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Uusi asfaltti on täynnä värikkäitä kiehkuroita, tekstiilityöluokasta 

kaikuu iloinen koneiden surina, ruokalan uusi ”kabinetti” on 

arvokkaasti käyttäytyvien ruokailijoiden suosiossa, seinien 

ilmoitustaulut täyttyvät värikkäistä piirustuksista, ekaluokkalaiset 

matkaavat ”elefanttijonona” musiikkitunnille, ”Hello, Merja” ja ”See you” 

kajahtavat iloisesti englanninopintonsa aloittaneiden kolmasluokkalaisten suusta… 

Taas mennään kohti uutta lukuvuotta ja uusia seikkailuja kohta 60-vuotiaan koulun seinien 

sisällä ja vähän pihamaallakin. 

Kesän aikana moni kävi katselemassa koulun täysin nurin myllerrettyä pihamaata ja 

rakennuksen ympärille kasattuja tavararöykkiöitä. Moni ihmetteli ääneen – ja useampi 

varmaan mietti hiljaa itsekseen – että kuinkahan tässä käy, koulun aloituksen kanssa. 

Hienosti kävi. Elokuun alun hurjan loppukirin seurauksena vellikellon ja ekaluokkalaisten 

lipunnoston kanssa aloitettiin uusi kouluvuosi. Oikein suuret kiitokset siitä loppukiristä niin 

työmaalle, kuin koulun henkilökunnallekin. Remontin jälkien siivouksen keskellä myös 

koulun perussiivous ja uusien koulutarvikkeiden ja tavaroiden vastaanotto saatiin yhdessä 

hoidettua. 

Lopputulos näyttää nyt jo mukavalta, eikös vain? Pihalle on valmistumassa iso pesäpallo- 

ja jalkapallokenttä, sekä toinen peliareena sählyä ja koripalloa varten. Myöhemmin pihalle 

saadaan lisäkeinuja, kunnollinen kiipeilyteline ja paljon muuta mukavaa. Jaksamme kyllä 

kärsivällisesti odottaa. Pihasta tulee oikein mukava niin pienten kuin isojenkin leikkipiha, 

sitten kun se ihan kokonaan on valmis. 

Suurin osa koulupuolen muutostöistä saatiin tehtyä kesän aikana. Vähän jäi töitä 

syyslomalle ja sitten kun uudisrakennusta ja koulua ruvetaan ”yhdistämään” – 

hissikuiluhan sinne väliin tulee – rakentaminen näkyy taas koulun sisälläkin. Muuten 

työmaa keskittyy päiväkodin uudisrakennuksen tekemiseen. Mutta työmaan keskellä 

elämme siis vielä tämän lukuvuoden. 

Yhteisöllisyys, joka on ollut Kellarpellon koulun painotusalueena pari viimeistä vuotta, 

saa varmasti uusia ulottuvuuksia tässä mielenkiintoisessa tilanteessa. Joustavuutta, 

sopeutumista, yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan muutosten keskellä. Myös sitä tulevaa 

muutosta ajatellen – vuoden kuluttua pihapiirissä on päiväkoti. Haluamme pitää 

tiukasti kiinni siitä ajatuksesta, että Kellarpellon koulu on mukava, turvallinen 

paikka opiskelulle ja yhdessä tekemiselle. Siihen yhteisöllisyyteen kuulutte 

myös te, kotiväki. Lainaan suoraan erästä huoltajaa, jonka sanat olivat paras 

kiitos, mitä koulu voi saada, ja jonka me haluamme pitää ohjenuoranamme: 

”Kellarpellon koulussa lapsi asetetaan etusijalle.” 

Kutsun teitä mukaan toimintaan tuolla periaatteella – ihan jokaiseen arkipäivään ja juhlaan. 

Myös koulun vanhempainyhdistyksen toiminnassa tuo motto on näkynyt ja tulee varmasti 



näkymään tänäkin vuonna, tulkaa mukaan! Vanhempainyhdistyksen 

syyskokous on keskiviikkona 18.9. klo 18 koulun ruokalassa. 

Pyydämme jokaista luokkaa nimeämään vähintään kaksi edustajaa 

vanhempainyhdistyksen johtokuntaan – syyskokoukseen olette kaikki 

tervetulleita! 

Koko kaupungin painotusalueena on Savonlinna 375v. Oma lähihistoria, kotiseudun 

tuntemus, savonlinnalaisuus ovat asioita, joiden ympärille toiminta tulevana lukuvuotena 

myös rakentuu. Me olemme Olavinlinnan kummikoulu, joten on luonnollista, että 

käsittelemme teemaa myös linnan ikkunoiden läpi ja muurien yli katsoen. 

Viime keväänä käynnistimme Hyvien tapojen kampanjan muutamalla eri teemalla ja 

päätimme jatkaa samalla tiellä. Tervehtiminen, hyvät, asialliset ruokailutavat ja omasta 

ympäristöstä huolehtiminen ovat jokaisen perusoikeus, perusvelvollisuus – ja 

perusrikkaus.  Maailmalla pärjää aina, jos nämä hallitsee! Kun saamme tähän jatkumon, 

joka kattaa lapsen päivän kotoa kouluun, harrastuksiin ja vapaa-aikaan, olemme oikealla 

tiellä.  

Näitä yhdessä ohjattavia koululaisia on tänä vuonna n. 190, esioppilaita 21. Toinen 

esiopetusryhmä toimii tämän vuoden päiväkodilla, mutta tiiviisti yhteistyössä koulun 

kanssa. Henkilökuntaa kaikissa eri työtehtävissä on n.25 – ja sitten tietysti joukon jatkona 

pyörivät nuo työmiehet. 

Monenmoista puuhaa riitätä taas ensi lukuvuodelle, tämän hetkinen tapahtumakalenteri on 

mukana tässä julkaisussa. Se löytyy myös koulumme kotisivulta, aina päivitettynä 

versiona. 

Kotisivut ovat edelleen ”ikkuna kouluun”, niin kuin Jukka-opettaja asian hienosti ilmaisi, 

mutta tähän on syksyn mittaan tulossa pientä muutosta. Koko uudessa Savonlinnan 

kaupungissa siirrytään käyttämään Wilma-ohjelmaa kodin ja koulun väliseen 

viestintään. Mm. läksyt ja tiedotteet, sekä pikaviestit koulun ja kodin välillä kulkevat 

jatkossa Wilman, tämän ”sähköisen reppuvihkon” kautta.  Pääsette myös tarkastelemaan 

oppilaan työjärjestystä, voitte itse korjata muuttuneita tietoja, ilmoittaa poissaoloista ja 

paljon muuta.  

Saatte oman avainkoodin koulun kautta ja pääsette aktivoimaan oman Wilma-

tunnuksenne.  Jokainen koulun oppilas saa oman avainkoodin, mutta kun koodien 

avulla teette itsellenne oman Wilma-tunnuksen, voitte yhdistää lastenne koodit 

saman tunnuksen alle, jotta pääsette yhdellä kirjautumisella näkemään kaikkien 

lastenne Wilma-asiat. Oletuksena olen ohjelmoinut yhden avainkoodin / oppilas, jos 

tarvitsette lisätunnuksen (toinen, eri osoitteessa asuva virallinen huoltaja), ottakaa minuun 

yhteyttä. Jos tarvitsette lisäopastusta tai apua, ottakaa yhteyttä, autamme mielellämme. 

Wilma on nyt ensimmäistä kertaa meillä käytössä, joten alussa toiminnassa voi olla pieniä 

nikotteluja, mutta opettelemme ja korjaamme tilannetta koko ajan. 



Koska Kellarpellon koulun kotisivut ovat kuitenkin olleet toimivat ja aktiivisesti 

seuratut, pidämme niitä yllä. Tavoitteenamme on tehdä niistä enemmän oppilaiden 

näköiset, heidän luomansa ja ylläpitämänsä sivut, joiden kautta satunnaisellekin 

vierailijalle tulee selväksi, millainen yhteisö Kellarpellon koulu on.   

Tämän lehtisen sivuilla ovat myös koulun säännöt. Hyväksi muistutukseksi, mutta myös 

siksi, että olemme tehneet yhden pienen sääntömuutoksen. Jatkossa, huoltajan ja 

opettajan luvalla, opettajan päättämässä tilanteessa, sallimme oppilaiden omien 

mobiililaitteiden ja kameroiden käytön opiskelun tukena. Tämä tarkoittaa sitä, että 

oppitunnilla, jotakin projektia tehtäessä oppilas voi käyttää omaa laitettaan esim. 

tiedonhakuun. Muulloin laitteiden käyttö on edelleen kielletty, ne pidetään repuissa 

piilossa. Koulu ei edelleenkään ota vastuuta laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta. 

Laitteita ei missään nimessä vaadita, eikä tarvitse hankkia, koululla on tarvittavat 

välineet tarjota oppilaiden käyttöön. Mutta maailma muuttuu ja yritämme kestää 

mukana muutoksessa. 

Koulun kerhoja tarjotaan taas alkamaan syyskuun alusta, kerhoesittelyt ovat tulleet 

koteihin.  Koulu saa kerhohankkeen kautta tietyn summan kerhojen kaikkien kustannusten 

maksamiseen, ja on velvollinen maksamaan tietyn omavastuuosuuden kustannuksista. 

Yksimielisesti teimme opettajakunnan kanssa päätöksen, että kerhorahat kohdennetaan 

suoraan kerhoihin, joten niillä ei makseta välipaloja, kuten viime vuonna tehtiin.  Sadan 

kerholaisen vuoden välipalamaksuilla pidämme jo aika monta kerhotuntia. Näin ollen 

kerholaiset, kuten kuka tahansa oppilas, jolla on pitkä koulupäivä, voivat joko tuoda omat 

eväät mukanaan tai käydä omakustanteisella koulun välipalalla (hinta 1,20€).  

Kodin ja koulun päivää vietetään tänä vuonna perjantaina 27.9. Toivotamme teidät 

silloin tervetulleiksi kouluun, ovemme ovat avoimet! Avoimet ovat ovet toki muulloinkin, jos 

olette kiinnostuneita viettämään tunnin, pari, tai vaikka päivän koululla oppimassa ja 

seuraamassa tai ylimääräistä käsiparia työskentelyyn tarjoamassa. Ottakaa rohkeasti 

yhteyttä opettajaan! 

Koko koulun yhteinen huoltajailta on torstaina 5.9. klo 17.30 alkaen. Aloitamme 

salissa lyhyellä yhteisellä osuudella, jonka jälkeen siirrytään luokkiin. Yhteisessä 

osuudessa ovat mukana Savonlinnan kaupungilta Toimitilapalveluista 

rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen ja Lemminkäinen Talo Oy:lta rakennustyömaamme 

vastaava mestari Timo Koppinen. Voitte kysellä heiltä suoraan koulun muutostöistä ja 

päiväkodin rakennustöistä. Savonlinnan oppaat ry järjestää tilaisuuden alkuun maksullisen 

kahvibuffetin. 

Kesä oli upea, aurinkoinen ja lämmin, meille kaikille toivon kuulaita, 

kirkkaita, ruskanvärisiä syyspäiviä – tallennetaan nämä talven varalle 

hillopurkkiin tokaluokkalaisten tavoin!  

                                                                   Merja-rehtori 


