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Koulusta kuuluu.... marraskuussa 2015 

 
 

Lehtisateen jälkeen paljaat puut ovat kyllä niin marraskuun maisemaa, että ajatukset 
väkisinkin siirtyvät talven odotukseen… 
 
Lokakuun tapahtumiin palaan vielä kiitosten kera; 5B:n järjestämä lastenjuhla oli mainio 
tapahtuma, erityisen hieno oli heidän ”Hampurilaisravintolansa”, jossa hovimestarin 
johdolla istuttiin omilla nimillä varattuun pöytään ja nautittiin tarjoilijoiden palvelusta. Upeaa 
tapakasvatusta ja – opiskelua! 
 
Koulun oppilaat osallistuivat kaupungin jalkapalloturnaukseen ja uintikisoihin suurella 
joukolla ja menestystäkin tuli. Onnittelut vielä teille ja kiitos hienosta koulun edustamisesta. 
 
Lokakuun lopun hieno uutinen oli se, että koulun 4ab:n oppilaat hauskalla ja luovalla 
esittelyllään valloittivat puolelleen arvovaltaisen raadin, joka valitsi Savonlinnan teatterille 
kummiluokkaa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Onnea teille - ja meille kaikille - , tästä 
varmasti seuraa mielenkiintoista, kivaa yhteistyötä teatterin kanssa. 
 
Koulun kuoro tarvitsee kohta ikioman ohjelma-agentin… Esiintymispyyntöjä satelee!  6.11. 
he menevät Linja-autoasemalle laulamaan ja tulossa on myös upea yhteisesiintyminen 
Kerimäen mieskuoron kanssa Savonlinnasalissa joulukuussa.  
 
Tokaluokkalaiset osallistuivat Mennään museoon – päivän ohjelmaan ja olivat kovasti 
innoissaan Kaija-Leena Hännisen taiteesta. Kolmasluokkalaiset kävivät kiertämässä 
Tarinoiden Linnankadulla ja toinen neljäs luokka vieraili Savonlinna kvartetin konsertissa. 
Isommat oppilaat tekivät pyöräretkiä kaupungin suuntaan ja pienemmätkin patikoivat 
metsään ja Pitkäniemeen. Touhua ja tapahtumia on siis riittänyt. 
 
Pitkäniemeen suuntaamme tulevaisuudessa varmaan useamminkin, Kellarpellon 
kyläyhdistys lakkaa toimimasta ja siirtää varansa ja vastuunsa koulun 
Vanhempainyhdistykselle. Ajatuksena on, että jatkossa me koulun väki yhdessä 
vanhempainyhdistyksen kanssa otamme huolehtiaksemme mm. Pöllänkodan 
korjauksesta, ympäristön siistinä pitämisestä ja käytämme ahkerasti aluetta 
oppimisympäristönä. Tällainen projekti sopii mainiosti uuden opetussuunnitelman 
henkeen. Kiitos Vanhempainyhdistykselle aktiivisesta asian hoitamisesta! Tulkaa kaikki 
mukaan tähän projektiin. 
 
Koululla käy muutamana päivänä viikosta pari ylimääräistä käsiparia lasten kanssa 
toimimassa. Keskiviikkoisin apunamme on Guillermo Gutierrez, brasilialainen opiskelija, 
Kristilliseltä opistolta – Kullervoksi täällä meillä ristitty. Tiistaisin ja torstaisin ja muulloinkin 
tarvittaessa saamme avuksemme ”koulumummin”, Katriina Tuunasen. Katriina on 
muutama vuosi sitten eläkkeelle jäänyt opettaja, erittäin taitava ja asiantunteva 
kasvatuksen ammattilainen, lämmin ja ystävällinen ”mummi”, joka on valmis kuuntelemaan 
ja auttamaan. 
 
Xylitolpastilli – kysely on auki vielä tämän viikon Wilmassa, Kyselyt – välilehdellä. 
Kyselyyn voi vastata jokaisen lapsen kohdalla kerran. Näin meille tulee suoraan näkyviin 

 



vastaajien (lasten) määrä. Meillä on 183 oppilasta tällä hetkellä, vastauksia on tullut 96 
lapsen osalta (olen huomioinut myös sen, että joissakin vastauksissa on vastattu perheen 
kaikkien lasten osalta). Osa olikin jo ehtinyt pastillit maksaa ja osa ilmoitti hankkivansa 
omat pastillit. 
 
Kiitos jo vastanneille – ja erityiskiitos kannustavista ja positiivista kommenteistanne, 
myönteisestä suhtautumisesta asiaan. Välitän kaikki kommentit vanhempainyhdistykselle. 
Jos et vielä ole vastannut, kävisitkö tämän viikon aikana laittamassa vastauksesi Wilmaan, 
kysely on hyvin lyhyt ja helppo täyttää. Rahat keräämme luokissa viikon 45 lopussa, laitan 
siitä lisätietoa viikon alussa. 
 
Vanhempainillassa luvattu peliaiheinen keskusteluilta on 3.11. klo 18 koulun 
ruokalassa. Asiantuntijana paikalla on Pia Paananen, Pelituki-hanke. Ilta on yhteinen 
Kellarpellon ja Pihlajaniemen koulujen huoltajille, tervetuloa mukaan suurella joukolla. 
Teillä on mahdollisuus kuulla muiden huoltajien huolenaiheita ja ratkaisumalleja 
nettipelikysymyksiin. 
 
Alkusyksyn ajan olemme kaikki molempien talojen aikuiset muistutelleet lapsia 
kohteliaasta käytöksestä ja tervehtimisen kulttuurista. Me aikuiset voimme esimerkillämme 
saada paljon hyvää aikaa, Huomenta ja Hei pienen hymyn kera tuolla koulun pihalla (ja 
muuallakin) kohdatessamme ovat oiva malli lapsille. Pyydämme, että myös te huoltajat 
lähdette mukaan tähän tervehtimisen tehokampanjaan.  
 
Marraskuussakin tapahtuu ja ryhdymme pikkuhiljaa valmistelemaan koulun Sibelius-
juhlaa. Laitattehan päivämäärän 8.12. kalentereihin jo nyt! 
 
Marraskuun tapahtumia 
 
3.11. klo 18 Keskusteluilta Rouskussa, ”Lasten ja nuorten pelaaminen” 
4.-5.11. Musiikkiopiston tanssityöpajat koululla 1-4 luokille 
6.11. n. klo 10.30 -11Kuoro keikalla Linja-autoaseman sisäpihalla 
6.11. Oppilaskunnan hallituksen kokous 
9.11.  Kirjastoauto koululla 
18.-19.11. IP –kerholaisten elokuvavierailut 
20.11. Lapsen oikeuksien päivä 
20.11. Seurakunnan päivänavaus 
23.11. Kirjastoauto koululla 
24.-26.11. Koulujen välinen lentopalloturnaus 
27.11. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu 
 

 
Kellarpellon koulun väki   

 
 
 


