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Lucina Hagmanin koulu

Lukuvuosi päätökseen
Hyvät oppilaat ja opettajat!
Kulunut lukuvuosi on ollut meille kaikille enemmän tai vähemmän muutosten
vuosi.
Te seitsemäsluokkalaiset aloititte ensimmäisen luokan uudestaan – yläkoulun
ensimmäisen luokan. Ehkä Sinua jännitti, jotakin ehkä jopa hirvitti. Tunne on
varmaan muuttunut, nyt mennään yläkoulua jo täysillä, tilat ja opettajat ovat
tuttuja. On tuttua ja turvallista. Kunnes jossakin vaiheessa kaikki muuttui.
Teille kahdeksasluokkalaisille koulun arki on jo kovin tuttua, eikä ole huolta
huomisesta, mennään päivä kerrallaan. Kaikki rullaa. Kunnes jossakin
vaiheessa kaikki muuttui.
Ja meidän huikeat ysiluokkalaiset. Talven aikana teidän on pitänyt päättää
pieni pätkä tulevaisuutta – olette hakeutuneet uuteen opiskelupaikkaan.
Aloititte vielä ns. loppukirin saavuttaaksenne haluamanne opiskelupaikan – ja
omaksuaksenne asioita elämää varten. Aloititte loppukirin – kunnes kaikki
jossakin vaiheessa muuttui.
Kunnes kaikki jossakin vaiheessa muuttui! Ensin kuului huhuja kaukaisista
maista, sitten lähempää ja lopuksi kotimaamme terveysviranomaisten suusta
– koronavirus on levinnyt Suomeen. Suomeen astui voimaan valmiuslaki ja se
sulki 18.3.2020 oppilaitokset aluksi kuukaudeksi. Sulkemista jatkettiin sitten
13.5. saakka.
Siirryttiin etäopettamiseen ja etäopiskeluun. Haasteita oli aluksi paljon.
Laitteet, käytettävät alustat ja tehtävien määrät haastoivat teitä opettajia ja
oppilaita. Harjoittelun myötä löytyi jokaiselle oma tapa tehdä töitä ja tehtäviä.
Tässä vaiheessa voimme todeta, että isossa kuvassa kaikki meni ihan hyvin.
Jokainen oppi jotain uutta itsestään ja tavastaan tehdä töitä. Itsekin opin.
Sähköisessä ympäristössä toimiminen tulee varmaan lisääntymään.
Koulun tehtävä on valmentaa oppilaita tulevaisuuteen ja työhön.
Etäopetuksen aikana olette jokainen saaneet hyvän pohjan tulevaisuuden
toimintatapoihin ja –välineisiin. Kansainvälistyvässä maailmassa loppukevään
aikana opitut työskentelytavat tulevat teille varmasti tulevaisuudessa
käyttöön.

Ja 14.5.2020 palasimme takaisin lähiopetukseen. Ensimmäisen aamun ilmeet

ja eleet olivat mukavia katsoa. Hymy oli herkässä, kavereita – ja varmaan
vähän opettajiakin – oli kiva nähdä pitkästä aikaa. Saatiin vielä hyvää
opetusta muutamien päivien ajan.
Olen pitkin vuotta saanut hyvää palautetta Lucina Hagmanin koulun
hengestä, mukavista oppilasta ja ammattitaitoisesta ja sitoutuneesta
henkilökunta. Haluan nöyrästi kiittää teitä kaikki kuluneesta lukuvuodesta.
Kiitos! On hienoa olla tällaisen yhteisön jäsenenä.
Kiitos myös oppilaskunnan hallitukselle ja tukioppilaille hyvästä ja
ansiokkaasta työstä koko oppilaskunnan hyväksi - kiitos!

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

Lämmintä ja virkistävää kesää kaikille! Kiitos.
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Merkittävät tapahtumat koulutyössä
Syyslukukausi
Koulurauhan julistus ja ”Vahdin vaihto” 20.8.2019
21.8.2019 Weaving Road-hankkeen teemapäivä käsityöryhmille
7. luokkien tutustumispäivät Konttilan mökillä ja monialaisten teemaviikko
2.9.–5.9.2019
Retkikurssi vaeltamassa Salamajärvellä 7.9.-9.9.2019
7. luokkalaisten tervetulojuhla 12.9.2019
Perustuslakipäivät Helsingissä 13.9.2019
7. luokkien vanhempainilta 17.9.2019
Poistumisharjoitus 18.9.2019
18.9.2019 KLL:n jalkapalloturnaus, 1. kierros / Kokkolan mestaruus turnaus. Turnaukseen osallistuivat sekä pojat että tytöt.
Taksvärkkipäivä 20.9.2019
8. ja 9. luokkalaisten monialaisten aloituspäivä 25.9.2019
Jarmo Hämäläisen ja Riitta Löytynojan läksiäiset 30.9.2019
8.–9.luokkien vanhempainilta 1.10.2019
Taidetestaajat 8.luokat Kokkolassa 2.10.2019
9.lk vierailu Kokkolan suurteollisuusteollisuusalueelle 2.10.2019
Awakkee, Awakkee! konsertti 29.10.2019
Koulukuvaus 30.–31.10.2019
4.11., 11.11. ja 9.12.2019 Sirkuskoulu Kuun ohjaajat vieraili 8.luokkalaisten
tyttöjen liikuntatunnilla.
9. luokkalaiset Tulevaisuuden osaajaksi messuilla Kokkolassa 6.11.2019
Oppilaskunnan yleiskokous 13.11.2019
Loistavaa! -viikon Kaikki kiertää -draamatyöpaja 8.lk 8.11.2019
Taidetestaajat 8. luokat Tanssiteatteri Hurjaruuth Helsingissä 20.11.2019
Ekoroskin oppitunti koko koululle 21.11.2019
22.11. KLL:n salibandyturnaus, 1. kierros / Kokkolan mestaruus -turnaus.
Tyttöjen turnauksen voitti Lucina Hagmanin koulun joukkue.
Ryhmä 8. ja 9. lk TeknologiaTiistai-vierailulla New Bolidenillä 26.11.2019
Ryhmä 8. ja 9. lk Kannuksessa Jouluinen polku messuilla 29.11.2019

Adventtihartaus 29.11.2019
Itsenäisyysjuhla 5.12.2019
9. luokkalaisten vierailu Kokkolan suomalaiseen lukioon 16.12.2019
18.12. Luokkien yhteinen jouluruokailu
Puurojuhla 20.12.2019
Joulukirkko 21.12.2019
Kevätlukukausi
9. luokkalaisia tutustumassa ammattilukioon ja ammatillisiin opintoihin
14.1.2020
Ympäristöystävällinen Lucina-kokous 15.1.2020
Lukioilta 9. luokkalaisille ja huoltajille 16.1.2020
Ranskan projektin vanhempainilta 16.1.2020
Ranskalaiset vierailulla 30.1.-9.2.2020
Tukioppilaiden järjestämä kaveriviikko 3.2.-7.2.2020
Futsal-maaottelu Suomi-Ranska 7.2.2020
Vanhojentanssit 14.2.2020
Weaving Road-hankkeen vierailupäivä käsityöalan yrityksiin 9.3.2020
Etäopiskelua 18.3.2020-13.5.2020
Ysien retki Kaustiselle 27.5.2020
Päättäjäiset keskusradion kautta 30.5.2020

Oppilaskunnan hallituksen toimintaa 2019–20
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 tänä vuonna
järjestämättä. Syksyllä oppilaskunnan hallituksella oli koulutuspäivä, jona
suunnittelimme tulevan vuoden ohjelmaa. Syksyllä osa oppilaskunnan hallituksen
jäsenistä pääsi myös osallistumaan Helsingissä järjestettyihin perustuslakipäiviin.
Perustuslakipäivänä pieni oppilaskunnan äänestämä ryhmä vieraili Helsingin säätytalolla, jossa kerrottiin Suomen hallintomuodoista ja kaikesta siihen liittyvästä. Kun
päivän aktiviteetit olivat ohi, sama ryhmä vietti loppupäivän Helsingin keskustassa.
Koulultamme puuttui virallinen logo, joten päätimme järjestää logokilpailun.
Kilpailu järjestettiin kaikille koulumme oppilaille, ja siihen sai osallistua 1-3
hengen ryhmissä. Logon tuli olla itsetehty käsin tai tietokoneella. Lisäksi
sen täytyi olla selkeä ja kuvastaa kouluamme. Kilpailun voitti
Ronias Hietala.
Muuta toimintaa oli taksvärkkipäivän järjestäminen, Ranskan diskon ja Ranska-Suomi
maaottelun järjestäminen. Ranskan disko oli onnistunut ja tunnelma oli kohdillaan.
Ranska-Suomi maaottelu oli jännittävä ja peli oli tasainen. Tiukan pelin jälkeen Ranska
vei kuitenkin voiton.
Lucina Hagmanin koulua Nuorisovaltuustossa edusti Verneri Santapakka. Verneri
osallistui lähes kaikkiin kokouksiin. Nuorisovaltuustossa suunniteltiin vaikka mitä mutta
tärkeimmät, jotka ovat menneet läpi ja ovat kovassa suunnittelussa ovat mopoalue ja
kouluruoan jako nuorisotiloilla. Mopoalueesta sen verran että se on aidattu ja asvaltoitu
alue, eli poliisit eivät saa häiritä siellä olioita läsnäolollaan. Alueella siis saa ajaa laillisilla
tai laittomilla ajoneuvoilla. Sitten se toinen aihe, eli kouluruoan jakelu nuorisotiloilla. Eli
tällä ajetaan sitä, että ruokahävikki vähenisi, jos kouluruokaa alettaisiin jakamaan
nuorisotiloilla kaikille. Tarkoitus olisi, että vähävaraiset ja ne jotka eivät kerkeä käydä
kotona syömässä lämmintä ruokaa esimerkiksi harrastusten takia, voisi käydä
nuorisotiloilla nopeaa syömässä jotain tai jos perheessäsi ei ole varaa jokapäiväiseen
lämpimään ruokaan ja kouluruoka on se ainut lämmin ruoka, niin voisit saada toisen
lämpimän ruoan nuorisotiloilla. Nuorisovaltuusto on järjestänyt Nollapisteitä joka vuosi,
mutta surullisesti tänä vuonna sitä emme voi tehdä.
Tämä vuosi oli hyvin erilainen, koska jouduimme opiskelemaan paljon kotona, koska
Co-vid 19.

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
7.-8.9. 2019. Vaelluksella ohjaajina olivat Seija Väisänen ja Minna Styrman.
Varapäivystäjänä hätätilanteita varten oli rehtori Erkki Kinnunen.
Kurssille osallistui 13 nuorta, joilla osalla ei ollut lainkaan aiempaa
vaelluskokemusta. Kaikki osallistujat lähtivät vaellukselle ja matkan varrella
ei kuultu juuri valituksen sanaa. Osallistujat tekivät omat ruokansa
sovituissa ryhmissä ja osa yhteisistä kantamuksista oli myös jaettu jäsenten
kesken. Käyttäytyminen, huumori ja yhteistyö olivat kiitettävällä tasolla.
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. Illalla lämmitimme rantasaunan ja saimme myös
kalaa.

Sunnuntaina kävelimme Sysilammelta Koirasalmelle noin 9 km. Matkan
varrella on tulipaikkoja Kaulus, Heikinjärvenneva, Tavilampi, Heikinjärvi ja
Hiiliniemi. Koirasalmen opastuskeskukselta Honkimaan kuljetus
toteutui suunniteltuun aikaan.

Vaelluksen jälkeen kurssiaikaa meni välineiden siivoukseen ja palautuksiin.
Hanna Marjeta ja Saara Kalliokangas tekivät vaelluksesta esityksen, joka
esiteltiin koko koululle aamunavauksessa syksyllä. Keväällä kurssiin sisältyi
linturetki, sen dokumentointi ja palautekysely.

Tukioppilastoimintaa lukuvuonna 2019–20
Tukioppilaina lukuvuonna 2019-2020 toimivat Silja Airiola, Tuulia Harju,
Lilja Kinnunen, Matleena Kinnunen, Nella Hanhisalo, Elsa Kilpiö, NeelaMariia Päivärinta, Siiri Kämäräinen, Veera Viljanen, Hanna Marjeta, Lenni
Parpala, Aku Huopana, Alina Honkaharju, Eemeli Klapuri, Jere Kivineva ja
Elli Niemi. Tukioppilasohjaajana toimi Saija Paloranta.

”Yks, kaks, kol – Lucina!”
Lukuvuonna 2019-2020 Lucina Hagmanin koulun joukkueet ovat
osallistuneet Koululiikuntaliiton alaisiin urheiluturnauksiin. Syksyllä 2019 1.
kierroksella otettiin mittaa sekä jalkapallossa, että salibandyssa.
Ensimmäisessä turnauksessa ratkottiin Kokkolan mestaruutta.
Jalkapalloturnaus pelattiin tänä lukuvuonna Lohtajalla, jossa sää suosi ja
aurinko paistoi koko pitkän päivän. Jo menomatkalla kisafiilistä luotiin
poikien ja tyttöjen yhteisessä linja-autossa. Pelit etenivät jännittävissä
merkeissä, kun molemmat joukkueet voittivat sarjojensa ensimmäiset pelit.
Pelien edetessä oli selvää Kokkolan koulujen huima taitotaso. Poikien sarjan
jännittävin ottelu nähtiin kuitenkin viimeisenä, kun Lucinan ja Kiviniityn
pojat taistelivat jatkopaikasta tiukassa ja tasokkaassa pelissä. Tällä kertaa
mestaruuden ja jatkopaikan vei vastustaja, mutta pojat tarjosivat katsojille
uhrautuvaa taistelua sekä upeita maaleja. Tytöt olivatkin jo siirtyneet
kannustusjoukkoihin ja sitä ääntähän heistä lähti!
Salibandyturnaus pelattiin tällä kertaa Länsipuiston koulun liikuntasalissa.
Tässäkin turnauksessa voittaja menisi jatkoon ja kohtaisi aluefinaalissa
muita lähialueen 1. kierroksen voittajia. Päivän viimeisen pelin jälkeen
meillä oli kaksi voittoa ja yksi tasapeli. Kokkolan mestaruuden ratkeaminen
ei kuitenkaan ollut meidän käsissämme, vaan jäimme jännittämään
viimeisen pelin tulosta. Paluumatkalla minibussissa tunnelma oli vähintään
jännittynyt, kun kaikkensa antaneet pelaajat odottivat tietoa tuloksesta.
Hieman myöhemmin se oli varmaa – olemme Kokkolan mestareita!
Salibandyn Aluefinaali olisi pelattu maaliskuussa Kälviällä, mutta Suomen
poikkeustilan vuoksi turnaus peruuntui.

Liikunnanopettajat Jenna ja Jouko

Lukeva koulu lukuvuonna 2019–20
Syksyllä 2018 koulussamme aloitettu Lukeva koulu -toiminta sai viime
vuoden hyvien kokemusten myötä jatkoa myös tänä lukuvuonna. Lukevan
koulun tavoitteena on edistää oppilaiden lukutaitoa ja lisätä lukuinnostusta
koulussamme.
Lukeva koulu -toiminta sai heti uuden lukuvuoden alussa arvoisensa
aloituksen, kun koulumme sai vastaanottaa Lukuklaani-hankkeen upean
kirjapaketin. Paketin hulppeat 112 kirjaa mahdollistivat lukuvuoden mittaan
muun muassa erilaisten lukupiirien järjestämisen osana
kirjallisuudenopetusta.
Syyslukukauden puolella järjestettiin myös monenlaista mielenkiintoista
lukemiseen ja lukuharrastukseen liittyvää toimintaa. Heti syyskuun alussa
tubettaja Kalenterikarju eli Mikko Toiviainen kävi koulullamme puhumassa
kirjallisuudesta ja lukemisen hyödyistä. Syyskuussa kansainvälisenä
lukutaitopäivänä kannustimme oppilaita osallistumaan Read Hour kampanjaan. Read Hour -kampanjassa pysähdyttiin tunniksi
lukemaan syksyisenä sunnuntai-iltana klo 19.
Marraskuussa Loistavaa! -lasten ja nuorten kulttuuriviikolla saimme
vieraaksemme Kokkolan kaupunginteatterin yleisötyöntekijä Esko
Tynkkysen, joka veti koulumme kahdeksasluokkalaisille Kaikki kiertää draamatyöpajoja. Työpajassa tehtiin erilaisia draamaharjoitteita, joissa
harjoiteltiin monenlaisia vuorovaikutustaitoja. Kasit heittäytyivät hienosti
mukaan improvisoimaan, ja työpaja olikin kaikille varmasti hieno
kokemus.
Marraskuussa Lukeva koulu -tiimi järjesti vielä niin sanotun lukuviikon,
jolloin oppilaat saivat viettää ulkovälitunnit sisällä lukien. Jokaisesta
lukuvälitunnista sai arvan välipalalippujen arvontaan, ja arpalippulaatikko
täyttyikin nopeasti innokkaiden lukijoiden lappusista.
Heti vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa järjestettiin puolestaan
koulumme eri vuosiluokkien välinen lukuhaaste. Lukuhaasteen aikana luetut
kirjat merkittiin koulun seinällä olevaan listaan. Tällä kertaa
seiskaluokkalaiset saivat kaseista ja yseistä murskavoiton ja pääsivät
haasteen päätteeksi herkuttelemaan palkintojäätelöillä.
Helmikuun alussa koulussamme vietettiin valtakunnallista koulujen ja
uutismedian yhteistä Sanomalehtiviikkoa. Tänä vuonna viikon teemana oli
ilmastonmuutos. Useat koulumme opettajat tilasivat ja hyödynsivät kouluille

tarjottua ilmaista materiaalia ja sanomalehtiä, veipä moni oppilas lehden
päivän päätteeksi aina kotiin asti luettavaksi.
Valtakunnallinen Nuori Aleksis -projekti laajeni tänä lukuvuonna myös
yläkoulun puolelle. Me Lukeva koulu -tiimiläiset voimme iloisina ja ylpeinä
ilmoittaa, että myös omalta koulultamme projektiin pääsi mukaan kaksi
oppilasta, kun seitsemännen luokan Jonni Hietala sekä yhdeksännen luokan
Vinski Hietala hyväksyttiin Nuori Aleksis -lukuraatiin.
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne ja etäkouluun siirtyminen
aiheutti kevätpuolella hiukan haasteita myös Lukevan koulun toiminnalle.
Kirjastojenkin suljettua ovensa uhkasi moni oppilaamme jäädä vaille
luettavaa. Riemuksemme onnistuimme saamaan BookBeatäänikirjapalvelusta lahjakortteja, joiden saajiksi valikoitui tällä kertaa
seitsemännen luokan aktiivisia lukijoita. Lahjakortit otettiin riemulla vastaan
– ja lukuharrastus sai jatkua poikkeustilasta huolimatta.
Lukeva koulu jatkaa työtään ensi vuonna!
Lukeva koulu -työryhmä
Saija Paloranta, Maria Vuollet, Miia Tuikka ja Nina Vidjeskog

ITSENÄISYYTTÄ JUHLITTIN LUONNON
HELMASSA
Suomen itsenäisyyttä juhlistettiin koulullamme 5.12 hieman tavallisesta
poikkeavin menoin. Koulun väki kokoontui koulun piha-alueella olevaan
rinteeseen metsän siimekseen, entisen yläkoulun ja lukion paikalle. Rinne
oli valaistu jätkänkynttilöin, jotka käsityönopettaja Eerik Mustajärvi oli
valmistanut. Tilaisuuden aluksi Esko Porkola soitti lyhyen fanfaarin
trumpetillaan. Sitten otettiin vastaan Suomen lippu. 8. lk oppilas
Jaakko Kluukeri soitti rumpuja, lippua kantoi 9. lk oppilas Olli Tuikka
ja airueina toimivat 8. lk oppilaat Jimi Witick ja Mira Sikala.
Juhlapuheen piti liikunnanopettaja Jouko Salmela. Puhe käsitteli Suomen ja
Kälviän historiaa 100 vuoden ajalta. Aluksi muisteltiin kahden vuoden
takaista seremoniaa, jossa koulumme oppilaat pystyttivät rinteeseen
Tulevaisuuden kuusen itsenäisen Suomen 100 vuotispäivän kunniaksi.
Koulun väki sai kuulla tietoa koulun alueella sijainneista koulurakennuksista
ja muista historiallisista kohteista sekä alueella asuneista merkkihenkilöistä,
kuten kotiseutuneuvos Uuno Huhtalasta ja mestarihiihtäjä Toivo Lahdesta.
Lisäksi kerrottiin tunnelmista Kälviällä 100 vuotta sitten ja vaikeina sodan
vuosina.
Puheen jälkeen laulettiin yhdessä Maamme- laulu Esko Porkolan
säestyksellä. Lippu poistui ja koulun väki siirtyi ruokalaan juhlalounaalle.
Jätkänkynttilät jäivät palamaan tummenevaan joulukuun iltaan.
Jouko Salmela

Ympäristöystävällinen Lucina – ryhmä
Lukuvuoden aikana suunniteltiin ympäristöaiheisen vapaaehtoiseen
osallistumiseen perustuvaa oppilasryhmää. Innoittaja koulun omaan
toimintaan olivat syksyllä perjantaisin maailmalla järjestetyt
koululakkopäivät. Syyslukukaudella asiaa ideoitiin opettajien kokouksessa ja
mukaan suunnitteluun tuli 8 asiasta kiinnostunutta opettajaa sekä
koulunkäynnin ohjaaja Hannele ja siistijä Sari Koivuranta. Wilmassa kurssi
on merkitty koodilla Ympäristö xKEb72.
Toiminnassa on mukana 18 seiskaluokkalaista ja kokoonnuimme 7 kertaa
kevätlukukaudella. Kokoontumisia oli tuntien ja välituntien aikana
tuntipaikkoja vaihdellen. Kierrätyksen tehostaminen oli teema tälle vuodelle.
Ekoroskin Marko Berg kävi pitämässä esityksen kaikille seiskaluokkalaisille.
Yhteisillä kokoontumiskerroilla saimme aikaan lajittelupisteen alakertaan ja
yläkerran lajittelupisteen astiat valmiiksi. Melkein joka luokkaan tehtiin
jätepaperin ja suttupaperin keräyslaatikot. Tekovaiheeseen jäivät julisteet
kierrätyspisteille ja kyltti luokkien kaapinoviin, joissa on jätepaperin
keräyslaatikko. Karanteeni keskeytti mukavasti alkaneen toiminnan keväällä
2020.

RANSKALAISET KÄLVIÄLLÄ
Ranskanprojekti pyörähti täysillä käyntiin vuoden tauon jälkeen, kun 33
ranskalaista vierasta ja suomalaiset isäntäperheet kohtasivat toisensa Kokkolan
rautatieasemalla torstai-iltana 30. tammikuuta.
Sen jälkeen vietettiin kymmenen päivää monenlaisten touhujen äärellä. Tässä
poimintoja ja tunnelmia mieleen jääneistä yhteisistä hetkistä:
Ranskanprojekti oli huippukokemus ja omasta ranskalaisesta tuli itselle tosi
läheinen ystävä.
Ranskalaiset oli myös rohkeita menemään avantoon.
Melissa
Minä, Remi ja Lilian pelattiin viimeisenä iltana jotain tanssipeliä. Meillä oli
siinä sellainen panos, joka saa huonoimman tuloksen joutuu hyppäämään
lumihankeen. Lilian ja Remi hyppäsi lumihankeen, mutta minä en. Voitin aina,
joten säästyin lumelta.
Jere
Ranskanprojekti oli mielestäni tosi mukava, koska se tutustutti minua Ranskan
kulttuuriin ja ranskalaisiin ihmisiin. Sain myös minulla majoittuneesta ranskalaisesta ihanan kaverin. Projektista päällimmäisenä jäi mieleen Vattajan viikonloppu,
joka oli mielestäni aika onnistunut. Ylipäätänsäkin projekti oli mukava ja menisin
siihen mukaan uudelleen koska tahansa.
Lilja
Kokemus.
Verneri
Tykkäsin Ranskanprojektista paljon ja sain etenkin luonani majoittuneesta ranskalaisesta ihanan ystävän. Päällimmäisenä mieleen jäi kaikki yhteiset aktiviteetit
ja se, kun sain tutustua uusiin ihmisiin.
Matleena
Parhaita asioita oli ranskalaisten kanssa Vattaja, koska sai tutustua heihin paremmin ja myös suomalaisiin. Parhaita hetkiä oli myös, kun oltiin Palmassa avantouimassa ja saunassa, koska kun yksi ranskalainen tuli takaisin kun se oli käynyt
uimassa niin kaikki taputtivat ja hurrasivat hänelle. Diskoilta oli myös tosi kiva.
Manta
Oli kivaa osallistua projektiin. Parhaiten mieleen jäi, kun menimme pienemmällä porukalla luistelemaan koululle, missä tuli naurettua paljon.
Silja

Parhaiten minulla jäi mieleen se ilta, kun oltiin moottorikelkkailemassa!
Se oli mahtava ilta, jäi todella hyviä muistoja.
Nella
Oli todella kiva kokemus ja oli aina mukavaa, kun puhuin ranskalaiseni
kanssa iltaisin
Tuulia
Oli hauska, ku yks niistä ranskalaisista pojista tuli yhtäkkiä puhumaan mulle jotai.
En eka saanu selvää, mutta sitte tajusin, että se puhuki suomee. Sitte ku
ymmärsin mitä se sano (saisinko kuulokkeeni kiitos) ja sanoin sen saman niille
enkuks, niin ne sen kaikki kaverit oli siinä iha innoissaan ku se poika oli osannu
lausua sen oikein suomeks
Amanda
Se Vattajan reissu oli mukava kun sai kasattua yhteishenkeä niisä korsuisa.
Roni
Edellämainittujen aktiviteettien lisäksi kävimme Hermeksen jääkiekkoottelussa ja keilaamassa, opastetulla kaupunkikierroksella Kokkolan Neristanissa, tutustuimme Kälviän nähtävyyksiin, vierailimme Kälviän kirkossa, valmistimme pipareita, harjoittelimme tanssia, pelasimme jalkapalloottelun hallitsevaa maailmanmestaria vastaan ja järjestimme lettukestit
koululla. Koulun instasta löytyy kuvia ja videoita.
Iso kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille ja erikoiskiitos koulumme keittiölle.
Ja vielä sydämellinen kiitos kaikille mukanaolleille nuorille ja ihanille vieraanvaraisille perheille.
Hienoa olla Lucinassa!

Käsityön tuotoksia 2019–20

Stipendit ja palkinnot 2020
Jaettava rahamäärä vaihtelee vuosittain, ja tänä vuonna on uusia pysyviä ja
myös kertaluonteisia stipendejä. Ohjeiden mukaan luemme vain stipendien
saajien nimet.
Parhaat päättötodistukset
Sofia Nurkkala ja Amanda Biskop
Eniten keskiarvoa korottanut 9.-luokkalainen
(OP Keski-Pohjanmaa)
Arttu Kivistö
Ainekohtaiset stipendit, perusteena yrittäminen ja halu
kehittyä sekä menestys
1. Äidinkieli: Vinski Hietala
2. Ruotsi: Sofia Nurkkala
3. Englanti: Iivo Hakkio
4. Saksa: Ilmari Saari
5. Matematiikka: Arttu Kivistö
6. Fysiikka: Petteri Uusitalo
7. Kemia: Amanda Biskop
8. Biologia: Jere Kivineva
9. Maantieto: Inka Kujala
10. Terveystieto: Alina Honkaharju
11. Uskonto: Nella Pökkä
12. Historia: Jimi Witick
13. Yhteiskuntaoppi: Jere Niemi
14. Liikunta: Aku Ahokangas
15. Kotitalous: Siiri Kämäräinen
16. Kuvataide: Senja Särkioja
17. Musiikki: Sofia Lindholm
18. Tekninen työ: Aleksi Miekkoja
19. Käsityö: Niko Asujamaa
Ahkeruuspalkinnot
7. lk Max Halmekangas
8. lk Juho Uusimäki
9. lk Helmi Pesola

Oppilaskunnan stipendit
7. lk Petrus Poutanen
8. lk Neela Päivärinta
9. lk Jani Rimpioja
Vihkiäisrahasto, Luontoystävällisen Lucinan aktiiviryhmä
Olivia Pietilä, Minttu Hylkilä, Kiia Anttila, Sohvi Kämäräinen ja Julia
Sallansalmi
Kiva koulu- stipendi. Stipendin saaja on oppilas, joka
uskaltaa olla oma ihana itsensä, hyväksyy toiset ihmiset ja
luo ympärilleen hyvää ilmapiiriä.
Patrik Torsti
7.-luokkalaisten Rehti kaveri -stipendi. Oppilaat ovat
valinneet keskuudestaan koulumyönteisen hyvän
kaverin.
Silja Hautamäki ja Eetu Haasala
9. lk hymypatsaat. Oppilaat ovat valinneet keskuudestaan
koulumyönteisen hyvän kaverin.
Melissa Kykyri ja Eemeli Klapuri
Korpelan Voima (matemaattis-luonnontieteelliset aineet)
7. lk Niklas Tofferi
8. lk Aino Haasala
9. lk Sofia Nurkkala
Kalervo Tervolan rahaston stipendi luonnontieteessä
menestyneille oppilaille
Inka Kujala ja Jusa Uusisalo
Koulun paras valtakunnallisessa metsävisa-kilpailussa
Sofia Nurkkala
Lions Club Ullava, ullavalaiselle 9.-luokkalaiselle
Amanda Biskop

Kälviän Martat,
käsityö Aapo Hiltula
kotitalous Hanna Marjeta
Sverigekontakt i Finland -kirjapalkinto
Jere Kivineva
Jouko Salmelan myöntämä Sisupuukko
Vinski Hietala
Tiede-lehden lehtistipendi
Ukko Klapuri
Lions Club Kälviä, hyvä ”kamu”
Melissa Kykyri
Eemeli Klapuri
Ansioitunut kirjallisuuden harrastaja
Jonni Hietala
Kälviän elävän musiikin yhdistys
Reko Sivula

Onnittelut kaikille stipendien ja palkintojen saajille!

Kiitos kaikille stipendien ja lahjoitusten antajille!
Avain Säästöpankki Kälviä
Hillin Hilimat
Jouko Salmela
Kalervo Tervolan rahasto
Korpelan Voima
Kälviän elävän musiikin yhdistys
Kälviän Martat
Lions Club Kälviä
Lions Club Ullava
Lucina Hagmanin koulun oppilaskunta
Lucina Hagmanin koulun stipendirahasto
Biologian ja maantieteen opettajien liitto
OP Keski-Pohjanmaa
SanomaPro, Tiede-lehti
Sverigekontakt i Finland

Päättöluokkalaisten todistuskansiot lahjoitti
Avain Säästöpankki Kälviä

Ilmoitusasiat
Koulussamme uusintakoemahdollisuus järjestetään
perjantaina 5.6.2020 alkaen klo 9.00.
Uusi lukuvuosi koulussamme alkaa
keskiviikkona 12.8.2020 klo 8.55.

Aurinkoista
kesää
kaikille

