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Koulusta kuuluu.... toukokuussa 2014 
 

Lukuvuoden loppu alkaa häämöttää näköpiirissä, on viimeisten tsemppausten aika. 
Vielä lämmin kiitos hyvän mielen kahvikonsertista niin teille vieraille kuin konsertin 
esiintyjille ja tekijöillekin. Hymyssä suin ja laulaen tuntui monen kotimatka alkavan konsertin 
jälkeen. Erityiskiitos tahtipuikkoa tapahtuman järjestelyissä heiluttaneille musiikinopettajillemme 
Marille ja Tellervolle. 
 
Musiikista saimme nauttia myös tässä huhtikuun lopulla, kun Savonlinna kvartetti ja Orel Rantonen 
kävivät meille konsertoimassa. Savonlinna kvartettihan kävi koululla myös Siina Hirvosen kanssa 
– on hienoa, että meille tarjotaan mahdollisuus tällaisiin vierailuihin, ammattilaisten musisointi on 
upeaa, siitä ovat nauttineet niin talon pienet kuin isotkin ihmiset. 
 
Vappuaaton kunniaksi koulun kuoro esiintyi – oppilaskunnan paidoissa! – Osuuspankilla, mukava 
tuokio sekin varmasti sekä esiintyjille että asiakkaille. 
Myös koulun Talent-show vappuaattona oli riemullista katsottavaa, meillä on rohkeita, luovia 
taiteilijoita runsain määrin. 
 
Viimeisen musiikillisen kattauksen tarjoamme tanssin muodossa – Koulun tanssillinen 
kevätjuhla on Tennishallilla keskiviikkona 28.5. klo 18.  Aiemmasta ilmoituksesta poiketen 
päivä on vaihdettu, liian monen yhteensattumuksen takia. 
 
Löytötavaroita on koululla vielä viikon verran tarjolla, siellä on mm. kahdeksat ulkoiluhousut.  
9.5. loput tavarat lähtevät kierrätykseen. 
 
Päiväkoti valmistuu toukokuun loppuun mennessä. koulun puolella viimeiset työt tehdään kesän 
alussa. Päiväkodin väki tekee muuttoa uuteen rakennukseen pitkin kesää. 
 
Myös koulun pihalla on alkanut loppukiri! Työmaakopit on siirretty parkkipaikan puolelle ja pihojen  
leikkipaikat ovat lähteneet rakentumaan. Elokuussa koulun alkaessa pitäisi viimeisenkin 
leikkimökin olla paikoillaan ja sitten näemme, millaisia leikkejä koulun ympärille syntyy. Teitä 
huoltajia saatamme kutsua mukaan pieniin ”viimeistelytöihin”, laavun ja satumökin 
kunnostamiseen, pihamaalausten tekoon… Mutta antaa noiden työmiesten ensin tehdä oma 
osuutensa. 
 
Huomioittehan tuon parkkipaikan käytön nyt esim. kevätjuhlan yhteydessä – mikäli suinkin 
voitte, tulkaa juhlaan kimppakyydeillä, kävellen, polkupyörillä – tai vaikka potkulaudoilla! 
 
Uuden pesäpallo/jalkapallokentän pinnan tiivistyminen vie aikansa, samoin pihan nurmialueiden 
kuntoon saaminen. Pölyä ja hiekkaa on ollut ilmassa aika tavalla, varsinkin kun sateita ei juuri ole 
saatu. Kiinteistöhuolto on luvannut kastella kenttää suolavedellä, jotta se hiukan edes sitoisi 
hiekkaa. Tilanne paranee ajan myötä, tärkeintä on, että olemme saaneet hyvän pelikentän 
liikuntatunteja ja välitunteja varten. 
 
Koulun piha on mukava liikuntapaikka myös kesää ajatellen. Pyydämme taas, että te 
ohikulkiessanne tai koulun pihalla liikkuessanne pitäisitte pihaa ja uusia pihavälineitä 
hiukan silmällä. Haluaisimme, että ne olisivat ehjät elokuussa meidän 350 pihan käyttäjäämme 
varten. Kun tuo hiukan jo vanhempikin nuoriso näkyy peliareenalla koripallon peluussa viihtyvän, 
olemme heille mm. siitä huomauttaneet, että tuon kentän korit eivät kestä donkkauksia ja 
roikkumisia, eivätkä laidat ole kiipeilytelineitä. Jotenkin toivoisi tämän olevan itsestään selvää, 
mutta näin ei valitettavasti ole. 
 
 

 



Elokuussa aloitamme työt jo hyvissä ajoin. Päiväkoti avaa ovensa 4.8. ja koulu alkaa 7.8. 
Kutsumme teitä sitten tutustumaan uuteen ”kaksosyksikköömme”. 
 
Vanhempainyhdistykselle lämmin kiitos ja halaus työstä, jota näiden lasten ja koulun eteen 
teette! Vanhempainyhdistyksen viimeinen kokous on toukokuun alkupuolella mukavan yhdessä 
olon merkeissä, ilmoitamme, kun päivämäärä varmistuu. Taimenistutustalkoisiin teitä myös on 
kutsuttu mukaan, Wilman kautta on tullut tarkempaa tietoa asiasta. 
 
Tapahtumakalenterissa alla on paljon mukavaa toukokuullekin.  
 
Lauantaina 31.5. jaamme todistukset ja päätämme lukuvuoden oman väen kesken – ja sitten 
aloitamme hyvin ansaitun kesäloman. 
 
 

Toukokuun tapahtumia (muutokset mahdollisia) 
 
6.5.-9.5. 5B leirikoulussa 
6.5.  Koko koulun piha on varattu koko illaksi päiväkodin toimintaa varten 
7.5. kirjastoauto koululla 
7.5. 4H IP-kerhon kevätretki 
9.5.  Eurooppa-päivä, 5a museolla ja kirkkovenesoudussa 
13.5. Katuviesti 
13.5.  Eskareiden kevätkirkko 
14.5. Olavinlinnasta vierailija 3ab:ssä 
15.5. 3ab Tarinoiden Linnankatu ja kevätretki 
17.5. Vanhempainyhdistyksen taimenistutus-talkoot 
 
viikot 20-21  iPadit koululla 
 
21.5. 5ab metsässä taimenistutus-talkoissa 
21.5. kirjastoauto koululla 
21.5. Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
22.5. 2ab kevätretkellä kirkossa, kirjastolla ja risteilyllä 
22.5. klo 18 eskareiden kevätjuhla salissa 
23.5. Seurakunnan päivänavaus 
28.5. klo 18 Koulun kevätjuhla tennishallilla 
29.5. Helatorstai 
la 31.5. klo 8-9 Lukuvuoden päätöstilaisuus  
 

Mä lykkään purteni laineillen 

ja järven poikki sen ohjaan 

ja lasken salmia saarien 

tuon pienen poukaman pohjaan. 

 

 

Ja rannalla lahden tyynen sen 

on tuoksuva tuomilehto, 

koti peippojen, kerttujen keväisten 

ja laulujen, tuoksujen kehto. 

                      - Eino Leino 

Lempeitä toukokuun tuulia toivottaen 

Kellarpellon koulun väki   


