
Koulusta kuuluu toukokuussa 2019 

Kalasääskien pesintä on alkanut, oletteko seuranneet 

Live-kamerasta? Ja norppalivekin on taas auki, näihin jää 

helposti koukkuun! 

Pienen takatalven jälkeen kevät lämpeni taas mukavasti 

ja ennen kuin huomaammekaan, kesä on taas täällä. 

Opettajien ja koulun suunnittelutyöhön oman värinsä toivat tässä kevään aikana 

kaupungin säästötoimenpiteet ja YT-neuvottelut. Arjen koulutyöhän ja oppilaille nämä eivät 

tietenkään näkyneet. Neuvotteluilla ja toimenpiteillä on kuitenkin vaikutusta myös meidän 

kouluumme. 

Yksi asia, joka jo lehtienkin palstoille näkyi ehtineen, oli opetusryhmien määrän 

vähentäminen. Ilokseni voin todeta, että hankerahoituksen avulla voimme aloittaa ihan 

normaalisti 12 opetusryhmällä ensi syksynäkin. Suunnitelmissa kulki mukana pitkään yksi 

yhdysluokka – näin oli monella muullakin koululla. Mutta meillä Kellarpellossa alkaa siis 

ihan normaalisti kaksi ekaluokkaa. Opettajien paikkojen täyttäminen menee kuitenkin 

touko-kesäkuun vaihteeseen ja siellä on täytettävänä myös meidän toisen tulevan 

ekaluokan open paikka.  

Säästötoimenpiteet kohdistuvat myös rehtorin virkaan. Virkarehtorin sijaan Kellarpellossa 

rehtori on jatkossa opettaja-rehtori, joka opetustyön ohella hoitaa koulun johtamiseen ja 

hallintoon liittyvät tehtävät. Rehtorin osalta se merkitsee myös sitä, että hän on samassa 

työ- ja loma-ajassa opettajien kanssa ja hänen opetusvelvollisuutensa on suurempi kuin 

virkarehtorilla. Tässä yhteydessä minulle on tarjottu mahdollisuutta siirtyä toiseen 

tehtävään ja olen siihen antanut suostumukseni. 

Muut vapaaehtoiset säästötoimenpiteet ovat sitten jokaisen henkilökohtainen asia. 

Nuo säästötoimenpiteet ja järjestelyt kohdistuvat tasapuolisesti kaikkiin kaupungin 

kouluihin. Olimme varautuneet hurjempaan tuntikehyksen leikkaukseen, joten viime viikolla 

saatu tieto hankerahoituksesta otettiin ilolla vastaan. 

Koululla on ollut mukavia päiviä tässä huhti-toukokuun vaihteessa. Kuoron kevätkonsertti 

oli ihana ja sai kyllä kaikki kuulijat hyvälle mielelle. Keväiset soinnut valtasivat salin ja 

saivat rallattelemaan rullaati rullaata vielä kotimatkallakin. 

Koko koulun oppilaat ovat innoissaan valmistelleet tulevaa kevätjuhlaa teemalla 

”Kellarpelto goes movies” – elokuvajuhlat on siis tiedossa. Popparia ja mehua, elokuvia ja 

mukavaa yhdessäoloa keskiviikkona 15.5. klo 18 b-luokat ja klo 19 a-luokat. Buffetti 

aukeaa ½h ennen elokuvien alkamista. Kutsu on tullut Wilmassa - Tulkaa ihmeessä 

mukaan! 

Näytteleminen ja näytelmien valmistaminen on ollut isossa roolissa monessa luokassa 

muutenkin tänä lukuvuonna. Viime viikolla pääsin seuraamaan 2A:n valmistamia 

englanninkielisiä, aivan upeita näytelmiä. Kohteliaisuudet ja ah, niin kaunis englannin kieli 

olivat oppilailla hienosti hallussa. 5B esitti omat koulumaailmaan sijoittuvat hauskat 

näytelmänsä kaikille salissa perjantaina. Näiden isompien oppilaiden esiintyminen oli hyvin 



ammattimaista ja harjoittelun jälki näkyi hienoina kokonaisuuksina. Kiitos kaikille 

esiintyjille! 

Vielä tähän toukokuulle mahtuu koulujen välinen Viestikarnevaalitapahtuma, jonne myös 

meiltä lähtee edustus. Oppilaat ovat kunniakkaasti edustaneet koulua kevään aikana 

erilaisissa turnauksissa ja tapahtumissa, reilun pelin ja hyvän käytöksen hengessä. 

Kaikki luokat retkeilevät tässä loppukevään aikana, kuka lähemmäksi, kuka kauemmaksi. 

Opettajat tiedottavat tarkemmin retkistä. Perinteiseen tapaan liikumme paljon polkupyörillä, 

joten pari muistutusta lienee paikallaan. Koulun pyöräretkillä kypärä on pakollinen varuste. 

Liikennesäännöt ja asiallinen liikennekäyttäytyminen on oltava hallussa. Pyöräily on kiva 

harrastus ja hyväliikuntamuoto, mutta on tosi tärkeää pyöräillä sekä itselle että 

kanssakulkijoille turvallisesti. 

 

 

Toukokuun tapahtumia 

3.5. 5B:n näytelmät salissa, Merja Kiina-terveiset 

3.5. 6B Aapelissa vierailulla 

10.5.  Kuoro Aapelissa vierailulla 

12.5. Äitienpäivä 

14.5. klo 18 Viestikarnevaali Kyröniemellä 

15.5. Koulun kevätjuhla klo 18 b-luokat, klo 19 a-luokat, buffetti 

16.5.  6A luokkaretkellä 

17.5. seurakunnan päivänavaus 

22.5. Eskareiden kevätjuhla koulun salissa 

23.5. 6B luokkaretkellä 

27.-29.5. 5AB leirikoulussa 

27.5. klo 17.30 Vanhempainyhdistyksen kokous 

30.5. Helatorstai 

1.6.  klo 8.30-9.30 Lukuvuoden päätöstilaisuus oman väen kesken 

 

Aurinkoisia loppukevään päiviä 

toivotellen 

Kellarpellon koulun väki   


