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Koulusta kuuluu.... 
maaliskuussa 2016 

 
 
Linnunlaulu ja valoista aamut kertovat että kevät tulee kohinalla, mukavaa. Valtakunnassa 
on julistettu linnunpönttötalkoot ja me itse asiassa jo syksyllä Tapio-opettajan 
ehdotuksesta päätimme, että rakennamme linnunpönttöjä koko koulun voimin tässä 
kevään korvalla. Alustavasti pöntöntekopäiväksi on sovittu perjantai 1.4. Te kotiväki 
voisitte osallistua meidän pönttöpäiväämme, jotta saisimme monta, monta linnunpönttöä 
rekisteröidyksi mukaan tuohon koko Suomen yhteiseen hankkeeseen. 
 
Kouluviihtyvyyskyselyn tuloksiin pääsette tutustumaan tämän linkin kautta. (Suora linkki 
myös koulun kotisivulla, välilehdellä Kuukausikirjeet.) 
 
http://edu.savonlinnaseutu.fi/kellarpelto/files/2009/08/Kouluviihtyvyys-kysely.pdf  
 
Pääasiassa asiat tuntuvat olevan kohdillaan, me opettajat nostimme omassa 
keskustelussamme esille joitakin asioita, erityisen tarkasti katselemme tietysti 
kiusaamiseen liittyvät vastaukset. Myös vanhempainyhdistys perehtyi oppilaskunnan 
jäsenten johdolla tuloksiin. 
 
Hiukan ikävämpiäkin asioita joudumme nostamaan esille, toivomme, että keskustelisitte 
kotona näistä: 
 
Muutaman kerran aiemmin olemme kertoneet, että lapsilla on todella vaarallinen leikki 
käynnissä tuolla teiden varsilla koulumatkoilla ja vapaa-ajalla. Nyt eräs huolestunut 
huoltaja otti yhteyttä ja kertoi, että tällaisia tilanteita on sattunut hänelle eteen ihan 
lähiaikoina. Lapset haastavat toisiaan juoksemaan lähestyvän auton eteen ja viime 
hetkellä pois. Tämä pitää ehdottomasti kieltää. Puhumme asiasta koulussa, mutta pyydän, 
että jokainen huoltaja varmistaa vielä kotona, että oma lapsi ei tällaiseen hurjuuteen 
millään tavalla, ei yllyttäjänä eikä juoksijana, osallistu. 
 
Toinen ikävä asia on, että joidenkin oppilaiden mielestä tuntuu olevan hyvä vitsi ottaa 
kaverin omaisuutta, puhelin, hattu, kengät, ja piilottaa ne. Tähänkin puutumme koulussa, 
mutta voisitteko myös kotona tämänkin asian käydä läpi.  
 
Ennen talvilomaa oppilaat esittelivät taitojaan Talent Showssa – ja kyllä niitä taitoja kelpasi 
esitelläkin. Päätimme pitää kevätjuhlan oppilasesityksistä koostettuna showna. Kevätjuhla 
on 25.5., voitte laittaa sen kalentereihinne jo nyt. Erillisen kutsun lähetämme vähän 
lähempänä ajankohtana. 
 
Helmikuussa oppilaat edustivat koulua mm. koulujen välisessä jääkiekkoturnauksessa, he 
pärjäsivät oikein mukavasti ja valvovien opettajien mukaan käytöskin oli reilunpelin hengen 
mukaista. Kiitos edustajille, tämä oli hienoa kuulla! 
 
Vanhempainyhdistys on puuhannut yhteistä tekemistä perheille. Nyt maaliskuulla, 
keskiviikkona 16.3. he järjestävät yhdessä Marttojen kanssa pääsisäisaskarteluillan. 
tervetuloa mukaan koko perheen voimin! 

 

http://edu.savonlinnaseutu.fi/kellarpelto/files/2009/08/Kouluviihtyvyys-kysely.pdf


 
Huhtikuussa perheille tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteiseen Pekka Töpöhäntä –
esitykseen Savonlinnasalissa tiistaina 19.4. klo 18. Tästä tulee tarkemmin tietoa 
piakkoin, mutta sinnekin olette tervetulleita osallistumaan koko perheen voimin ja jos 
paikkoja on, ottakaa mummit ja ukit mukaan. Vanhempainyhdistys ja koulu 
sponsoroivat esitystä hiukan, joten lippujen hinta on teille normaalia edullisempi. 
 
Sibelius – konsertin järjestämme yhdessä päiväkodin ja Pihlajaniemen koulun kanssa, 
alustavan tiedon mukaan 15.3. Konsertti on mukava kerronnallinen ja musiikillinen katsaus 
Jean Sibeliuksen elämään Jussi Makkosen johdolla. 
 
Koulun kuoro esiintyy Eväskellarissa torstaina 10.3. klo 15.30, klo 16 ja klo 16.30. 
Tulkaa kuuntelemaan! 
 
Oppilaiden pyynnöstä käyntiin laitettiin lumiukko-kisa,  
tuotoksia nähtävissä koulun pihalla.  
 
 
Maaliskuun tapahtumia 
 
7.3.  kirjastoauto koululla 
10.3. kuoro esiintyy Eväskellarissa klo 15.30 / 16.00 / 16.30 
 
15.3. Sibelius – konsertti, koulu ja pk  
16.3. klo 18 alkaen Vanhempainyhdistyksen ja  
 Marttojen järjestämä pääsiäisaskarteluilta 
17.3. 1 luokkien Taidepäivät 
18.3.  seurakunnan päivänavaus 
 
21.3. kirjastoauto koululla 
21.3. klo 18 Vanhempainyhdistyksen kokous 
24.3. musiikkiopiston soitinesittely koululla 
25.3. Pitkäperjantai 
28.3. 2. pääsiäispäivä 

 
Tulossa: 
1.4.  Linnunpönttötalkoot 
19.4. klo 18 Pekka Töpöhäntä, koulun ja päiväkodin oma esitys   
25.5. Kevätjuhla 
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