
KOULUSTA 

KUULUU... kevät-14 

 



On kevään aika tullut ja päivät toukokuun 

ja tänään heräsin minä lintuin lauleluun… 

 

Hiostava ukkonen painostaa syvänsinisenä, utuisena jossakin tuolla 

taivaanrannassa, Pihlajaveden selän takana. Helle saa ajatukset siirtymään 

kesään, jäätelöön ja mökkilaiturille. Kesässä ovat jo oppilaidenkin ajatukset, 

mikäli on uskomista englanninkokeen takasivulle ilmestyneisiin kesäterveisiin. Niin ja koulun 

etupihan asfalttiin piirtyneisiin kesäkuviin… 

Kesä yllätti taas kerran, vuosi katosi jonnekin kymmenien tapahtumien keskelle. Elämä remontin 

keskellä ja rakennustyömaan vierellä solahti uomiinsa alkusyksystä nopeasti, eikä koulun arkea 

juurikaan heilauttanut silloin tällöin pihamaalla pyörähtänyt nosturi tai työmaa-aidan takana 

tapahtunut myllerrys, kun päiväkoti pikkuhiljaa muuttui rakennusTYÖMAASTA  

RAKENNUStyömaaksi.  

Joukon jatkona, jonossa muiden mukana kulkivat koululla lounaalla käyneet ystävälliset ja 

kohteliaat työmiehet, sinnikkäästi oppilaat tervehtivät käytävillä kulkeneita projektin työntekijöitä 

ja milloin minkäkin värisillä kypärillä varustettuja vierailijoita. Pienimmät tyynesti kutsuivat heitä 

kaikkia ”puuha-Peteiksi” ja isommat rakensivat pari työmiestä lisää lumesta silloin, kun vähän sitä 

lunta saatiin.  

Rakennusvuosi alkaa olla lopuillaan ja lopputulos on nähtävissä. Päiväkoti hohtaa uutuuttaan 60-

vuotiaan koulun kyljessä, pihamaa alkaa hahmottua lopulliseen muotoonsa.  Kesän aikana tehdään 

viimeiset stilisoinnit ja elokuun alussa toiminta uudessa yhteisessä yksikössämme alkaa täydellä 

tohinalla. 

Lämmin kiitos koulun koko henkilökunnalle ja oppilaille joustavasta ja ymmärtävästä asenteesta ja 

sopeutumisesta poikkeuksellisiin olosuhteisiin vuoden aikana. Aina ei kaikki mennyt niin kuin 

Strömsössä, mutta kaikista tilanteista on selvitty yhdessä. Olemme yhtä kokemusta ja monta 

elämystä rikkaampia. 

Lämmin kiitos on lähetettävä myös tuonne työmaalle ja kaikille koululla rakennushankkeen parissa 

työskenneille joustavasta ja ymmärtävästä suhtautumisesta koulun toimintaan. ”Lasten työmaan” 

arki toimi jouhevasti ja turvallisesti koko vuoden. 

Koulun ja päiväkodin henkilöstöt ovat jo suunnanneet katseet tulevaisuuteen ja toimintojen 

yhteen sovittamiseen. Meillä kaikilla on suuri innostus ja halu katsoa, mitä mahdollisuuksia 

yhteiselomme meille tuo. Tähän palaamme sitten syksyllä tarkemmin. 

 



Kuluneen lukuvuoden aikana koulun oppilaat ovat olleet monessa mukana ja edustaneet 

koulua hienosti ja mallikkaasti erilaisissa tilaisuuksissa. On mukavaa, että koululle on 

kantautunut paljon kiitosta oppilaiden käytöksestä näissä tilaisuuksissa. Hyvien 

käytöstapojen hallintaa ja positiivista asennetta ei voi rahalla mitata. 

Vanhempainyhdistys palkitsee tänäkin vuonna jokaiselta luokalta yhden 

oppilaan, joka on erityisen hyvin osoittanut hallitsevansa hyvän ja asiallisen 

käyttäytymisen koululaisena. 

Myös koululla on tapahtunut paljon, meillä on käynyt vierailijoita ja olemme itsekin järjestäneet 

monenmoista elävöittämään koulun arkea ja opetussuunnitelmaa. On upeaa työskennellä luovien, 

idearikkaiden ihmisten työyhteisössä. Kiitos siitä teille, Kellarpellon koulun aikuiset. 

Koulun oppilaskunnasta on muotoutunut vuosien varrella ammattimainen, aktiivinen toimija. 

Oppilaskunnan edustajat ovat tänäkin vuonna kantaneet vastuunsa hienosti ja hoitaneet 

tehtävänsä ammattitaidolla.  Suuri kiitos oppilaskunnan säntillisestä toiminnasta kuuluu ohjaaville 

opettajille Marille ja Vesalle. Te olette järjestelmällisesti opettaneet näitä lapsia 

luottamustehtävän hoitamisen kiemuroissa, tulokset näkyvät! 

Mieltä hykerryttävä ajatus on, että näistä oppilaskunta-aktiiveista tulisi joskus 

vanhempainyhdistyksen aktiivitoimijoita, yhteistyökykyisiä, innostuneita, koulumyönteisiä aikuisia. 

Jälleen kerran on Kellarpellon koulun vanhempainyhdistys tehnyt korvaamatonta työtä koulun ja 

lasten hyväksi. Olette tukeneet meitä niin rahallisesti, kuin toiminnallakin ja olette olleet 

erottamaton osa koulun arkea. Tiedän, että syksyllä työ jatkuu uudella innolla ja laajennetun 

yhteistyön toiveilla – saisimmeko päiväkodin huoltajat mukaan toimintaan? Yhtä suurta 

perhettähän tässä jatkossa ollaan! 

Vanhempainyhdistys edustaa koulun huoltajia.  Te, koko suuri huoltajajoukko, olette olennainen ja 

tärkeä osa työtämme. Tämän lukuvuoden aikana olen useaan otteeseen todennut, että me 

tarvitsemme teitä, koulu ei voi toimia ilman huoltajien tukea, eikä ilman yhteistyötä ja yhteisiä 

suuntaviivoja. Keskustelua tarvitaan ja on ollut hyvä huomata, että avoimeen keskusteluun on 

uskallusta ja mahdollisuuksia. Se on yksi toimivan vuorovaikutuksen peruskivi.   

Näyttää siltä, että Wilman kautta sekä yhteydenpito kodin ja koulun välillä, että koululta 

tiedottaminen on tullut helpommaksi , nopeammaksi ja joustavammaksi.  Te, Kellarpellon koulun 

huoltajat olette ottaneet Wilman käyttöön esimerkillisen hienosti. Uskallan hyvillä mielin lähteä 

kokeilemaan lisää tätä yhteydenpitoa hyödyttäviä Wilman toimintoja ensi syksynä. Kyselen teiltä 

kuitenkin ensin palautetta Wilman tähänastisesta toimivuudesta. Syksyllä esiin noussut pelko siitä, 

että Wilmasta tulee negatiivisten viestien väylä, on toivottavasti helpottunut. Positiivisia viestejä 

on ihan yhtä helppo ja nopea kirjoittaa – puolin ja toisin! 

Tämän tiedotteen sivuilla opettajat arvioivat luokkien kuluneen vuoden työskentelyä. Osa 

tavoitteista on saavutettu, osa jää vielä työn alle. Toivottavaa olisi, että jokainen oppilas myös itse 

arvioisi omaa toimintaansa. Olenko saavuttanut omat tavoitteeni – sekä oppimisen, että 

koululaisena toimimisen suhteen? Jäikö parannettavaa ensi vuodelle, mitä aion sen eteen tehdä? 



Kesän jälkeen on hyvä aloittaa puhtaalta pöydältä, jos kaikki ei ihan suunnitelmien mukaan tänä 

lukuvuonna sujunutkaan.  

Opettajakunnan stipendit jaetaan oppilaille, jotka ovat osoittaneet pitkäjänteisesti 

työskentelevänsä omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Nämä eivät välttämättä ole aina luokan 

”parhaita” oppilaita. He ovat niitä oppilaita, jotka omassa koulutyössään ovat jollakin tavalla 

osoittaneet tekevänsä parhaansa ja joiden ahkeran työn tulokset näkyvät. 

Koulu yhteisönä ja me opettajat arvioimme myös omaa toimintaamme. Noudatimmeko 

suunnitelmiamme, saavutimmeko tavoitteemme? Mitä teemme toisin ensi vuonna? Mitä otamme 

mukaan tästä vuodesta? Oppiminen on jatkuva, elävä prosessi, josta ei yllätyskäänteitäkään puutu. 

Myös arviointi on parhaimmillaan jatkuva, elävä prosessi – ja yllätyksiä siinäkin voi vastaan tulla. 

Kun Suvivirsi on laulettu lauantaina ja luokkien ovet sulkeutuvat kesäksi, on aika hetkiseksi 

unohtaa työ ja opiskelu, aika antaa kesän ja loman vallata mielen. Ihan luvallisesti. 

Heidille ja Pialle sanon sydämelliset kiitokseni siitä työstä, jota olette Kellarpellossa tehneet ja 

toivotan onnea matkaan uusiin seikkailuihin. Teidät, viidesluokkalaisemme, lähetän tiukan 

halauksen kera matkalle Talvisaloon.  

Kaikille teille toivotan kesäänne sopivassa määrin aurinkoa ja virkistäviä sadekuuroja, sekä 

laiskottelun ihanuutta että energiaa lataavia vauhtipäiviä, hiljaisuutta ja linnunlaulua, 

kesätapahtumien touhua ja tohinaa. 

    Merja-rehtori 

”Tunnen taas ma kevättuulen, 

mäen päällä päivän valon, 

satakielen sanat kuulen 

koivikosta kotitalon. 

 

Tunnen pihkalehden tuoksun, 

hiirenkorvat herää hiljaa, 

toivorikkaat toukomiehet 

rintehillä kylvää viljaa. 

 

Tunnen kuinka sielussani 

onnelliset unet havaa, 

Kesä huutaa karjatorveen, 

paimenpoika portin avaa.” 

 



Kellarpellon päiväkoti    26.5.2014 

 

Kellarpellon päiväkodin eskarit toimintakaudella 2013 – 2014 

Kellarpellon päiväkodin esiopetus on toimintakaudella 2013 – 2014 toiminut kahdessa eri paikassa uuden 

päiväkodin rakentamisen ja siihen liittyvän koulun tilojen muutosten takia. Viikarit ovat toimineet koululla 

ja Vintiöt väliaikaisesti entisen Kellarpellon kirjaston tiloissa päiväkodin yhteydessä. 

Viikareissa on ollut 21 lasta ja lastentarhanopettaja Terttu Kiiski sekä lastenhoitajat Tarja Salmenoja ja 

Birgitta Turunen. Vintiöissä on ollut 21 lasta sekä lastentarhaopettajat Sanna Romppanen ja Teija 

Luukkainen, lastenhoitaja Mira Dahlström, erityispäivähoidon lähihoitaja Tinja Makkonen sekä 

ryhmäavustaja Armi Grönstrand. Ryhmät ovat fyysisen välimatkan takia toimineet melko itsenäisesti. 

Yhteisenä hankkeena esiopetusryhmissä on ollut Mobiles-eskari –hanke, jonka myötä saimme ryhmille 

yhteiseen käyttöön 3 iPad miniä ja molempiin ryhmiin aikuisten käyttöön yhden iPadin. Ryhmien 

lastentarhanopettajat ovat saaneet koulutusta IPadien käyttöön esiopetuksessa. Tätä tietoa on sitten jaettu 

ryhmissä muille aikuisille. IPadit ovat monipuolistaneet esiopetusta ja tuoneet uusia keskustelunaiheita 

vanhempien kanssa. Toiminnan dokumentointi kuvaamalla on tullut hyvin mahdolliseksi. 

Molemmissa esiopetusryhmissä on käytössä Villi Veturi –esiopetusmateriaali. Vintiöissä ja Viikareissa on 

lisäksi ollut säännöllistä varhaiskasvatuksen erityisopettajan ohjaamaa pienryhmätoimintaa sosiaalisten 

taitojen oppimisen tueksi. Leikki ja sosiaalisten taitojen tukeminen, oman toiminnan ohjaus ja suunnittelu 

sekä oppimisen ilo ja oivaltaminen ovat olleet tärkeitä kaikessa toiminnassa.  Kevätkaudella 2014 

molemmissa esiopetusryhmissä teemana oli  ”Savonlinna 375 vuotta”. 

 

Yhteisiä tapahtumia esikouluryhmien välillä sekä yhdessä koulun kanssa  

Syksyllä Vintiöt osallistuivat koulun yleisurheilutapahtumaan sekä Vintiöillä ja Viikareilla oli oma yhteinen 

yleisurheilupäivä. Vintiöt ja Viikari vierailivat yhdessä Metsämuseo Lustossa ja puulajipuistossa syksyllä 

2013. Metsäretkiä lähiympäristöön tehtiin molemmissa ryhmissä. Jäähallissa kävimme luistelemassa 

yhdessä 5 kertaa syksyn aikana. Esikoululaisilla oli yhteinen adventti puurojuhla koululla 29.11.2013 ja 

joulukirkko oli Savonlinnan Tuomiokirkossa 1.12.2013. 

Talven ja kevään aikana Vintiöt vierailivat koululla lounaalla 6 kertaa. Viikarit ovat osallistuneet koulun 

tilaisuuksiin säännöllisesti, mutta Vintiöille se on aikataulujen päällekkäisyyksien ja matkan takia olleet 

usein mahdottomia. 

Sekä Viikarit että Vintiöt järjestivät isovanhempien päivän omissa tiloissaan helmikuussa 2014. Pastori Timo 

Vainikainen järjesti päiväkodilla pääsiäisvaelluksen esikoululaisille. Molemmat esikouluryhmät vierailivat 

kirjasto Joelissa sekä Olavinlinnassa keväällä 2014. Esikoululaiset kävivät myös uimakoulussa uimahallissa 

huhti- ja toukokuun aikana. Vappujuhlia vietimme omissa tiloissamme. Esikoululaisten kevätkirkko oli 

13.5.2014 Savonlinnan Tuomiokirkossa ja yhteistä kevätjuhlaa vietimme koulun salissa 22.5.2014. 

Kevätjuhlassamme huipentui kevätkauden teema ”Savonlinna 375 vuotta” lasten ja vanhempien erilaisiin 

esityksiin liittyen Savonlinnaan ja Olavinlinnaan. 



Keväinen tervehdys 4H:n iltapäiväkerhosta! 

 

Kevät on taas saapunut ja on aika muistella hiukan menneitä. Tänä vuonna iltsimme 
teemana oli matka maailman ympäri. Tutustuimme Pohjoismaihin erilaisten satujen, 
leikkien ja askartelujen kautta. Iltapäivien aikana on tehty paljon kaikenlaista; on mm. 
piirretty, askarreltu, luettu satuja, rakenneltu Legoilla ja pelattu jalkapalloa koulun uusilla 
pelikentillä. Emmekä unohda mainioita ravintolaleikkejä tai käsinukke-esityksiä. 

 

Saimme kokea myös erilaisia, toivottavasti unohtumattomia elämyksiä. Joulukuussa 
kävimme katsomassa kaupungin teatterissa Risto Räppääjä ja nukkavieru Nelli –
esityksen, jonka Savonlinnan kaupunki järjesti kaikille kaupungin iltapäiväkerhoille. 
Kuulimme, että tämä oli monelle lapselle ensimmäinen kerta, kun he kävivät oikeassa 
teatterissa ja toivomme että lapset saisivat kokea näitä tunteita herättäviä hetkiä 
useamminkin. Toinen retkemme suuntasi toukokuun alussa Aholahteen, jossa vietimme 
mukavan liikuntapäivän 4H:n iltsien kanssa.  

 

  Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
mukavista hetkistä, joita saimme kokea ja jakaa 
kanssanne. Tavataan ensi syksynä! 

 

Hyvää kesää toivottavat 4H-iltsin Katja, Ulla ja Tuija 

 
 

 

Vanhempainyhdistys 

Vanhempainyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia lukukauden aikana toiminnassa mukana 

olleita.  Monenlaista olemme taas koulun ja kotien yhteistyönä tehneet ja saaneet aikaan 

ja syksyllä taas uusin innoin jatkamme. Toivottavasti silloin saamme joukkoomme lisää 

uusia aktiivisia toimijoita, koulun lisäksi ehkäpä myös päiväkodin puolelta? 

 Tuula Kurikka, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja 

Oppilaiden näkökulma 

Kevät on ollut kiva. Koulussa on ollut tapahtumia esim. kahvikonsertti ja Kellarpellon talent 

show. Kahvikonsertti onnistui hyvin ja kaikki vanhemmat tykkäsivät ja koulu sai yli 700€ 

soittimiin. Eli menestystä tuli. Koulussa on viime vuonna alkaneet rakennustyöt. 

Rakenteillaan on päiväkoti, siis koululle tulee taas lisää väkeä. Rakennustöistä on tullut 

paljon pölyä ja ääntä. Alkukeväästä oli kurja ja sateinen sää, mutta sitten tuli iso 

lämpöaalto ja lähes 24-30 C°. Oli tosi kiva kevät! 

Anna Ruuskanen ja Robert Ranta 4a 

 

 



EKALUOKKIEN 

KEVÄTKUULUMISIA 
 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Virkistävää kesälomaa, elokuussa tavataan! 

T. Maarit ja Leena -opettajat 

Äidinkielessä kaikki 

ekaluokkalaiset ovat nyt 

lukutaitoisia. Kirjoittamisessa 

ollaan hyvällä alulla, jotkut jo 

kirjoittavat pitkähköjä 

tarinoita. 

Taito- ja taideaineet sekä 

luonnontieto ovat 

mukavasti tukeneet ja 

virkistäneet koulutyötä. 

Eskarit ovat kasvaneet 

koululaisiksi. 
Koulutyöskentelyn ja 

käyttäytymisen taidot ovat 

useimmilla hyvällä tasolla. Joillakin 

on vielä oppimista erityisesti 

ryhmän jäsenenä toimimisessa ja 

koulun sääntöjen noudattamisessa.  

Matematiikassa perustaidot 

ovat kaikilla hyvällä mallilla. 

Haasteita riittää vielä 

useimmilla soveltavissa 

tehtävissä. 



Kakkosluokka 

Toinen luokka alkoi reippaasti ja hymyssä suin. Koululaisten  vakiintuneet rutiinit ja hyvät 

koulunkäyntitaidot ovat edesauttaneet uuden oppimista ja vanhan syventämistä. Vuoden aikana on ehditty 

tekemään paljon yhdessä ja erikseen. 

Uinninopetuksessa kävivät pojat yhtenä ryhmänä  ja tytöt yhtenä ryhmänä. Ryhmämme ovat suuria, mutta 

sopu sijaa antoi. Mukava oli huomata miten hyvin uimataito oli kehittynyt!  Ensi vuonna isoon altaaseen! 

Matikassa opimme suurempia lukuja, kertotaulua, muistinumeron ja lainaamisen. Lainaamista opeteltiin 

myös kirjastoautossa, jossa laitoimme lainaustilastot kiitettäviksi. Ymmärtävän lukemisen edistyminen lisää 

lukemista. Lukemaan oppiminen on edistynyt hyvin ja kirjojen lukuinto on syttynyt. Toivottavasti. 

Yltissä tutkimme peltoa, maatilaa, kotieläimiä, metsää avaruutta, esineitä ja ihmistä. Ylttiin ja liikuntaan 

liittyviä retkiä emme päässeet tekemään ihan niin paljon kuin suunnittelimme. Tämä vuosi oli säiden 

suhteen erikoinen. Hiihtoretki jäälle jäi tekemättä ja hiihtoa muutenkin oli vain hauskana Aholahti-päivänä. 

Luistelu sentään onnistui, ja se olikin mukavaa. 

Suurin yhteistyöprojektimme on ehdottomasti tanssiesitys, jonka esitämme koulun kevätjuhlassa. Kaikki  

kakkosluokkalaiset tanssivat yhdessä! Esityksen on suunnitellut ja opettanut oppilaille ja meille opettajille 

Mari Leminen. Hän on pitänyt suosittua puuhakerhoa koulussa ja vielä tehnyt tämänkin! Suuri kiitos 

Marille! 

Toinen huippuhetki keväällä oli tietysti retkipäivä. Kävimme tutustumassa Tuomiokirkkoon ja Joeliin. 

Uudessa hienossa kirjastossamme muutamat olivat ensi kertaa. Onhan se niin uusi ja hieno! 

Retki huipentui risteilyyn Punkaharju-laivalla. Aurinko paistoi ja kyllä meillä oli mukavaa! 

Toivotamme aurinkoista ja hyvää kesää Kaikille! 

Tapio ja Tellervo 

 
 

 

 



Kolmosten keväiset terveiset 

Jälleen on yksi lukuvuosi edetty kolmosten koulutaipaleella. Lukuvuosi sisälsi monenmoista tapahtumaa ja 

touhua. Uudet oppiaineet ja reilusti lisääntynyt tietoaines asettivat omat haasteensa opiskelulle. Oppilaat 

selvisivät kuitenkin hienosti näistä muutoksista.  

Syksyllä lukuvuoden alussa tavoitteiksi asetettiin tietojen etsintä- ja opiskelutaitojen kehittäminen ja jo 

opittujen taitojen soveltaminen. Näissä tavoitteissa onnistuttiin melko hyvin, sillä oppilaat ovat jo nohevia 

ja nopeita tiedon etsijöitä, joilta erilaiset opiskelutavatkin sujuvat aika mallikkaasti aina itsenäisestä 

työskentelystä erilaisiin ryhmätöihin. 

Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli toisten huomioon ottaminen ja kunnioittaminen. Tämän tavoitteen 

saavuttaminen vaati melko paljon ponnisteluja, mutta pikkuhiljaa molempiin luokkiin alkoi kehittyä hyvä 

reilun pelin henki. Toivottavasti kehitys jatkuu vähintään samanlaisena vielä 4.luokalla ja siitä eteenpäin. 

Oikein hyvää kesää kaikille!Terveisin  Heidi ja Pia 

 

Neljännet luokat 

Mitä reppuun pakattiin syksyllä… ne keväällä löydettiin 

Ylt: Savonlinna, oma kotiseutu 

Ma: isot luvut, peruslaskut, kerto- ja jakolaskujen mestareiksi JAKOKULMA! 

Ai: luetun ymmärtäminen, oma kirjoittaminen, ilmaisutaito 

Tavoitteena yhdessä oppiminen myös ilman luokkarajoja erilaisuuden hyväksyen ja sitä kunnioittaen. 

Keskustelu ja kuuntelu, omat mielipiteet ja perustelut 

vastuullisuus: kummioppilaat, läksyt, koulutarvikkeet ja työrauha 

 

Riikka-open mielestä suurin iloinen asia 4.-repussa on hyvin toteutunut PÄÄTAVOITE eli yhdessä 

oppiminen. Silloin, kun opimme yhdessä, on aina osattava ottaa huomioon myös toiset, kunnioittaa jokaista 

omana itsenään, auttaa ja ottaa apua vastaan, kuunnella ja kertoa itse -Yes!  

Kevään tsemppitavoite oli KESKITTYMINEN. Opettelimme olemaan läsnä hetkessä ja löytämään innostus ja 

ilo myös harmaina päivinä. 

Opelle iloista yhdessä oppimista on ollut myös hyvä yhteistyö rinnakkaisluokan opettajan kanssa. Ensin 

Päivi- ja sitten Jukka-opettajan kanssa. Meillä on tällä hetkellä yhteistyökykyinen 4.-luokka, jonka 

opettaminen on ollut iso ilo -kiitos! 

 

Jukka-ope hyppäsi mukaan helmikuussa. Silloin 4a-luokan repussa näytti olevan aika huonossa kunnossa 

työrauha, keskustelu ja kuuntelu. Omia mielipiteitä tuntui riittävän ja niiden perusteluiksi oli valikoitunut 

huutaminen. Kevät tehtiin töitä noiden tavoitteiden saralla. Positiivisimpana asiana koin 4a – ja 4b – 

luokkien mukavan tavan toimia yhdessä. Matikkaa samanaikaisopetuksena ja valinnaiset opinnot yhdessä. 

Ikään kuin loppuarviointina viimeisimpien valinnaisuuksien aikana pelatut pallopelit sekajoukkuein ovat 

antaneet aikuisille iloa: runsaasti hyvää henkeä ja pelihuumoria. Onpa tuo antanut oppilaillekin hyvää 

mieltä 

Riikka ja Jukka 

 

”5A  on kingi – siitä emme tingi!” 



Tuo oppilaiden luokkaviiriin kirjoittama hokema on monta kertaa tämän 

kouluvuoden aikana osoittanut voimansa: tässä on porukka, joka hoitaa hommat ja 

sillä siisti! 

5a-luokkalaiset ovat saavuttaneet mielestäni riittävän hyvin viidesluokkalaisten 

tavoitteet tiedoissa ja taidoissa. Opiskelu- ja tiedonhankintataidoilla pitäisi pärjätä 

myös uudessa koulussa, samoin itsenäistä ajattelua löytyy jo. 

Vastuuntunto omasta koulutyöstä on keskimäärin arvioituna hyvä. 

Jatkossa on helppo pärjätä, jos onnistuu itsensä johtamisessa eli ymmärtää 

päivittäisen työn merkityksen. Tätä ei voi kai liikaa korostaa: kun tekee läksyt ja 

keskittyy tunneilla oppimiseen päivittäin, pysyy homma kohtuullisena suuremmalla 

varmuudella. Jää enemmän virkistävää vapaa-aikaakin! 

 

Omat valinnat myös käyttäytymisessä tuovat itselle joko hyviä tai huonoja asioita ja 

vain omaan käytökseenhän voi ihminen vaikuttaa. Muita syyllisiä on turha huudella, 

jos tulee lunta tupaan. 

Vanhempien tuki ja turva on edelleen tärkeä kivijalka lapsen elämässä: heiltä tulee 

myös malli siihen, miten asiat hoidetaan ja miten niihin suhtaudutaan.  

Ne asiat, joita jään tästä luokasta kaipaamaan ovat avuliaisuus, keskustelukyky, 

huumori, reippaus, aikaansaavuus, sporttisuus, ilo, yhteenkuuluvuuden tunne, 

rehtiys, luotettavuus ja ja ja…paljon muuta! 

 

Kahden vuoden yhteisestä, mukavasta matkasta kiittäen,  

loistavaa elämää toivottaen, 

Mari-ope  

 

 

 

 

 

 

 



5B –luokan  viimeinen vuosi Kellarpellon ”vellikoulussa” 2013 - 2014 

Varmastikin useimmille huoltajille tulee yllätyksenä oman lapsen siirtyminen 

”kaapunnin kouluun”…linja-automatkan päähän…suureen maailmaan… 

Täällä koulussa olemme jo tottuneet siihenkin, että se tapahtuu vuotta aiemmin 

kuin 

vielä muutama vuosi sitten. 

Koulun vaihtumisella on melkoinen vaikutus myös viimeisen Kellarpelto –vuoden 

opiskeluun – ei niinkään sisältöihin, vaan työskentelytapoihin ja 

oppimismenetelmiin. 

Pyrkimyksenä on ollut edistää esimerkiksi seuraavia asioita: 

 ymmärrys koulun tarkoituksesta 

 ymmärrys opiskelun hyödystä lapselle itselleen 

 lapsen oma motivaatio opiskeluun 

 lapsen halu opiskella 

 vastuunotto annettujen tehtävien hoidosta 

 vastuunotto omasta opiskelusta 

 erilaiset opiskelutavat ja –ympäristöt 

Näiden taitojen avulla koulunkäynti helpottuu ja sen myötä oppiminenkin. 

”Oppiminen onnistuu oikeilla oivalluksilla” 

Se, miten näissä pyrkimyksissä on onnistuttu, jää myöhemmin nähtäväksi teille, 

arvoisat   ”MEHILÄISET” ja teidän huoltajillenne… 

Oikein hyvää kesää ja tulevaa kouluvuotta uudessa koulussa! 

Vesku 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIPENDIEN SAAJAT LV 2013-14, jakopäivä 31.5.2014 

Eri tahot haluavat palkita lukuvuonna opinnoissaan tai koululaisena 

menestyneitä tai positiivisesti esille nousseita oppilaita. 

KELLARPELLON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS jakaa stipendit oppilaille, joiden 

käytös on esimerkillistä kaikissa tilanteissa. 

1a Aleksi Penttinen  1b Emma Sahlberg 

2a Topi Ahokas  2b Henriikka Hassinen 

3a Martta Teerimäki  3b Siiri Tissarinen 

4a Neea Luukkainen  4b Teemu Romppainen 

5a Siiri Rautiainen  5b Niko Pekonen 

 

LIONS CLUB SAVONLINNA palkitsee kaksi ”Ensiluokkaisen hyvää ekaluokkalaista” 

1a Lotta Karppinen  1b Iiris Litmanen 

 

KELLARPELLON KOULUN OPETTAJAKUNTA / SAVONLINNAN KAUPUNKI jakaa 

stipendit opinnoissaan menestyneille oppilaille. 

1a Annariikka Kostamoinen  1b Aleksanteri Kuosmanen 

2a Aapo Karttunen  2b Aada Auravuo 

3a Laura Vepsäläinen   3b Kasperi Kärkkäinen 

4a Anna Ruuskanen  4b Emma Turunen 

5a Joona Kärkkäinen  5b Henri Rosenberg 

 

SAVONLINNAN PELASTAKAA LAPSET RY ja MANNERHEIMIN 

LASTENSUOJELUKIITTO  jakavat Hyvä Ystävä – stipendin oppilaalle, joka on 

elämänasenteiltaan myönteinen ja tulee hyvin toimeen itsensä ja muiden kanssa, osaa 

ottaa toiset huomioon ja toimii rakentavasti ja vastuullisesti erilaisissa arkipäivän 

tilanteissa, osaa kuunnella kaikkia osapuolia ja haluaa antaa oman panoksensa hyvään 

ratkaisuun pääsemiseksi ristiriitatilanteissa, on auttavainen, huomaa oma-aloitteisesti 

tilanteet, joissa hän voi olla avuksi. osaa arvioida omaa käyttäytymistään ja toimintaansa 

kouluyhteisön muita jäseniä kohtaan 

Tällaiset oppilaat Kellarpellon koulun opettajakunnan mielestä ovat 

5a Jenna Mustonen  5b Noora Koskelainen 

 

 

LIONS CLUB SAVONLINNA / TOTT:n lahjoittama stipendi ohjataan  

Kellarpellon koulun oppilaskunnalle kiitoksena aktiivisesta ja  

antaumuksellisesta työskentelystä. 


