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Hyvät kuulijat!
Olemme eläneet hyvin historiallisen vuoden. Ensimmäisen kerran toisen maailmansodan
jälkeen kouluja suljetiin mikroskooppisen pienen vihollisen, Korona-viruksen vuoksi. Sylvään koulussa aloitimme lähiopetuksessa, siirryimme etäopetukseen ja nyt kevään ajan
olemme saaneet toimia lähes normaaliin tapaan. Käsien pesua on lisätty. Tämä asia varmasti jää pysyväksi toimintavaksi. Maskien käyttö ajan myötä vähenee.
Rokote on kehitetty ja kuluvan viikon aikana saimme lukea, että Euroopassa uudet rokotelinjat tuottavat lähes kolme miljardia rokotetta vuodessa. Saattaa olla, että korona-aika
kestää vielä mahdollisesti vuosiakin, mutta me olemme oppineet elämään tässäkin uudenlaisessa normaalissa.
Monella on käynyt niin, että ihan tavallinen arki tuntuu varsin mahtavalta, nyt kun saa tavata kavereita, olla toisten kanssa, käydä koulua ja nyt myös harrastaa. Joillakin meistä
myös elämänarvot ovat muuttuneet. Terveys jokaisen kohdalla ja se, että lähimmäisillämme on kaikki kunnossa, on erittäin tärkeätä.
Tänä vuonna koulunsa päättävien kevätjuhla on vielä hieman erilainen. Penkkien välit ovat
pidemmät ja ohjelma osin erilaista. Kuitenkin saamme viettää yhteistä juhlaa, mikä on jo
itsessään merkittävää ja hienoakin.
Viimeisten kuukausien aikana on varmuudella ponnisteltu monella yhteiskunnan rintamalla äärirajoilla. Ajatukseeni nousee Korona-osastojen henkilökunta, kriisityöntekijät ja
opettajat. Uuteen tilanteeseen sopeutuminen ja tilanteen haltuun ottaminen on vaatinut
merkittäviä ponnistuksia.
Toivon sinulle peruskoulusi päättävä nuori kaikkea hyvää; myötätuulta sille ulapalle ja
suunnalle, jonka olet valinnut. Sinulla on erikoisesta ajasta huolimatta hyvät eväät mukanasi. Luota itseesi, älä pelkää tehdä töitä, äläkä varsinkaan pelkää epäonnistua. Epäonnistumisista voi vain ja ainoastaan oppia.
Ensi syksy näyttää rokotusten ja maailmanlaajuisen tilanteen osalta kohtuullisen hyvältä.
Luottakaamme edelleen presidentti Koiviston toteamukseen; ellemme varmuudella tiedä,
kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.

Toivotan sinulle mitä parhainta onnea peruskoulun päättötodistuksen johdosta!

Hyvät kuulijat
Henkilökunnastamme useampi opettajaa siirtyy uusiin tehtäviin. Jaakko Alasen hyvin alkanut ura Sylväällä päättyy tähän kevääseen, ainakin toistaiseksi. Oppilasmäärän laskusta
johtuvan tuntimäärän laskun johdosta on uudet tehtävät edessä. Jaakko entisen koulun
oppilaana otti oman paikkansa nopeasti. Jospa vielä saisimme tehdä jossakin kohtaa työtä
yhdessä. Onnea uuteen tehtävään.
Janne Järvinen siirtyy Sastamalassa toiseen yksikköön vastaaviin tehtäviin. Maria Mettälä
samoin siirtyy osin uusiin tehtäviin. Elokuusta alkaen Mettälän tehtäviin kuuluu laajennetun oppivelvollisuuden opiskelijoiden ohjaus ja tuki.
Sanni Saarelan, Juha Lehdon ja Saila Pelkosen ja Noora Rintalan työtehtävät päättyvät
Sylväällä. Viransijaisena meistä moni on aloittanut ja sitä kautta kannuksia itselleen hankkinut. Toivottavasti Sylvää on voinut olla sellainen työpaikka, josta jotakin jää myös tulevien työtehtävien hoitamiseen. Kiitos jokaiselle hyvästä työstä ja menestystä sekä onnea
uusiin tehtäviin!
Kova lukukausi jää nyt taakse. Hyvä työ on tehty. Kaikki ovat saaneet opetusta ja samalla
on kasvettukin hieman. Henkilökuntaa kiitän erityisesti kuluneesta vuodesta. Moneen erilaiseen opetusmuotoon on taivuttu. Lähiopetuksesta siirryttiin etäopetukseen käytännössä yhdessä yössä. Se kertoo osaamisesta ja kyvystä mukautua. Paluu takaisin lähiopetukseen on vaatinut enemmän aitoa läsnäoloa ja ryhmänhallintaa.
Olemme selvinneet. Vaikka rankka lukuvuosi onkin ollut, olisi se voinut olla monin verroin
karmeampi. Ketään ei ole lomautettu puhumattakaan irtisanottu. Muutoksista on selvitty
sekä itsenäisesti vastuuta kantaen, että toisia tukien. Suuri kiitos Sinulle työpanoksestasi ja
muiden auttamisesta sekä tukemisesta!
Hyvät kuulijat!
Kohta jaetaan stipendit ansioituneille ja jokaiselle peruskoulunsa päättävälle päättötodistus. Sinä yhdeksäsluokkalainen, olet suorittanut oppivelvollisuutesi uuden lainsäädännön
myötä siten, että oppivelvollisuutta on jäljellä aina 18 ikävuoteen asti. Jokin opiskelupaikka
on oltava tai sitten hyväksytty lupa siihen, ettet ensi syksynä opiskele. Velvollisuutesi iän
myötä kasvavat, itsenäistymisen myötä myös vastuu ja vapaus lisääntyvät. Toivotan mitä
parhainta jatkoa ja menestystä tulevaan. Toivottavasti tekemäsi työ mahdollistaa sinulle
haluamasi toisen asteen opiskelupaikan ja pääset turvallisesti omalle hyvälle elämän polullesi.
Tuleville kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisille toivon myös hyvää kesää. Uskon, että me
kaikki arvostamme syksyllä ihan tavallista koulun arkea.
Arvoisat kuulijat

Vanhempainyhdistyksen hallitus edustaa Sylvään koululla vanhempia kevätjuhlassamme.
Vaikka kaikenlaisille aktiviteeteille korona on tuonut merkittävän lisähaasteen, on vanhempainyhdistys ollut silti erityisen aktiivinen ja toimelias. Esimerkiksi kuluneen viikon mentalisti Jenni Sofian esitys oli vanhempainyhdistyksen kustantama. Vanhempainyhdistys on
myös kustantanut yhdeksäsluokkalaisten päättötodistusten suojakannet. Kun koronasta
päästäneen, mitä kaikkea aktiivinen yhdistyksen hallitusväki keksiikään puheenjohtajansa
Sanna Sianojan kanssa. Kiitos kuluneesta aktiivisesta vuodesta aktiiviselle yhdistyksen hallitusjoukolle!
Nyt on lähes normaalin kesän ja loman aika. Koko suomalaisen kouluhistorian lapset ja
nuoret ovat saaneet kirmata kesälomille suvivirren sävelin. Niin mekin teemme tänä
vuonna. Vaikka onkin maskit, saamme laulaa täysin palkein.
Toivottavasti mahdollisimman moni voisi tavoittaa tänäkin keväänä huolettoman ja turvallisen kesälomatunnelman sekä suvivirren sanojen kiitollisuuden ja ilon!
Johanna Venhon sanoin

Saat kimallusta, kikatusta, opit nauttimaan
ja luottamaan ja leikkimään ja lujaa keinumaan.
Saat onnea, saat valoa, saat mustia muruja
– ilo näkyy paremmin, kun on myös suruja.
Saat vain hetken olla pieni huoleton
mutta maailmassa sulle syli aina on.
Toivotan hyvää kesää kaikille oppilaille ja koko henkilökunnalle. Jokainen on lomansa aidosti ansainnut.
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MUSTANOJA MIKKO
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MYLLYMAA JENNY
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PELTOMAA PILVI
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RANTANEN SUSANNA
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RINTALA NOORA
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ROOS ANNE-MARIE
SAARELA SANNI
SINISALO SONJA
SUOKUISMA PÄIVI
TERVALA MAIJU
TIAINEN HANNA
TOIVO AARNE

rehtori
apulaisrehtori, erityisopettaja
maantieto ja biologia, terveystieto
liikunta
äidinkieli ja kirjallisuus
äidinkieli ja kirjallisuus, 31.3.2021 asti
tekstiilityö, kuvataide
matematiikka, fysiikka ja kemia
JOPO, liikunta
erityisopettaja
liikunta
äidinkieli ja kirjallisuus
uskonto, elämänkatsomustieto
erityisopettaja
kotitalous, terveystieto
liikunta
tekninen työ
matematiikka, fysiikka ja kemia
englannin kieli
matematiikka, fysiikka ja kemia, virkavap.
erityisopettaja, liikunta
ruotsin kieli
matematiikka, fysiikka ja kemia, 7.1.2021 alk.
biologia ja maantieto, terveystieto
matematiikka, fysiikka ja kemia,
virkavap. 6.1.2021 alk.
englannin ja espanjan kieli
oppilaanohjaus
tekstiilityö
äidinkieli ja kirjallisuus, viransij. 12.3. - 5.6.2021
äidinkieli ja kirjallisuus, virkavap. 1.1. - 29.6.2021
äidinkieli ja kirjallisuus, viransij. 1.1.- 29.6.2021
oppilaanohjaus
matematiikka, fysiikka ja kemia
matematiikka, fysiikka ja kemia
matematiikka, fysiikka ja kemia
musiikki
kotitalous
ortodoksiuskonto
erityisopetus, viransij. 12.3. - 5.6.2021
tekninen työ
ruotsin kieli
matematiikka, fysiikka ja kemia, viransij.
kuvataide
maantieto ja biologia, terveystieto
liikunta
ruotsin ja englannin kieli, erityisopettaja
matematiikka, fysiikka ja kemia

VAINIOMÄKI SAMUEL
VALLI JUKKA
VALLI MINNA
VUOKSIALA ANNA
YLÖNIEMI HARRI

englannin kieli, historia
historia ja yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
historia ja yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
kotitalous
historia ja yhteiskuntaoppi, venäjän kieli

HENKILÖKUNTA
Terveydenhoitaja:

Hinkkanen Taina

Koulukuraattori:

Hiitti Anni-Maija

Koulupsykologi:

Hautamäki Henna

Palvelusihteeri:

Mahnala Anne

Tukiluokan hoitaja:
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Lk
7
8
9
Yht.

poikia
99
71
67
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tyttöjä
69
86
85
240

yht.
168
157
152
477

vastaava kokki
kokki
kokki
ravitsemistyöntekijä

SYLVÄÄN KOULUN KEHITTÄMISTIIMI 2020-2021
Kehittämistiimiin kuuluivat lukuvuonna 2020-2021 Jari Andersson, Kimmo Lahtinen, Anita
Lindqvist ja Susanna Rantanen. Jukka Valli jäi pois kehitystiimistä kesken kaksivuotiskauden.
- Aiempina vuosina 7.lk vanhempainillassa aineryhmät esittelivät luokissansa oppiaineita huoltajille. Palautteet huoltajilta olivat hyviä ja käytäntö jatkunee edelleen syksyllä 2021 koronatilanteen salliessa. Muutoin vanhempainiltoja voidaan epidemiatilanteen niin vaatiessa toteuttaa etänä,
joista rehtori sai myös huoltajilta myönteistä palautetta.
- Lukuvuoden 2020-21 teemana oli arviointi. Kehitystiimi on hoitanut monta käytännön asiaa ja
tapahtumaa kuluvan kauden aikana etäjaksoista huolimatta.
- Koko koulun yhteinen talviliikuntatapahtuma toteutettiin luokka-asteittain Emmanmäen ja
Hopun alueella 16.2.2021 vanhempainyhdistyksen taloudellisella tuella ja oppilaskunnan kanssa
yhteistyössä. Tapahtumasta saatu palaute oli myönteistä. Tapahtuma järjestettäneen jatkossakin.
- Vanhempainyhdistyksen etäkokouksiin on osallistuttu vuoron perään kehitystiimistä. Vanhempainyhdistys on toiminut aktiivisesti, kerännyt rahaa eri tavoin ja tarjoaa oppilaille esim. mentalisti esityksen toukokuussa 2021.
- NouHätä -luento ja -sähköinen kilpailu järjestettiin 8.-luokkalaisille keväällä 2021.
- 7.-9. luokkia osallistui SmokeFree -kilpailuun lukuvuoden aikana. Toimintaa johdettiin tutulla
kaavalla tiimin puolesta. Anja Perttulan luokka 7A voitti kilpailun pääpalkinnon 1000 €.
- Taidetestaaja tapahtuma 21.4.2021 pidettiin streemattuna auditoriossa 8. luokkalaisille.
- Koulun seinäpintoihin viihtyisyyttä lisääviä kuvia saatiin oppilaskunnan ja koulun
kustantamana.
- Poistumisharjoitus pidettiin kevätlukukauden lopussa, 9. luokkalaisten kahvitus suoritettiin
1.6.2021 yhteistyössä juhlaryhmän kanssa ja kevätkirmaustapahtuma Kaalisaaren alueella järjestettiin 2.6.2021 samantyyppisenä luokka-asteittain kuin Laskiaistiistain ulkoilutapahtuma.
- Koulun oppilaat ja opettajat vastasivat hyvinvointiprofiili-kyselyyn keväällä 2021. Koulun kehityskohteita pohdittiin erilaisissa ryhmissä ja edelleen kehitystiimissä. Kehityskohteet rajattiin
kolmeen.
-Koulun kehityskohteiksi on valittu lukuvuodeksi 2021-2022: Taitotalon suunnittelu, koulujen
mahdollisesta yhdistymisestä aiheutuvat muutokset ja arviointi.

SYLVÄÄN KOULUN OPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2020-2021
Oppilaskunnan hallitus:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Kioskivastaava
Taloudenhoitaja
Avainvastaava
Pelivälinevastaava
Muut jäsenet

Ohjaava opettaja

Aaro Nordvall
Topi Tuomisto
Tuomas Olkkonen
Elisa Mustanoja (1.5.-31.5.2021)
Elli Halme
Miro Kinnunen
Aate Knuutila
Roope Valtonen
Aatos Veikkola
Elli-Mariia Malmberg
Mikko Mustanoja

Oppilaskunnan toimintaa
Kioski ja juoma-automaatit: Kioski on oppilaskunnan tärkein vuosittainen tulonlähde. Kioski oli
päivittäin auki kolmella välitunnilla jokaiselle luokka-asteelle erikseen ruokailua seuraavan oppitunnin jälkeisellä välitunnilla. Oppilailla on ollut käytössä juoma-automaatti yhteistyössä Hartwallin kanssa. Lisäksi oppilaskunnalla on käytössä Cupsolo -koneita, jotka on sijoitettu C-rakennuksen teknisen työn tiloihin ja kioskiin.
Pelivälineet: Oppilaskunta on hankkinut ja ylläpitää pihapelivälineitä välituntikäyttöön. Oppilaskunta pyrki pitämään pelivälinekioskia auki joka välitunti. Oppilailla on mahdollisuus lainata
monenlaisia urheiluvälineitä, joiden myötä heillä on mahdollisuus pelata pingistä, koripalloa, frisbeetä sekä jalkapalloa välituntisin. Oppilaskunta on ollut yhteistyössä koulun kehitystiimin ja
vanhempainyhdistyksen kanssa.
Teemapäivät ja tapahtumat: Lukuvuoden aikana järjestettiin teemaviikko, talviliikuntapäivä Emmanmäessä ja kevätkirmaus -päivä. Lisäksi tukioppilaat ovat järjestäneet erilaisia teemapäiviä,
esimerkiksi ystävänpäivänä.
Kouluviihtyvyys: Oppilaskunta tarjosi halukkaille oppilaille käyttöön säilytyslokeron kuten aikaisempinakin vuosina, minkä lisäksi käytössä on ollut kolme latauskaappia. Ala-aulan
viihtyvyysprojekti on edennyt, ja kalusteita on hankittu.
Varainhankinta: Taksvärkkikeräystä ei voitu pitää Covid-19-viruksesta johtuen. Oppilaskunta
osallistui Huippukokoukseen, mistä saatiin rahoitus ala-aulan viihtyvyyden parantamiseksi.
Muu toiminta: Edustajisto kokoontui lukuvuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Hallitus kokoontui
pääsääntöisesti kerran viikossa. Oppilaskunta lahjoitti kevätjuhlassa yhdeksäsluokkalaisille jaettavia stipendejä, sekä päätti niiden kriteerit. Lukuvuoden aikana oppilaskunta teetti palveluverkkoselvitystä koskevan kyselyn ja osallistui Sylväällä järjestettyyn oppilaskuntien yhteiseen kokoukseen. Kaksi hallituksen edustajaa osallistui terveydellisten olojen tarkastukseen.

Toimintakauden aikana aloitettiin selvitystyö oppilaskunnan käyttötilin siirtämiseksi Sylvään
koulun vanhempainyhdistyksen hallintaan pankkitoimialaa sekä kaupungin toimialojen hallintoa
koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Siirto toteutettaneen seuraavan toiminta- ja tilikauden alkaessa.
Luokkaedustajat 2020-2021
7A
Touko Malmivaara
7B
Johannes Ojansivu
7C
Oliver Järvinen
7D
Milla Ylijoki
7E
Lauri Järvinen
7F
Arttu Ylinen
7G
Lauri Ylinen
7H
Samira Borg

Elli-Mariia Malmberg
Valtteri Lahtinen
Kaapo Valtonen
Elli Leppänen
Veikka Vieras
Emmi Rämä
Kalle Haunia
Emilia Rajamäki

8A
8B
8C
8D
8E
8F
8G
8H
8I

Viivi Alakoski
Roope Valtonen
Siiri Nevala
Elli Halme
Elisa Mustanoja
Anttijussi Kallio
Marta Oiguse
Saimi Prusi
Jarno Kuosmanen

Tiia Heinikorpi
Aatos Veikkola
Maria Hietanen
Aate Knuutila
Nita Savela
Anna Passi
Iida Haavisto
Vilja Vihakas
Anton Grönstrand

9A
9B
9C
9D
9E
9F
9G
9H
9JOPO

Vili Viitanen
Henni Karvinen
Alli Järvinen
Ruut Koski
Laura Häihänen
Jutta Kulonpää
Oscar Järvinen
Miro Telilä

Topi Tuomisto
Aaron Anttila
Miro Kinnunen
Taina Käkelä
Tuomas Olkkonen
Elli Punto
Aaro Nordvall
Jani Setälä

TUKIOPPILASTOIMINTA LUKUVUONNA 2020-2021

Tukioppilastoiminnan arvot
•

Yhdenvertaisuus

•

Vapaaehtoisuus

•

Ilo

•

Luottamuksellisuus

•

Nuoruus ja nuoruuden arvostus

•

Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen

Tukioppilastoiminnan tavoitteet
•

Toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen koulussa

•

Nuorten osallisuuden lisääminen koulussa

•

Ongelmien ennaltaehkäiseminen

•

Yksilönä kehittyminen

Tukioppilastoiminta Sylvään koulussa
•
•
•
•
•
•
•
•

MLL:n koulutuspäivä
osallistuminen 7. luokkien ryhmäyttämispäivään
7. tuntien pitäminen erilaisin teemoin (yhteensä 7 tuntia)
viikoittaisten aamunavausten pitäminen
Joulutervehdykset
uusien tukioppilaiden valintaan osallistuminen
Vappu-tempauksen järjestäminen
Sylvää-videon ja esittelymateriaalin toteuttaminen tuleville 7. luokkalaisille

SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS 2020–2021
Sylvään koulun vanhempainyhdistyksen jäseneksi voivat tulla kaikki Sylvään koulun oppilaitten
vanhemmat ja huoltajat. Lukuvuosi 2020‒2021 on ollut vanhempainyhdistyksen 23. toimintakausi.
Yhdistys on Suomen vanhempainliiton jäsen ja toimii sen antamien ohjeiden mukaan. Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä ja näin edistää nuortemme
hyvinvointia.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.10.2020 Sylvään koululla ja 2020‒2021 lukuvuodeksi puheenjohtajaksi valittiin Sanna Sianoja ja hallituksen jäseniksi Elina Tiainen, Jouko Jokela, Anu
Nieminen, Mikko Joona, Hanna Kuutti, Heini Halme ja Minna Isotalo. Sihteeriksi valittiin Elina
Tiainen ja rahastonhoitajaksi Anu Niemi.
Toimintakauden aikana hallitus on kokoontunut vuosikokouksen lisäksi 7 kertaa. Kokouksissa on
osallistunut myös koulun kehittämisryhmän opettajajäseniä: Mikko Mustanoja, Kimmo Lahtinen,
Susanna Rantanen ja Anita Lindqvist. Lisäksi kokouksiin on osallistunut myös oppilaskunnan
edustajia. He ovat tuoneet kokouksiin koulun ajankohtaisia kuulumisia ja tietoa koulun lukuvuoden
tapahtumista. Olemme keskustelleet monista kouluun ja nuortemme hyvinvointiin ja terveyteen
liittyvistä asioista sekä pohtineet yhdessä, kuinka voisimme edelleen kehittää koulun, vanhempien
ja oppilaiden yhteistoimintaa.
Lukuvuotta 2020–2021 väritti koronapandemian jatkama poikkeusaika, jonka vuoksi perinteisiä
tapahtumia tai tilaisuuksia ei ole voitu järjestää. Myös vanhempainyhdistyksen toiminta on ollut
käytännössä täysin virtuaalisten yhteyksien varassa. Vanhempainyhdistyksen toiminnasta on tiedotettu vanhempainilloissa, Wilman kautta sekä koulun nettisivujen kautta. Kokouspöytäkirjat ovat
olleet kaikkien luettavissa nettisivuilla: http://www.sylvaa.fi/huoltajalle/vanhempainyhdistys
Vanhempainyhdistys on harjoittanut varainhankintaa eri tavoin: Perhekohtainen jäsenmaksu 10e,
raakapakaste-, Hyvvää! -perinneruokakirja sekä Impolan kasvitilan tuotepakettien myynti, vanhojen koulukarttojen sekä koulun vanhojen Arabia-astioiden sekä koulun vanhojen kirjojen ja LPlevyjen myynti koulun nettisivujen kautta. Olemme hakeneet myös avustusta kulttuuritapahtumien
järjestämiseksi.
Simassa Sylväällä -tapahtuma on ollut aikaisempina vuosina riemukas perheitä ja koulumaailmaa
yhteen tuova tapahtuma. Tämä tapahtuma oli jossain muodossa suunnitteilla jo keväälle 2020 välivuoden jälkeen. Tapahtumana, missä oppilaskunta ja oppilaat itse olisivat entistäkin aktiivisempia
toimijoita. Jatkuneen koronatilanteen vuoksi perinteistä tapahtumaa ei ole ollut mahdollisuutta järjestää. Sen sijaan suunnitteilla on vielä kevään 2021 aikana saada järjestettyä oppilaille piristykseksi mentalistiesitys, jossa hyödynnetään niin striimausta kuin myös yhdelle vuosiluokalle paikan päällä osallistumista.
Hankituilla varoilla vanhempainyhdistys on edistänyt koulun kaikkien oppilaiden hyvinvointia ja
ohjannut varoja toimintaan, josta hyötyvät koulun kaikki oppilaat. Vanhempainyhdistys on hankkinut peruskoulunsa päättäville päättötodistuskansiot. Lisäksi vanhempainyhdistys on jakanut stipendejä kaikille koulunsa päättäville luokille sekä huolehtinut Marja Nurmen stipendirahastosta
jaettavat stipendit liikunnalliselle tytölle ja pojalle. Vanhempainyhdistys huolehtii koulun taksvärkkitilistä ja on sopinut oppilaskunnan kanssa myös huolehtivansa jatkossa oppilaskunnan tilistä.
Kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiryhmässä on edustaja vanhempainyhdistyksestä.

Vanhempainyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia oppilaita, koulun henkilökuntaa, vanhempia, toimintaan osallistuneita ja sponsoreita poikkeuksellisesta vuodesta. Toivotamme kaikille terveyttä ja
iloista mieltä kesälomille lähdettäessä! Toivottavasti tulevan toimintakauden myötä pääsemme
myös jälleen nauttimaan yhteisestä tekemisestä enemmän.
Sylvään koulun vanhempainyhdistys ry
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Elokuu
12.8.

Syyslukukausi alkoi.

24.8.-3.9. 7. luokkien ryhmäyttämispäivä leirimajalla, järjestäjinä Sastamalan kaupungin
nuorisotoimi, Sastamalan seurakunnan nuorisotyö ja Sylvään koulu.
Ryhmäyttämispäivänä luotiin luokkahenkeä, joka kestää koko Sylvään ajan.
Syyskuu
28.9.

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton järjestämä valtakunnallinen
matematiikkakilpailu 9. luokan oppilaille: 1. Friida lahtivirta 9G 20,5 p,
2. Sinna Mäkilä 9F 19 p ja 3. Juuso Valkama 9F ja Lauri Välimäki 9E 18 p.

Lokakuu
Smoke Free -kilpailu loka-maaliskuun ajan.
8.10.

Sähköyhtiö Caruna luovutti Sylvään koululle opetuskäyttöön tarkoitetun Voimalaoppimispaketin. Voimalalla voidaan opetella mm. uusiutuvaa energiaa.

12.-16.10. Syysloma.
Marraskuu
26.11.
9. luokkien vanhempainilta etänä.
Joulukuu
Joulukuussa kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kotitalouden valinnaisaineryhmät tekivät yhteistyötä Pukstaavin kanssa valmistamalla piparkakkuteoksia
Pukstaavin näyteikkunaan. Piparkakkukylä oli osa Marttilan kadun seimikatua, ja
oli näytteillä ensimmäisestä adventista loppiaiseen.
3.-17.12.

Lasten ja nuorten kulttuuriviikkojen kaupungin taidekokoelmasta kerätty Ystävyyskuvataidenäyttely Sylväällä.

17.12.

Valinnaisaineinfo 7.-luokkalaisille.
8. ja 9. luokkien kotityöTeT.

22.12.

Joulujuhlapäivä.

Tammikuu
7.1.
Kevätlukukausi alkoi.
Tammikuussa kahdeksannen luokan valinnaisryhmät osallistuivat MTK:n jär
jestämään Kokkaa kotimaista -kampanjaan tutustuen lähiruokaan ja kotimaiseen
ruoantuotantoon. Paikallinen yhdistys MTK Vammala ry tarjosi raaka-aineet
herkullisen lähiaterian valmistamiseen.

18.-22.1.

Rehtorin järjestämä lumiveistoskilpailu.
2. palkinto, teos: näytteenotto. Perustelut: ajankohtainen, vakavasta asiasta humoristisella tavalla esiin nostettu tärkeä toimenpide.
Tekijät: Elli Halme, Linnea Järvinen, Petra Lankinen ja Riina Välimäki 8D
1. palkinto, teos: wc-pönttö ja paperiteline. Perustelut: graafinen, veistoksellinen ja
painovoimaa uhmaava.
Tekijät: Altti Mustonen, Niklas Mäenpää, Arttu Nuto, Aleksi Vuorinen ja Eetu
Välimaa 7E.

27.1.

Nou Hätä -luento 8.-luokkalaisille.

Helmikuu
4.2.
Suun terveyden edistäminen -luento kaikille oppilaille.
10.2.

Metsävisa 9.-luokkalaisille. Koulun paras oli Elsi Anttila 9F.

16.2.

Laskiaistiistain kunniaksi ikäryhmittäin ulkoilua, mäen laskua pulkilla ja liukureilla
sekä erilaisia talvilajejen harrastamista Hopun urheilualueella.

17.2.

8. luokkien vanhempainilta.

Maaliskuu
1.-5.3.
Talviloma.
8.3.-1.4.

Etäopetusjakso.

Huhtikuu
6.-9.4.
8. luokkien TET.
21.4.

Taidetestaajien järjestämä suora lähetys ooppera Covid fan futte. 8.-luokkalaiset
osallistuivat.

22.4.

Nou Hätä! -kilpailu 8.-luokkalaisille.

Toukokuu
3.-12.5.
Hyvän mielen bingo, järjestäjänä erityisnuorisotyöntekijä Karita Pyhälahti ja Miia
Niemelä Kimpassa hankkeesta ja Tukitalolta.
4.5.

8. luokkien tutustuminen lukioon.

11.5.

Tulevien 7.-luokkalaisten tutustumistilaisuus ja vanhempainilta Teamsin
välityksellä.

18.5.

Nuorisopalveluiden järjestämä tapahtuma välituntisin: tarjolla kahvia ja Onnenpyörä
palkintoineen.

20.5.

Varjovaalit 9.-luokkalaisille.

24.-28.5.

9. luokkien TET.

Kesäkuu
1.6.

Mentalistin esitys.
9.-luokkalaisten oma kevätkevennysohjelma ja juhlahetki ruokalassa luokanvalvojien
kanssa.
7.-luokkalaisten tutustuminen vanhempien työpaikkaan.

2.6.

Kevätkirmaus Kaalisaaren alueella sekä elokuva auditoriossa.

3.6.

Pesäpallo-ottelut.

5.6.

Lukuvuoden päättäjäiset.

STIPENDIT
FC Vapsi
Liikunnalliselle tsempparille, joka on omalla innokkuudellaan ja asenteellaan innostanut
muita liikkumaan sekä liikuntatunnilla että koulussa.
Talja Jere
7A
20 €
Järvinen Linnea
8D
20 €
Nieminen Leevi
9C
20 €
MARJA NURMEN RAHASTO
Liikunnalliselle tytölle ja pojalle.
Jokinen Mila
9E
Kunnari Arttu
9F

50 €
50 €

AITO SÄÄSTÖPANKKI, SASTAMALA
Matemaattisesti menestyvälle nuorelle.
Miettinen Jasmin
9B
Forsström Vuokko
9C

50 €
50 €

VAMMALAN LUKION YHDISTETTY STIPENDIRAHASTO
Matemaattisesti lahjakkaalle.
Kunnari Arttu
9F
150 €
SASTAMALAN OSUUSPANKKI
Sastamalalaiselle opiskelijalle.
Anttila Elsi
9F

100 €

LC KARKKU
Nieminen Saana
Hurula Iisa
Häihänen Laura
Perttula Lotta
Salonen Peppi

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

9D
9E
9E
9E
9F

ISÄNNÖINTIPALVELU KARI KAAJA
Positiivinen, yhteishengen nostattaja, yrittäjähenkinen.
Järvinen Alli
9C
100 €
LASTUX OY
Mäkinen Sami

9 JOPO

50 €

VEXVE
Kielellisesti lahjakas, oma-aloitteinen ja hyvä koulumenestys.
Rusama Sanni
9B
50 €
SYLVÄÄN KOULUN LAHJOITUSRAHASTO
Pajala Iiro
7B
50 €
Pajala Meeri
7C
50 €
TYRVÄÄN KONTTORIKONE OY
Lehtimäki Helka
9C
Toivonen Kaisa
9JOPO

50 euron lahjakortti
50 euron lahjakortti

SOKEAIN LASTEN TUKISÄÄTIÖ
Metsämäki Oskari
9A

50 €

POHJOLA-NORDEN RY
Pohjola-Norden on kansalaisjärjestö, joka edistää pohjoismaista yhteistyötä ja tekee
Pohjoismaita tunnetuksi Suomessa.
Pohjola-Nordenin palkintokirja ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle oppilaalle
jaetaan e-kirjana.
Järvinen Alli
9C
e-kirja
TEKSTIILITYÖN STIPENDIT
KANGASKAUPPA NOKIAN KAUPPAHUONE
Mironyceva Emilja
9F
tuotepaketti
OMPELIJAN MAAILMA OMPELUKONEKESKUS KOIVU OY
Anttila Elsi
9F
tuotepaketti
TEKNISEN TYÖN STIPENDIT
KONETALO KIVIRANTA
Rantala Samuli
9D
Hurula Iisa
9E

50 €
50 €

VAMMALAN VÄRIAITTA
Häihänen Laura
9E

50 €

VAMMALAN TERÄSTUOTE OY
Levoniemi Veeti
9E

50 €

LAINEEN SAHA
Kortesuo Tuomo

50 €

9D

TEKNOLOGIATEOLLISUUS
Isosävi Mikko
8F

40 €

KOTITALOUDEN STIPENDIT
HEINON LEIPOMO OY
Myönnetään ahkeralle ja iloiselle kotitalouden taitajalle, joka luo ympärilleen aina
positiivista ilmapiiriä.
Raikunen Wilma
9E
50 €
SUOMALAISEN KIRJAN MUSEO PUKSTAAVI
Suomen kirjainstituutin säätiön kirjalahja kotitaloudessa menestyneelle oppilaalle
kiitoksena osallistumisesta Seimikadun näyteikkunan somistamiseen.
Jokiranta Milla
Salonen Peppi
Talja Jesse

9F
9F
9G

kirja
kirja
kirja

LUKUDIPLOMIN SUORITTANEILLE
TYRVÄÄN KIRJAKAUPAN 20 EURON LAHJAKORTTI
Ylijoki Milla
Poutala Sanni
Ruottinen Sanni
Toivonen Ella
Kolga Karola
Koski-Vähälä Pilvi
Rehakka Alicia
Lankinen Petra
Rainio Tiitu
Kinnunen Miro
Krekula Ella-Tuulia
Salonen Peppi
Anttila Elsi

7D
7F
7F
8B
8B
8B
8D
8D
8G
9C
9F
9F
9F

HARTWALL
Matikainen Onni
Anttila Artturi
Purola Saara
Seurala Markku
Blinov Nikita
Peranto Netta

9C
9D
9D
9F
9G
9G

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

SYLVÄÄN KOULUN OPPILASKUNTA
Oppilaille, jotka ovat ulospäin suuntautuneita, reippaita, aktiivisia, yhteistyökykyisiä ja
sanavalmiita sekä edistävät toiminnallaan luokkansa ja koulun yhteisöllisyyttä.
Viitanen Vili
9A
50 €
Dunder Henry
9A
50 €
Vuori Jenni
9B
50 €
Rasinperä Silja
9B
50 €
Kaunisto Veera
9C
50 €
Taipale Vilma
9C
50 €
Kortesuo Tuomo
9D
50 €
Käkelä Taina
9D
50 €
Pärssinen Katri
9E
50 €
Välimäki Lauri
9E
50 €
Krekula Ella-Tuulia
9F
50 €
Mäkilä Sinna
9F
50 €
Nordvall Aaro
9G
50 €
Lahtivirta Friida
9G
50 €
Valtanen Juuso
9H
50 €
Niittymäki Veeti
9JOPO
50 €

SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Oppilaalle, joka yrittää parhaansa ja luo positiivista henkeä.
Karlsson Topias
9A
50 €
Lehiste Carolyn
9B
50 €
Kinnunen Miro
9C
50 €
Savinen Mimosa
9D
50 €
Kaasalainen Neea
9E
50 €
Punto Elli
9F
50 €
Järvinen Oscar
9G
50 €
Al-Madhoush Hussein
9H
50 €
Finska Venla
9JOPO
50 €
RAKENNUSLIIKE VELI-MATTI SELIN OY
VUODEN TUKIOPPILAS
Tukioppilastoimintaan osallistumisesta ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi tehdystä
arvokkaasta työstä
50 €
REHTOREIDEN KANNUSTUSPALKINTO
Levoniemi Veeti
9E
50 €
Lahtinen Mari
9G
50 €
HYVÄN KÄYTÖKSEN STIPENDI
Perttula Lotta
9E
Kinnunen Miro
9C

hymytyttö
hymypoika

