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Lucina Hagmanin koulu

Lukuvuosi päätökseen
Hyvät oppilaat, opettajat ja huoltajat!
Kiitos!
Kiitollisuus on päällinen tunne nyt, kun tämä kulunut lukuvuosi on jäänyt
historiaan.
Kiitos Sinulle, koulumme oppilas, että olet jaksanut ahkeroida koulussa ja
kotona koulutehtävien parissa. Tekemällä tehtävät huolella, teet perustaa
omalle tulevaisuudellesi. Mitä paremmin teet, sitä kestävämpi perustasta
tulee. Kiitos siitä, että olet jaksanut – sillä jaksamista se on varmasti vaatinut.
Kiitos teillä isät ja äidit, huoltajat. Ilman teidän tukeanne lapsenne ei olisi
selvinnyt näin hyvin koulun arjesta. Te olette omalla läsnäolollanne antaneet
lapsellenne tuen, vahvan arjen, kodin ja lämmön. Isän ja äidin lämmön,
rakkauden. Muista, että vaikka lapsesi kasvaa ja aikuistuu – he edelleen
kaipaavat teidän lämpöänne. Rakastakaa lapsianne, olkaa heistä ylpeitä,
halatkaa heitä – he ovat sen ansainneet.
Hyvät työkaverit, kollegat, koko meidän ammattitaitoinen ja sitoutunut
henkilökuntamme. Kiitos teille, vielä kerran kiitos! Tiedän teidän taakkanne.
Tunnistan teidän tuskanne, ja voin kuvitella tämän hetken tunteenne.
Helpotuksen tunne, väsymystä, mutta tunnette varmasti kiitollisuuttakin. Taas
on saatu lukuvuosi päätökseen, lapsia maailmalle – annettu heillä
matkaevästä jatkaa opiskelua toisella asteella. Mutta nämä viimeiset viikot
olivat kyllä vähän liikaa. Juuri kun olemme pääsemässä lasten kanssa siihen
mukavaan päättäjäisriemuaikaan, retket ja jätskit, pelmahtaa tuo viheliäinen
virusryökäle ja sekoittaa koko pakan. Todella harmi! Mutta Kiitos Sinulle
jaksamisesta, kiitos Sinulle, että olet tukenut työkavereritasi, minuakin. Kiitos
Sinulle armollisuudesta itsesäsi ja lapsia kohtaan. Kiitos aivan sydämeni
perukoilta saakka! Kiitos!
En voi olla kehumatta kouluamme, toimintaamme, koulun henkeä. Olen hyvin
usein tuonut terveiset koulussamme käyneiltä vierailijoita. He ovat olleet
hyvin hämillään koulumme rauhallisesta ilmapiiristä, ystävällisistä lapsista,
huomaavaisista aikuisista. Eräänlaisesta ja erityisestä Lucina Hagmanin
koulun hengestä. Pidetään näistä asioista kiinni. Huomataan toisemme, ollaan
kohteliaita ja ystävällisiä. Ja monet vanhat perinteet eivät ole vielä kuluneet

loppuun. Eihän kasit – ulkona ruokailua odottaessa ja ruokailun tullessa
ajankohtaiseksi, tapasin sanoa: Tytöt ensin! Kaunis tapa, jota kannattaa
noudattaa.
Hyvät oppilaat! Yhdeksäsluokkalaisilla on edessään hyvin suuri muutos
elämässään. Tutut luokkakaverit hajaantuvat eri oppilaitoksiin, uudet
haasteet ovat edessä. Ysit - ottakaa haasteet avoimin mielin vastaan,
katsokaa elämää luottavaisesti eteenpäin. Elämä on täynnä mahdollisuuksia.
Tarttukaa kaikkeen uuteen uteliaalla innolla, mahdollisuutena. Kannattaa
avata eteen tulevia elämänovia ja kurkistaa niiden taakse. Saatat yllättyä
hyvinkin positiivisesti! Toivotan teille onnea ja menestystä elämässänne!
Lopuksi rohkenen antaa teille yseille ja varmaan myös meille kaikille kolme
ohjetta, joilla pärjää kotona, koulussa ja työssä
1. kärsivällisyyttä 2. asennetta
asennetta

3. hiukan vielä kärsivällisyyttä ja

Seikat ja kasit, syksyllä tapamme jälleen. Uusi lukuvuosi ja uuden kujeet!
Lämmintä ja virkistävää kesää kaikille! Kiitos.

Rehtori Erkki Kinnunen

Koillisreitin

yhteistoiminta-alueen johtokunta
Klemola Anna-Mari puheenjohtaja
Salo Sami
jäsen (vpj.)
Niemelä Marjo
jäsen
Kivistö Maria
jäsen
Sillanpää Matti
jäsen
Puronaho Juha-Matti jäsen
Rantala Tarja
jäsen
Hanhisalo Marko
jäsen
Mustajärvi Eerik
opettajajäsen
Leppänen Antton
oppilasjäsen
Rekilä Elsa
oppilasjäsen
Erkki Kinnunen
rehtori, johtokunnan sihteeri

Vanhempainraadin aktiivit 2020-21
Kati Uusitalo, pj
Taru Pihlajakangas
Susanna Lakanaho
Arja Kangas

Miia Pöppönen
Anne Kekkonen-Hietala
Anna Hyyppä
Eerik Mustajärvi, opejäsen

Koulun henkilökuntaa
Toimistopalvelut

Leppälä Virpi

koulusihteeri

Kiinteistönhoito

Meriläinen Raimo

laitosmies

Ruokapalvelut

Kujala Ritva
Kerola Eija
Salo Tuija
Untinen Katriina

ruokapalveluesimies
suurtalouskokki
suurtalouskokki
ruokapalvelutyöntekijä

Toimitilahuoltajat

Kati Hinkkanen
Sari Perälahti
Sirkka-Liisa Vuolle

laitostyöntekijä
siivooja
laitostyöntekijä

Oppilashuolto

Oravainen Niina
Kallio Jaana
Lindbäck Helena
Karhumaa Silja

kouluterveydenhoitaja
vs. koulukuraattori
koulupsykologi
nuorisotyöntekijä

Opetushenkilöstö ja opetusaineet
Kinnunen Erkki
rehtori
Nygård Anu
apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka, kemia,
Aittomäki Päivi
kuvataide, elämänkatsomustieto
Anttila Ari
ruotsi, englanti
Haverinen Ilona
musiikki, virkavapaalla
Honkaharju-Kykyri Lotta
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
Kankkonen-Järvelä Nina
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
Kattilakoski Katja
matematiikka, fysiikka, kemia
Kattilakoski Sami
matematiikka, fysiikka, kemia, ATK
Kauppila Elena
venäjä
Kivelä Konsta
musiikki, sijainen
Kujala Katriina
matematiikka, kemia, fysiikka
Kurtén-Korkiala Leila
oppilaanohjaus
sij. Jenni Tiitto
oppilaanohjaus
Mustajärvi Eerik
tekninen työ, historia
Ojala Taina
englanti, ruotsi, saksa
Paloranta Saija
äidinkieli ja kirjallisuus
Pappinen Iida
ruotsi, englanti
Piispanen Eija
englanti, tekstiilityö
Ruokoja Päivi
kotitalous
Salmela Jouko
liikunta, historia
Sinikumpu Leena
erityisopetus, pienluokka
Styrman Minna
maantieto, terveystieto
Tiitto Jenni
liikunta, terveystieto
sij. Ketonen Jenna
liikunta, terveystieto
Tuikka Miia
erityisopetus
Tuunala Pirjo
englanti, saksa
Vidjeskog Nina
erityisopettaja
Viitasaari Anne
matematiikka, fysiikka, kemia
Vuollet Maria
äidinkieli ja kirjallisuus
Väisänen Seija
biologia, maantieto
Hiltula Hannele
koulunkäynninohjaaja
Rautio Tytti
koulunkäynninohjaaja
Viinamäki Anne-Maria
koulunkäynninohjaaja
Oppilaskunnan hallituksen ohjaava opettajat: Lotta Honkaharju-Kykyri ja Nina
Kankkonen-Järvelä.
Tukioppilaiden ohjaavat opettajat: Saija Paloranta ja Jenni Tiitto

Merkittävät tapahtumat koulutyössä
Syyslukukausi
Lukuvuoden aloitus ja lipunnosto 12.8.2020
Poistumisharjoitus 25.8.2020
Ympäristöystävällinen Lucina- aloitus halukkaille 7.-luokkalaisille 28.8.2020
7. luokkien tutustumispäivät Konttilan mökillä ja monialaisten teemaviikko
31.8.–4.9.2020
7.luokkalaisten osallistuminen puunistutus-kampanjaan Kokkola400
juhlavuoden metsä Kälviälle 4.9.2020
Retkikurssi vaeltamassa Salamajärvellä 12.9.-13.9.2020
7. luokkalaisten tervetulojuhla 10.9.2020
Kokkola 400v -kakkukahvitus 30.9.2020
8.–9.luokkien vanhempainilta 30.9.2020
9.luokkalaiset Jyri Paretskoin luennolla 2.10.2020
Koulukuvaus 5-6.10.2020
Taksvärkkipäivä 13.11.2020
9.luokkalaisten ”pullasumpit” 17.11.2020
8.luokkalaisten monialaisten päätöspäivä 19.11.2020
8.luokkalaisten ”kaamoksen kaatajaiset” klo 18-22 19.11.2020
Erasmus + projektin aloituspäivä 25.11.2020
Adventtihartaus 27.11.2020
Itsenäisyysjuhla 4.12.2020
KPEDUN:n virtuaalimessut 9.luokkalaisille 8.12.2020
Kokkolan suomalaisen lukion esittelytilaisuus 9.luokkalaisille 14.12.2020
Oppilaskunnan yleiskokous 16.12.2020
Jouluateria 16.12.2020
Joulukirkko 18.12.2020
Kevätlukukausi
8.luokan biologian valinnaiskurssi sekä 9. luokkalaisia tutustumassa KPEDU:n
Kannuksen toimipisteeseen 14.1.2021
Kirjailija Magdalena Hain virtuaalivierailu 8B ja 8C äidinkielen tunneilla
1.2.2021
Kirjailija Jyri Paretskoin virtuaalivierailu osalle 7.luokkalaisista 8.2.2021

8. luokan biologian valinnaisryhmä retkellä 4 H kanssa17.2.2021
Tukioppilaiden järjestämä kaveriviikko 15.2.-19.2.2020
4H:n Tuire Matilainen puhumassa yrittäjyydestä 9. luokkalaisille 22.3. ja
29.3.2021
8.luokan biologian valinnaisryhmä vierailulla Sisko Miekkojan maatilalla
31.3.2021
Kokkolan suomalaisen lukion info lukioon hakeville 9.luokkalaisille 26.4.2021
KPEDU:n info ammattiopistoon hakeville 9.luokkalaisille 5.5.2021
8.luokkalaisten KPEDU:n esittelytilaisuus 7.5.2021
Kutosten vanhempainilta 11.5.2021
Nuorisovaalit 17.5.2021
Etäopiskelua 18.5.2021-5.6.2021
Virtuaaliset päättäjäiset 5.6.2021

Oppilaskunnan hallituksen toimintaa 2020–21
Oppilaskunnan tehtävänä on vaikuttaa koulun asioihin. Oppilaskunta tuo
koululaisten näkemykset esille. Jokaiselta luokalta valitaan oppilaskunnan
hallitukseen sekä varsinainen että varajäsen, joille luokkalaiset voivat kertoa
esimerkiksi asioista, joihin haluaisivat muutosta. Jäsenet vievät asiaa
eteenpäin päätettäväksi oppilaskunnan kokouksiin. Oppilaskunta myös
järjestää ja pitää yllä tapahtumia, kuten oppilaskunnan vastuulla joka viikko
on pitää yllä koulun kioskia.
Oppilaskunnan hallitus käsitteli tänä
vuonna monia asioita, vaikka perinteiset
tapahtumat kuten oppilaiden
liikuntaturnaus ja liikuntapäivä jäivät
järjestämättä. Syksyllä oppilaskunnan
hallituksella oli koulutuspäivä, jona
suunnittelimme tulevan vuoden
ohjelmaa. Ennen joulua järjestimme
kasiluokkalaisille kaamoksen kaatajaiset
yhdessä tukioppilaiden kanssa.
Kaamoksen kaatajaisissa oli
peliturnauksia sekä disko. Järjestimme
myös taksvärkkipäivän, jonka tuotto meni
tänä vuonna suomalaiselle metsälle,
metsien suojeluun
Veikko Hongelin muistometsälle. Itsenäisyyspäivän juhlan
yhteydessä veimme Iina Kauppisen ja Ronias Hietalan tekemän havukranssin
sankarihaudoille, ja tavoitteena on aloittaa tästä jokavuotinen oppilaskunnan
perinne. Loppuvuodesta järjestimme oppilaskunnan yleiskokouksen joka
toteutettiin ensimmäistä kertaa ( ja toivottavasti viimeistä kertaa)
etäyhteyksin. Haastavasta tilanteesta huolimatta
puheenjohtajamme Antton Leppänen ja sihteeri Elsa Rekilä hoitivat
kokouksen hienosti. Ystävänpäiväviikolla järjestimme
yhdessä tukareiden kanssa hyvien tekojen viikon. Viikon aikana haastoimme
kaikki luokat tekemään hyviä tekoja koulussamme. Hyvien tekojen viikon
päätteeksi osallistuneille luokille tarjottiin pullakahvit. Vappuviikolla
oppilaskunta järjesti päähinepäivän, väripäivän sekä naamiaiset. Naamiaisiin
laajimmin osallistuneet luokat palkittiin jäätelöllä. Toukokuussa järjestettiin
yhdessä Allianssin kanssa nuorisovaalit, jotka toteutettiin sähköisesti

yllättävästi pahentuneen koronatilanteen takia. Vaaliiviikolla koko koulu siirtyi
vauhdilla etäopetukseen, joka kestikin koko loppukevään.
Edustajiksi nuorisovaltuustoon valittiin Ronias Hietala ja Romeo Pöppönen.
Oppilaskunnan hallituksen toimintaa on koko vuoden varjostanut Covid- 19
pandemia ja sen aiheuttamat jatkuvat epätietoisuus siitä, millaista toimintaa
koulussa voi järjestää. Syyslukukaudella oppilaskunnan ohjaajan toimi
Tuulikki Parpala yhdessä Lotta Honkaharju-Kykyrin kanssa. Kevätlukukaudella
oppilaskuntaa ohjasivat tuttuun tapaa Nina Kankkonen-Järvelä ja Lotta
Honkaharju-Kykyri. Oppilaskunnan hallitus kokoontui kerran kuukaudessa
käsittelemään koulun yleisiä aiheita ja kouluviihtyvyyden lisäämistä.
Rehtorimme Erkki Kinnunen osallistui useaan kokoukseen. Oppilaskunta esitti
mopo- ja pyöräkatoksen rakentamista koulun
pihalle ja ruokavälitunnin pidentämistä. Oppilaiden kouluviihtyvyyden
lisäämiseksi suunniteltiin välitunneille hankittavia liikunta- ja pelivälineitä.
Infotelevisiota odotamme edelleen samoin kun koripallokentän viivoja.

Nina Kankkonen-Järvelä

Retkeilykurssi
Lucina Hagmanin koululla toteutui
9.-luokkalaisten biologian ja
maantiedon yhteinen
valinnaiskurssi, retkeilykurssi.
Kurssin valmistelu alkoi opettajien
osalta jo kesällä. Syksyllä ryhmä
perehtyi koulussa tunneillaan
retkeilyn teoriaan ja käytännön
taitoihin sekä ennakkotietoihin
alueesta. Retkeilyvälineet oppilaat
saivat kotoaan, Kokkolan
luontokoulusta lainattiin mm. Retkikeittimiä. Koulu maksoi osan
ruokatarvikkeista ja retkikeitinten polttoaineet sekä kuljetukset.
Kurssin pääpaino oli maastovaelluksessa Salamajärven kansallispuistoon
12.-13.9. 2019 Vaelluksella ohjaajina olivat Seija Väisänen ja Minna Styrman.
Varapäivystäjänä hätätilanteita varten oli Juhani Hannila.
Kurssille osallistui 14 nuorta, joilla osalla ei ollut lainkaan aiempaa
vaelluskokemusta, osalle eräolosuhteet olivat hyvin tuttuja. Osallistujat
tekivät omat, suunnittelemansa ruuat sovituissa ryhmissä ja osa yhteisistä
kantamuksista oli myös jaettu jäsenten kesken.
Vaellus alkoi Salamajärven
pohjoispuolelta tien 7520
parkkipaikalta, josta teimme
lauantaina noin 9 km
päiväkävelyn Pitkälahden ja
Jyrkkäniemen kautta
Sysilammelle.
Majoituimme Sysilammelle
alkuillasta autiotupaan
sekä vuokratupiin (3 kpl), joissa
oli kamiina, pihassa puuliiteri,
käymälä, tulentekopaikka ja
kaivo. Ranta on suojelualueen
ulkopuolella, sauna oli lammen

rannalla. Vapaa-ajallaan nuoret onkivat pikkuahvenia, perkasivat ja paistoivat
kalat.
Sateisen yön jälkeen sunnuntaina kävelemme Sysilammelta Koirasalmelle
noin 9 km. Matkan varrella on tulipaikkoja Kaulus, Heikinjärvenneva,
Tavilampi, Heikinjärvi ja Hiiliniemi. Koirasalmen opastuskeskukselta kuljetus
toteutui suunniteltuun aikaan.
Vaelluksen jälkeen kurssiaikaa meni välineiden siivoukseen ja palautuksiin.
Oppilaat tekivät vaelluksesta esityksen, joka esiteltiin koko koululle
aamunavauksessa syksyllä joka luokkatasolle erikseen. Keväällä kurssiin
sisältyi retki Kirkonkylän
metsästysseuran Matkuskorven kodalta Puukankaan laavulle.

Minna Styrman

Tukioppilastoimintaa lukuvuonna 2020-21
Lucina Hagmanin koulun tukioppilastoiminta 2020–2021
Lukuvuonna 2020–2021 emme voineet toteuttaa tukioppilastoimintaa
koulussamme normaaliin tapaan. Suositukset ja rajoitustoimenpiteet siivittivät
toimintaamme. Perinteinen seiskojen tervetulojuhla juhlittiin alkusyksystä
ruokalassa pelkästään seitsemäsluokkalaisten kesken, ja ysien potkijaiset
jäivät järjestämättä jo toisen kerran koronan vuoksi. Uusien tukioppilaiden
koulutus järjestettiin poikkeuksellisesti vasta syksyllä. Kouluttauduimme myös
Tarja Harjun ohjauksessa yhdessä Lohtajan koulun tukioppilaiden kanssa.
Ehdimme ennen tiukempia rajoitustoimenpiteitä olla
seitsemäsluokkalaisten mukana Konttilassa.
Siellä olimme mukana avustamassa opettajia
ja pidimme ryhmäytymistoimintatuokion.
Marraskuussa lapsen oikeuksien viikon
kunniaksi järjestimme kaseille Kaamoksen
kaatajaiset -iltakoulun oppilaskunnan kanssa
ja tarjosimme yseille pullasumpit ennen
koulupäivän alkua. Seiskoille pidimme
kummitunnin samalla viikolla. Helmikuussa
järjestimme
kaveriviikon toimintaa oppilaskunnan
hallituksen kanssa.
Tukioppilaat pitivät kerran viikossa
päivänavauksen, jossa käsiteltiin muun
muassa hyvän tekemistä. Eräänä
aamuna tukarit yllättivät koulun väen
Mummo Rapillä. Ennen joulua aktivoimme
oppilaita joka-aamuisella liikunnallisella joulukalenterilla yhteistyössä
oppilaskunnan hallituksen kanssa. Vuoden kohokohta oli tukioppilaiden
järjestämä jouluradio, jonka juontajina toimivat tänä
vuonna ysin tukarit Matleena, Lilja, Nella ja Neela-Mariia. Kaikkien
tukioppilaiden panos jouluradioon oli loistava!
Tukioppilashakemuksia saimme 29 kappaletta, ja olikin harmillista joutua
jättämään niin paljon todella hyviä ehdokkaita valinnan ulkopuolelle. Uusiksi
tukioppilaiksi lukuvuodelle 2021–2022 valittiin Sanni

Tuukkanen, Jeremias Knuuti, Viivi Alahuhta, Helmi Rita, Aatu
Puikko, Martta Junnola, Silja Hautamäki ja Romeo
Pöppönen. Tukioppilastoiminnassa mukana jatkavat Feemia Jukkola, MantaEmilia Kauppi, Adele Pihlajakangas, Enni Isosaari, Neea Huistinoja, Petrus
Poutanen, Sohvi Kämäräinen ja Ilmari Mustajärvi.
Tukioppilastoimintaa ohjasivat Saija Paloranta sekä Jenni Tiitto ja Jenna
Ketonen.
Kiitämme kaikkia tukioppilaita uutterasta työstä koulumme hyvinvoinnin
eteen. Toivomme myös paljon onnea matkaan 9. luokan tukioppilaille!
Kiitos Silja Airiola, Tuulia Harju, Lilja Kinnunen, Matleena Kinnunen, Mira
Sikala, Nella Hanhisalo ja Neela-Mariia Päivärinta.

Saija Paloranta

ITSENÄISTYMISTÄ MUISTETTIIN METSÄN
KATVEESSA
Lucina Hagmanin koulun väki kokoontui edellisen vuoden tapaan koulun
lähimetsän katveeseen muistamaan Suomen itsenäistymistä. Tunnelmaa
loivat valkea maa, ulkosoihdut ja valaistu itsenäisyyden kuusi, jonka oppilaat
istuttivat Suomen täyttäessä 100 vuotta. Aluksi otettiin vastaan Suomen
lippu. Lipun kantajana toimi Ilmari Saari ja airuina Roosa Huhtala ja Romeo
Pöppönen. Juhlapuheen piti koulun entinen oppilas Oliver Pietilä, joka toimi
kuluvana talvena usein myös sijaisopettajana. Oliver korosti puheessaan
sotaveteraanien merkitystä Suomen itsenäisyyden puolustamisessa.
Lopuksi laulettiin yhdessä Maamme-laulu Esko Porkolan trumpetin
säestyksellä. Lyhyen, mutta arvokkaan tapahtuman jälkeen siirryttiin koululle
syömään juhlalounasta. Juhlan jälkeen oppilaskunta kävi vielä laskemassa
itse valmistamansa seppeleen sankarivainajien haudalle.

Jouko Salmela

Ympäristöystävällinen Lucina – ryhmä
Ympäristöystävällinen Lucina on oppituntien ulkopuolella toimiva
vapaaehtoisten nuorten ryhmä, joka tekee käytännön tekoja
ympäristöystävällisemmän Lucinan puolesta. Periaate on, että työ on
vapaaehtoista ja koulutyöt pitää hoitaa omalla ajalla. Tunnin pitävä
opettaja ratkaisee, voiko kyseiseltä tunnilta olla pois ja on
oppilaan velvollisuus ottaa selvää rästeistä. Kukin saa myös valita, missä
ryhmässä on ja ryhmä itse ohjaavan opettajan eli
Minna Styrmanin kanssa ideoi ja päättää mitä tehdään. Tänä vuonna on
tehostettu paperinkeräystä ja perustettu kaksi lajittelupistettä kouluun.
Ryhmä on huolehtinut myös pisteiden tyhjennyksistä
yhteistyössä talonmiehen kanssa.
Tänä vuonna on ollut kolme tiimiä, joista
kasiluokkalaiset keskittyivät ideointiin ja
tiedotukseen. He tekivät
julisteita, kylttejä astioille ja pitivät
aamunavauksen. Seiskaluokkalaisten
kaksi tiimiä olivat samalla Erasmus+
ryhmässä. Toinen ryhmistä huolehti

paperinkeräyslaatikoista ja
niiden tyhjennyksistä ja toinen huolehti
lajitteluastioiden tyhjennyksistä ja
kävivät talonmiehen kanssa
ekopisteellä.

Minna Styrman

Erasmus + 3Reconomy:
reduce, reuse and recycle
Lucina Hagmanin koulu osallistuu Erasmus+ projektiin, jonka aiheena on
kiertotalous. Muut osallistujamaat ovat: Puola, Slovenia, Italia ja Saksa.
Projekti kestää vuoteen 2023 saakka.
Tämän lukuvuoden teemana on ollut tutustuminen aiheeseen. Osallistuimme
aluksi kolmeen etäluentoon, sen jälkeen järjestimme työpajoja aiheesta.
Vuoden tärkein anti on kuitenkin ollut yhteiset etäpalaverit eri maiden
oppilaiden kesken. Tässä muutamia oppilaiden kommentteja:

”Tapaaminen oli tosi mukava ja juteltiin paljon kaikesta😄. Oli kiva saada
tietää italialaisesta kulttuurista ja muutenkin heistä.”
”Vähän oli teknisiä ongelmia, mutta ihan hyvin sujui.👍”
”Tapaaminen sujui ihan hyvin :) He olivat ehkä vähän hiljaisia eivätkä
vastanneet aluksi kysymyksiin, mutta loppupuolella jo puhuttiin yhdessä
reippaammin :)”
Ensi lukuvuonna projekti
jatkuu, ja marraskuussa
saamme vieraita koulullemme
projektin maista. Syksyllä
aiheena on
kierrätys ja ruokahävikin
vähentäminen.

Pirjo, Lotta ja muut Erasmukset

Käsityön tuotoksia 2020-21

Kuvataiteen tuotoksia 2020-21

Hilja Lehesvirta 7C
Sohvi Lundström 7D

Anniina Koski 7E

Mette Hagqvist 7D

Leevi Verronen 7D

Senja Heikkilä 7E

Anniina Miekkoja 7E

Topo Turpeinen 9A

Sanni Heikkilä 7E

Mette Hagqvist 7D

Stipendit ja palkinnot 2021
Jaettava rahamäärä vaihtelee vuosittain, ja tänä vuonna on uusia pysyviä ja
myös kertaluonteisia stipendejä. Ohjeiden mukaan luemme vain stipendien
saajien nimet.
Parhaat päättötodistukset
Lilja Kinnunen ja Matleena Kinnunen
Ainekohtaiset stipendit, perusteena yrittäminen ja halu
kehittyä sekä menestys
1. Äidinkieli: Ville Myllykangas
2. Ruotsi: Tuulia Harju
3. Englanti: Anni Jääskä
4. Saksa: Ilmari Saari
5. Matematiikka: Olavi Juhaninmäki
6. Fysiikka: Jimi Witick
7. Kemia: Juho Uusimäki
8. Biologia: Tuulia Paavola
9. Maantieto: Silja Airiola
10. Terveystieto: Lotta Ahola
11. Uskonto: Sara Isosalo
12. Historia: Niklas Tofferi
13. Yhteiskuntaoppi: Alina Tuunala
14. Liikunta: Mira Sikala
15. Kotitalous: Aino Haasala
16. Kuvataide: Oona Kolppanen
17. Musiikki: Helmi Rita
18. Tekninen työ: Mika-Pekka Piippo
19. Käsityö: Aada Somero
Ahkeruuspalkinnot
7. lk Eino Tuunala
8. lk Minttu Hylkilä
9. lk Miia Rauhala
Ankkuristipendi
9. lk Samuel Sillanpää

Oppilaskunnan stipendit
7. lk Johannes Paananen
8. lk Otto Kalliokoski
9. lk Mika-Pekka Piippo
Nuorisovaltuuston myöntämä stipendi ahkerasta
oppilaskuntatyöstä
Antton Leppänen
7.-luokkalaisten Rehti kaveri -stipendi. Oppilaat ovat
valinneet keskuudestaan koulumyönteisen hyvän kaverin.
Joakim Heinua ja Iina Kauppinen
9. lk hymypatsaat. Oppilaat ovat valinneet keskuudestaan
koulumyönteisen hyvän kaverin.
Elsa Rekilä ja Ilmari Saari
Tsempparistipendi
7. lk Eeli Andersson
8. lk Joona Porkola
9. lk Jasmin Huopana
Korpelan Voima (matemaattis-luonnontieteelliset aineet)
7. lk Otso-Aadolf Ahokangas
8. lk Pyry Saariaho
9. lk Viljami Puumala

Koulun paras valtakunnallisessa metsävisa-kilpailussa
Aino Haasala
Lions Club Ullava, ullavalaiselle 9.-luokkalaiselle
Niko Kalliokoski

Sverigekontakt i Finland -kirjapalkinto
Matleena Kinnunen
Pohjola Norden -kirjapalkinto
Petra Linnilä
Jouko Salmelan myöntämä Sisupuukko
Viljami Hietala
Lions Club Kälviä, hyvä ”kamu”
Ansa Rekilä ja Santtu Kupila
Lions Club Kälviän Lucinat, reilu ja rehti kaveri
Sofia Lindholm ja Eeti Toivonen
Ansioitunut kirjallisuuden harrastaja
Emilia Haikara
Kälviän elävän musiikin yhdistys
Enni Isosaari
K-Marketin myöntämä stipendi TET-harjoittelijalle
Olga Lehtonen
K-Marketin myöntämä stipendi yrittäjyyteen ja kaupalliseen
alaan kiinnostuneelle
Veeti Lampela

Onnittelut kaikille stipendien ja palkintojen saajille!

Kiitos kaikille stipendien ja lahjoitusten antajille!
Ankkuritiimi
Biologian ja maantieteen opettajien liitto
Hillin Hilimat
Jouko Salmela
Kalervo Tervolan rahasto
K-Market Kälviä
Korpelan Voima
Kälviän elävän musiikin yhdistys
Kälviän nuorisomusiikki
Kälviän Lucinat
Lions Club Kälviä
Lions Club Kälviän Lucinat
Lions Club Ullava
Lucina Hagmanin koulun oppilaskunta
Lucina Hagmanin koulun stipendirahasto
Nuorisovaltuusto
Pohjola Norden
SanomaPro, Tiede-lehti
Sverigekontakt i Finland

Ilmoitusasiat
Koulussamme uusintakoemahdollisuus järjestetään
perjantaina 18.6.2020 alkaen klo 9.00.
Uusi lukuvuosi koulussamme alkaa
keskiviikkona 11.8.2020 klo 8.55.

Aurinkoista
kesää
kaikille

