasti 

toimintasuunnitelmaa, se täydentyy matkan varrella. Muistattehan, että te kaikki olette 

tervetulleita mukaan Vanhempainyhdistyksen tapaamisiin ja toimintaan. Seuraava kokous on 

29.10. ja suunnitelmissa on ainakin Kirpparitapahtuman järjestäminen koulun Kierrätys-

teemaviikon yhteyteen. 

Yksi tärkeä kaikkia oppilaita koskeva Vanhempainyhdistyksen hoitama asia on xyitol-pastillien 

tilaus koululle ja päiväkodille. Heidän kauttaan pastillit tilataan suuressa erässä, yhden oppilaan 

vuoden pastillimaksu on vain 7e. Tämän lukuvuoden pastillit on juuri tilattu, Wilmassa on ohje 

siitä, miten voitte omien lastenne pastillit maksaa suoraan Vanhempainyhdistyksen tilille. 

Toimintamalli on ollut tällainen jo pitkään ja se on toimiva – jokainen lapsi saa koululounaan 

jälkeen 2 pastillia, omia rasioita ei tarvitse olla mukana, eikä pastilleilla ”käydä kauppaa”. Purkaton 

koulu olemme olleet jo pitkään. 

Koulun lukuvuosisuunnitelma on julkaistu Wilmassa, otsikon Vuosisuunnittelu alla. Siihen on 

koottu lv 2018-19 asioita, käykäähän tutustumassa. samoin kannattaa silloin tällöin vilkaista 

Wilman pysyviä linkkejä, tapahtumakalenteri, liikuntasuunnitelma ym. 

Lokakuussa uidaan, suunnistetaan ja palloillaan – ja viikolla 43 lomaillaan. 

Mukavaa syyslomaa kaikille! 

Lokakuussa tapahtuu 

Luokkien uinnit alkavat, opettajat tiedottavat ajankohdista tarkemmin. 

1.10.  klo 17.30 Vanhempainyhdistyksen kokous Rouskussa 

2.10. 5ab Vesisankarit tapahtumassa 

4.10. 3-4 luokkien puuhapäivä 

8.10. kirjastoauto koululla 

9.10. koululla vieraita Kiinasta 

10.10. koululääkäri talossa 

19.10. seurakunnan päivänavaus 

vko 43 SYYSLOMA 

29.10. kirjastoauto koululla 

29.10. klo 17.30 Vanhempainyhdistyksen kokous / tapaaminen 

 

Kellarpellon koulun väki 


