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TÄRKEÄT PÄIVÄT

Hylättyjen 
suoritusten uusinta

ke 23.6.2021 klo 10-12
Ilmoittaudu aineenopettajalle vimeistään pe 18.6.  

Wilma-viestillä tai sähköpostilla

Lukuvuosi 2021-2022 
alkaa ke 11.8.2021

7. luokilla klo 9:00
pienluokilla klo 9:00
8.-9. luokilla 10:00
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PIENI TEKO - SUURI MERKITYS 

 rehtorin ajatuksia lukuvuoden päättyessä 2021

Mistä tuo lause on niin tuttu? Aivan!  Kuluneen vuoden aikana olen törmännyt tuohon linja-
autopysäkeillä, kaupoissa, huoltoasemilla kuin täällä oman koulun käytävillä. Se on kannusta-
nut meitä pesemään kädet, se on muistuttanut meitä huolehtimaan omasta terveydestämme 
pienellä, mutta tehokkaalla tavalla. 
Taustalla on tietenkin korona-virus, tuo maailmalla jo puolitoista vuotta jyllännyt tartuntasai-
raus. Virusta vastaan on kehitetty rokote, mikä auttaa taudin lopullisessa kuriin saamisessa. 
Maailman kaikkien ihmisten rokottamiseen menee kuitenkin vielä paljon aikaa, ja virus jatkaa 
leviämistään siitä huolimatta. Paras ja tehokkain tapa saada virus hallintaan on, että otan 
vastuun omasta terveydestäni noudattamalla yhteisiä ohjeita. Näin huolehdin myös muiden 
hyvinvoinnista. Minun pienellä teollani on suuri merkitys.

Astronautti Neil Armstrong lausui vuonna 1969, astuessaan ensimmäisenä ihmisenä kuun 
pinnalle, kuuluisat sanat: ”It´s one small step to a man, but a giant leap to mankind!” eli 
”Tämä on yksi pieni askel (yhdelle) ihmiselle, mutta jättiharppaus ihmiskunnalle!”  Ja todella-
kin, niinkin arkinen asia kuin yhden ihmisen ottama yksi askel sai vaikutuksensa maailmalaa-
juiseen avaruustutkimukseen ja tieteeseen. Pieni teko, suuri merkitys.

Jokainen päivä, myös koulussa, on täynnä tilanteita, joissa tehdyllä pienellä asialla voi olla 
suuri merkitys: toisen huomioiminen tervehtimällä, hymy, oven avaaminen, roskan maasta 
nostaminen… Omalla toiminnalla voi tuottaa sekä itselle että toisille hyvää mieltä. Eikä maksa 
mitään! Mikä on sinun pieni tekosi?

Kouluvuosi 2020-2021 on nyt ohi. Tämän vuosikertomuksen sivuilta löytyy monta hienoa ta-
rinaa Kaurialan koulun oppilaiden ja opettajien aktiivisuudesta ja onnistumisista. Kaikkea lu-
kuvuoden aikana tapahtunutta ei näille sivuille saa mahtumaan. Päivittäisten kohtaamisten ja 
osallistumisen kautta jokaisella Kaurialan koulun toimintaan osallistuvalla on kuitenkin suuri 
merkityksensä tässä yhteisessä tarinassa.

Oletko huomannut, että kun toimit muiden ihmisten kanssa, saat tavallisesti takaisin samaa, 
kuin mitä annatkin? 
Kun yritämme ymmärtää muita ihmisiä, he vastaavat yrittämällä ymmärtää meitä.
Kun tarjoamme apua, saamme yleensä itsekin avuntarjouksia. 
Jos sen sijaan ilmaisemme ärtymystä tai suvaitsemattomuutta, sitä tavallisesti saamme myös 
palautteena. 

Kansantarinassa ”Aurinko ja myrskytuuli” saavat auringon lämpimät säteet matkamiehen rii-
sumaan takkinsa, kun taas myrskytuuli saa miehen kiristämään takkinsa vain entistä tiukem-
min itsensä ympärille. Hyvällä saa aikaan aina parempaa.   



4

Ka
ur

ia
la

n 
ko

ul
u

Tukioppilaat ja oppilasagentit tekivät tässä keväällä koulusta hienon esittelyvideon, jonka 
avulla nykyiset kuudesluokkalaiset, syksyn tulevat KauKon seiskat, pääsivät tutustumaan kou-
lumme toimintaan. Videolle tuli myös rehtorin haastattelu. 

Minulta kysyttiin mitkä asiat ovat mielestäni parasta Kaurialan koulussa. 

Minun oli helppoa vastata, että ”parasta ovat oppilaat”. Koulu on olemassa oppilaita ja oppi-
lasta varten. KauKon oppilaat ovat aktiivisia, aloitteellisia ja aikaansaavia. Tämän kevään Taks-
värkkipäivän tuoton oppilaat päättivät lahjoittaa Hämeenlinnan keskussairaalan nuorisopsy-
kiatrian osastolle nuorten tukemiseen tarkoitettuun työhön. Oppilaamme ovat valveutuneita 
ja yhteiskunnan ilmiöitä realistisesti tarkkailevia ja uskovat voivansa vaikuttaa myös tulevai-
suuden suuntaan. Taksvärkin kohteen valinta taas on yksi pieni asia, jolla on suuri merkitys. 
Kiitos oppilaille tästä.

Toinen ”paras” asia koulussamme on opettajat ja ohjaajat. He ovat alansa luotettavia am-
mattilaisia, jotka työllään pyrkivät auttamaan oppilaita löytämään itsestään ne taidot, joiden 
turvin heistä voi tulla mitä he haluavat. Kiitos opettajille ja ohjaajille tästä. 

Kolmas ”paras” asia on koulumme ilmapiiri, jonka me kaikki luomme yhdessä. Yksilön kohdalla 
kyse on vapaudesta tehdä itselle mielekkäitä asioita itselle sopivalla tavalla. Yhteisön kohdalla 
kyse on vastuusta. Omalla tekemiselläni en saa aiheuttaa haittaa tai epämukavuutta toisille. 
Hyvä ilmapiiri syntyy toisen huomioimisesta, ymmärtäen oman osuutensa kokonaisuudessa. 
Tässä onnistumisesta kiitos koko Kaurialan koulun väelle.

ISO kiitos kaikille

Kiitän kaikkia muitakin tänä lukuvuonna Kaurialan koulun arkeen ja juhlaan osallistuneita. 
Erityiskiitos oppilaidemme huoltajille yhteistyöstä ja nuorten asioista välittämisestä. 

Kiitos yhteistyökumppaneillemme, osuutenne on merkittävä oppilaiden maailmankuvan ra-
kentumisessa. 

Kokonaisuus rakentuu aina osista, ja jokainen osa rakentaa yhteistä kokemustamme. Sinun 
osallasi oli suuri merkitys.

Hyvää matkaa ysit

Ysiluokkalaisia kiitän yhteisestä ajasta täällä KauKossa. Toivotan sinulle hyvää ja turvallista 
matkaa – minne tie sinut viekin.

Samae Koskisen laulun sanoin ”Tää on se hetki, joka tekee elämästä elämisen arvoisen!”. 

Tulevaisuutesi on elämistä varten. Tee siitä sinun omasi. 

Näillä ajatuksilla, Kaurialan koululla 5.6.2021 
rehtori Pekka Saros
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OPPILASKUNNAN VUOSI
Syksyllä luokkien luottamusoppilaat äänestivät keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen:

Senni Saarinen 9E (puheenjohtaja), Julius Koponen 9B, Senni Kuisma 8E, Joel Seppälä 8H, 
Heta Alitalo 7D ja Tuukka Launo 7G. Hallitukseen valittiin erityisneuvonantajaksi Consigliere 
Sella Liusjärvi 9F. Sihteereinä olivat Elli Sulander ja Senja Tomppo 9A-luokalta.

Syksyllä oppilaat järjestivät koulussa jälleen Nälkäpäiväkeräyksen.

Nuorisovaltuusto NuVa:n tapaamiseen osallistui koulumme oppilaita Kaurialan kentällä.

Hämeenlinnan koulujen oppilaskuntien tapaamisessa, jossa käsiteltiin V-päiviä ja 
onnellisuutta, oli hallitus mukana ARX:illa.

Kaupunkiuutiset kävi haastattelemassa 8E-luokan oppilaita nuorisobarometrin 
kyselytuloksista, joihin korona-aika oli jättänyt jälkensä nuorten tyytymättömyytenä.

Nuorisotyön Miia Koljosen opastuksella 8-luokkalaiset tekivät uusia aloitteita vaikuttamis- eli 
V-päivään. V-päivässä kaupunkimme vaikuttajat ja päättäjät olivat jälleen otettuja KauKon 
hienoista järjestelyistä ja asiantuntevista ja myös kriittisistä hallituksen juontajista. Nuorten 
huippukokous peruuntui perinteisessä muodossaan jälleen koronan takia tänä vuonna.

Mutta eipä mitä: Koulumme V-päivän aloite sai ylivoimaisesti eniten ääniä, kun koulujen 
oppilaat saivat äänestää parhaista aloitteista. Sellan muotoilema aloite ”Jäätelöt kaikille 
kouluille” ei jättänyt ketään kylmäksi:

” --- Kesäloma on tulossa vauhdilla, ja 
jokainen meistä on kokenut viime ja 
valitettavasti myös tänä vuonna koronan 
aiheuttamat muutokset. Koko viime kesä 
romutti jokaisen viattoman oppilaan 
unelmat, kun tapahtumat peruutettiin ja 
matkailua rajoitettiin. Kaikki olivat pettyneitä 
ja tuntui, kuin koko universumi olisi imaistu 
mustaan aukkoon. Tarvitsemme siis uuden 
sensaatiomaisen alkuräjähdyksen!

Ja jos jäätelö kuulostaa vaan hetkelliseltä 
dopamiinitasojen kohottajalta, muistakaa 
tämä: jokainen meistä muistaa oman 
ensisuudelmansa ikuisesti. Jätski OLISI kuin 
ensisuudelma kesään, joka jäisi pysyvästi 
meidän mieliimme---”

KauKon ylivoimaisen huippualoittteen ja hallituk-
sen consigliere Sellan ansiosta kaikki koulut saivat 
keväällä jätskit! Huippumalleina Sara Reentie 8G ja 
Gavin “joulujuontaja” Thompson 8G
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oli Espoosta Rovaniemelle. Kaurialan koulu oli valikoitunut edustamaan Hämeenlinnaa. 
Seminaarissa jaettiin ja saatiin ideoita koulujen tapahtumiin ja oppilaiden jaksamisen 
säilyttämiseen. KauKon saama palaute koulumme ideoista oli haltiotunutta.

Nuorten jaksamiseen liittyi myös koulun taksvärkki- eli päivätyökeräyspäivä toukokuussa. 
Oppilaat tietävät, kuinka raskasta opiskelu - ja elämä yleensä - voi välillä olla. Siksi hallitus 
lahjoitti tänä vuonna 3 000 € Hämeenlinnan nuorisopsykiatrian osastolle. 

Lahjoitus käytetään nuorten toiveiden mukaan esimm. ryhmätoimintaan ja retkiin. 
Osastonhoitajat Heini Luoma ja Minka Virta ottivat lahjoituksen vastaan Senni Kuismalta 8E 
ja Sella Liusjärveltä 9F.

Suurkiitos oppilaille ja huoltajille sekä muille työllistäjille!

Ja kiireisessä keväässä oppilaskunta sai vielä valita toiveruokaa viimeiseksi koulupäiväksi. 
Korvaamaan menneiden vuosien 9-ruokailun. Maksalaatikko sai paljon ääni yseiltä, mutta 
tällä kertaa sitä ei valittu.

Koulujen aloitteet voi lukea täältä: nuortenideat.fi > Hämeenlinnan kaupunki.

Empaattiset oppilaamme tietävät ja tuntevat...

”Tukioppilaat ja oppilasagentit tekivät tässä keväällä koulusta 
hienon esittelyvideon, jonka avulla nykyiset kuudesluokkalai-
set, syksyn tulevat KauKon seiskat, pääsivät tutustumaan kou-
lumme toimintaan. Videolle tuli myös rehtorin haastattelu. ”  
- kuvaruutukaappaus (kts. sivu 2)
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OPPILASAGENTIT

Oppilasagenteilla on ollut jälleen vilkas toiminnan vuosi. Ahkerat agentit ovat muun koulu-
työn ohella jaksaneet ahkeroida lukuisien erilaisten tietoteknisten projektien parissa koulun 
yhteisen hyvän eteen.

Laitteistopuolella syksyn suurena projektina oli pöytäkoneen rakentaminen, jotta tehot riit-
täisivät projektien editointiin ja hallinnointiin. Parhaita osia hankittiin monelta suunnalta ja 
kokoon saatiin varsin hieno laite. Teknistä kehitystä toivat myös Matias Immosen teknisen 
työn tunneilla työstämät erilaiset apuvälineet agenttitoiminnan tueksi, kuten kameraan kiin-
nitettävä mekaaninen kuvanvakain ja kärry, jonka avulla laitteita on helpompi siirtää tilasta 
toiseen.

Syksyn aikana järjestettiin uusille seiskaluokkalaisille jo perinteeksi muodostunut tietotek-
niikkaperehdytys uusien Chromebookien käyttöön sekä erilaisten etätyökalujen hyödyntä-
miseen. Monet opit olivat seiskoille onneksi jo entuudestaan tuttuja, mutta varmasti kaikki 
saivat myös joitakin aivan uusia oivalluksia opituista aiheista.

Lähes koko lukuvuoden voimassa olleet kokoontumisrajoitukset loivat painetta agenttitoimin-
nalle, kun juhlia ei juurikaan voitu järjestää koko koulun kesken salissa, vaan ne oli oltava 
katsottavissa omista luokista. Kuvaus ja editointitöitä onkin tästä johtuen työstetty valtavasti 
pitkin lukuvuotta. Suurina projekteina ovat olleet itsenäisyyspäivän ohjelmanumerot, joiden 
joukossa taisi olla koulun ensimmäinen kuunnelma, sekä joulujuhlavideo, jossa yhteydessä 
saimme nauttia myös mahdollisesti koulun historian ensimmäisestä nauhaohjelmasta. Lop-
pukevään aikana kuvataan ja editoidaan vielä ysigaalan ja kevätjuhlan ohjelmia. Kevätjuhla on 
myös tarkoitus striimata, kuten viime vuonnakin.
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alkusyksystä. Agentit loivat omalta osaltaan juhliin hienon tunnelman huolehtimalla valoista 
ja äänten miksauksesta.

Kevätpuolella agentit kuvasivat ja koostivat upean ja kehutun KauKon esittelyvideon opinto-
ohjauksen käyttöön näytettäväksi tuleville seiskaluokkalaisille, kun korona esti konkreettiset 
vierailut koululla. Vuosi sitten agentit kuvasivat kaikista opettajista esittelyt ja editoivat ne 
mainioksi kokonaisuudeksi seiskaluokkalaisten vanhempainiltaa varten. Tänä vuonna oli tuon 
videon päivittämisen vuoro, kun opettajakunnassa oli tapahtunut jonkin verran muutoksia. 
Jonkin verran työtä teetti myös valinnaisaineilta, jota varten kuvattiin ja editoitiin muutamia 
esittelyvideoita valinnaisaineista.

Keväällä järjestettiin KauKon agenttien ensimmäinen virallinen koulutuspäivä. Kokemus-
vuosiltaan vanhempien agenttien suunnitteleman ja pitämän päivän aikana perehdytettiin 
tuoreempia agentteja muun muassa valojen ohjelmoinnin, äänten miksauksen, videoiden 
editoinnin ja striimauksen saloihin. Tositoimiin nämä taidot pääsevät kevään juhlien kuvauk-
sissa ja striimauksissa. Koulutuspäivän antiin kuului myös KauKon historian ensimmäisen e-
urheilupäivän suunnittelu, joka sekin on tarkoitus striimata koko koulun katsottavaksi ainakin 
finaalien osalta.

Tämän lukuvuoden aikana Mervi Laurilan, Ari Lehtolan ja Kaapo Salmisen ohjauksessa toimi-
neet Agentit: Toivo Nuutinen 7D, Daniel-Alexander Tulisalmi 7D, Valtteri Vanhanen 7F, Meri 
Salomäki 8C, Tomi Metsäalho 8D, Joona Jokinen 8D, Otto Ingalsuo 8F, Ukko Kallijärvi 8F, Pihla 
Pöllänen 8F, Joel Seppälä 8H, Joel Verkkonen 9A ja Matias Immonen 9A

8E metsäretkellä “wunderbar”
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KÄSITYÖN VUOSI

Lukuvuoden aikana seiskaluokkalaiset tutustuivat tasapuolisesti sekä pehmeisiin että koviin 
käsityön materiaaleihin. Tekstiilityöluokan puolella toteutettiin lankatyö virkaten tai neuloen. 
Tämän vuoden suosikki oli huovutettu patalappu ja putkiskuteesta virkattu sisustuskori. Myös 
virkattuja jääkiekkoja valmistui. Lisäksi oppilaat suunnittelivat helpohkon ommellun tuotteen, 
johon tuli kuvio jollakin kankaankoristelumenetelmällä. Painettu kangaskassi oli suosituin va-
linta, mutta oppilaat tekivät myös todella upeita kirjontoja omiin töihinsä. 

Etäkoulukuukauden aikana keskityttiin Taito-liiton valitsemaan vuoden 2021 käsityötekniik-
kaan eli parsimiseen ja siihen liittyviin kysymyksiin vaatteen elinkaariajattelun kannalta. Kuin-
ka saadaan tuotteen käyttöikää pitkitettyä ja sen myötä säästettyä luonnonvaroja.

Valinnaiskäsityön ryhmät keskittyivät vaateompeluun, lankatöihin, tilkkutöihin, kankaanku-
dontaan sekä erikoistekniikoihin. Valmistui mm. paljon collegehuppareita, villasukkia, tump-
puja, yksi isompi tilkkupeitto, räsymattoja ja makramé töitä. Kuvassa on Miina Vartiaisen 9C 
makramé -sisustustyyny.

Pienluokkien kanssa vuoden teemaksi valikoitui kudonta vipukangaspuilla. Se osottautui hy-
väksi valinnaksi, koska oppilaat selviytyivät itsenäisesti työn etenemisestä ja töistä tuli oikein 
hienoja. Lisäksi ompelimme jumppakasseja, tyynyliinoja ja yksi ryhmä onnistui virkkaamaan 
kiinteillä silmukoilla patalappua sekä kynäpurkin päällisiä. Pienluokkalaiset nauttivat käsin te-
kemisestä todella, on ollut ilo opettaa heitä.

Tämä vuosi jäi minulle Kaurialan koulun käsityönopettajana viimeiseksi. Palaan syksyllä omaan 
virkaani Lyseolle. On ollut hieno kokemus nähdä toisen koulun toimintakulttuuria ja tutustua 
uusiin oppilaisiin ja kollegoihin. Toivon, että jatkossakin Kaurialan koulussa kunnioitetaan laa-
dukkaiden käsitöiden valmistusta. Hyvää kesää ja jatkoa kaikille,

Taina Juntunen
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Tukarit toivat jälleen koulun arkeen empatiaa ja jän-
nää vapaamuotoista vertaisvaihtelua.

Tukarit toivottivat lukuvuoden alkajaisiksi uudet 
seiskaluokkalaiset tervetulleiksi, esittelivät koulu-
amme ja ryhmäyttivät heitä yhdessä nuorisotoimen 
Miia Koljosen kanssa. 

Seiskojen koulunaloitus huipentui tänä vuonna kun-
non Disco-tunnelmalla: Yllätyksellinen Tervetulojuh-
la, jossa uusista oppilaista tuli tasavertaisia kaukolai-
sia sevaritanssien tahdissa. Tukarit näyttivät uusille 
pikkuseiskoille, että koulussa voidaan ja saadaan 
heittäytyä arjen ulkopuolelle. Rohkeasti ja tunteella. 
Koska 7E kunnostautui juhlassa letkeillä lanteilla dis-
copallon välkkeessä, voittivat he Vuoden seiskaluok-
ka –kiertopalkinnon.

Tukarit tuovat kouluarkeen vapaamuotoista vaihte-
lua. He pitivät seiskoille tunteja, jotka – kiitos opet-
tajien venymisten – olivat opetussuunnitelmista 
poikkeavia.

Kouluruoka on hyvää, mutta ravitsevaa. Tukarit tiesivät tä-
män, ja siksi tukareiden järjestämä Halloween-kioski oli kaik-
kien oppilaiden mielestä valtava menestys. Samalla järjestet-
tiin pukupäivä, jossa nähtiin upeita asukokonaisuuksia.

“Ei jälleenmyyjille” - silti lähikaup-
pojen karkkihyllyt tyhjenivät KauKon 

kioskin vuoksi
iskuryhmässä 9F:n Vilma Lehtiö, 

Sella Liusjärvi, Krista Repo ja Ava 
Wennström

Pukukisan voit-
tajat irtosivat 
arjesta
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Koulussamme välituntitoimintaan on aina haluttu panostaa. Sisävälkät olivat koko koulun 
harmiksi taas koronan takia suljettu pois suunnitelmista. Vaikka olemme aikuisille tehdyllä 
kampuksella, frisbee-golfia silti kokeiltiin välitunneilla. Piha-alue osoittautui kuitenkin liian 
pieneksi. Harmi.

Onneksi joulun alla tukarien Pukkimuori ja Piparipartio kiersivät (kuva yllä) kyselemässä, onko 
koulussamme kilttejä lapsia. Olihan niitä taas, ilman Nuuttipukin virvontaa.

Entä Ystävänpäivä? Haleja ei voitu jakaa. Mutta tukarit keksivät, että silti voidaan muistaa sy-
dämillä ystäviä. Sydäntikkareita ja rakkaita terveisiä jaettiin ystäville ilman halauksia valtava 
määrä.

Ja kuten aina, varsinkin koulumme jättäville yseille ja erityisesti TUKAREILLE, 9-Gaala oli se 
monien vuosien vapaamuotoinen yhteenveto kaikesta. Kivusta, särystä ja ihanasta kouluajas-
ta ihanine opettajineen. Ja kaikista upeista hetkistä KauKossa. 

Ja mikä parasta, tulevat tukarit jatkavat hienoa perinnettä!

Opettajakin on ihminen - joka ilahtuu tervei-
sistä! Kiitos kaikilta opettajilta kaikille meitä 
muistaneille!
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Koulumme piha jää jälkeen useimmista vertailupihoista, sillä väistötilat on alkujaan 
suunniteltu aikuisopetukseen. Uutta Kaurialan koulua kuitenkin rakennetaan nyt 
toukokuussa ja uuden koulun pihaa olivat luokuvuonna suunnittelemassa kaikki nykyiset 
kasiluokkalaiset. Syyslukaukaudella Kaukossa vedettiin läpi kasien projektipajat, joissa 
tavoitteena oli pienryhmissä suunnitella mieleinen piha uutta koulua varten ja pysytellä 
samalla annetussa 150 000€ budjetissa. Valmiista töistä koottiin näyttely ja uutta 
koulua rakentava rakennusliike Lapti tutustui näyttelytöihin ja valmisti toteutettavat 
pihasuunnitelmansa oppilaiden ehdotusten pohjalta.

Aivan kokonaisuudessaan mikään oppilastyö ei uuden koulun pihaan sellaisenaan 
tule siirtymään, mutta kaikki uuteen koulunpihaan tulevat piharatkaisut ovat sellaisia, 
joita oppilaat ovat itse toivoneet ja oppilaiden ideoita ja toiveita on otettu projektissa 
vahvasti huomioon. Samalla pihaprojekti oli osa kahdeksasluokkalaisten laaja-alaista, 
oppiainerajat ylittävää opetusta: pihaprojektissa kun tutustuttiin paitsi yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon ja ryhmätyötaitoihin, myös konkreettisesti rakennettiin tulevaa 
yhteiskuntaa, laskettiin budjettia, pyöriteltiin karttapohjaa ja mittakaavaa niin tietokoneella 
kuin päässälaskemalla ja annettiin osa asiantuntijapanos yhteiseen hyvään.

Ehkäpä vielä vuosikymmenien päästä, kun nykyiset oppilaat kulkevat uuden Kaurialan 
koulun ohitse, he voivat myhäillä mielessään, että ovat osallistuneet sen pihan 
suunnitteluun ja olleet omalta osaltaan mukana rakentamassa uutta koulua.

Wille Ruotsalainen, projektia ohjannut opettaja

UUDEN KOULUN PIHASTA  
SUOMEN KIVOIN!

Hyvä tästä tulee! Kuvaruutukaappaus “raksalive-kamerasta” 20.5.2021
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Vuonna 2020–2021 Kaurialan koulussa ovat äidinkieltä ja kirjallisuutta opettaneet tuttuun 
tapaan Minna Jurvelin, Lea Kautto, Saara Martikka sekä Arja Sirkesalo.  Oppikirjoina käytettiin 
Otavan Särmä-sarjaa. Hämeenlinnan kaupungin 7. ja 8. luokkalaisille tarjoamat ChromeBoo-
kit ovat mahdollistaneet digitehtäväkirjan käytön.  

Äidinkielen tunneilla vieraili turkkilainen Mustafa Bazu. Mustafa on aiemmin toiminut Turkis-
sa kirjallisuuden opettajana ja seuraili äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin tunteja kol-
men viikon ajan. Mustafan yhtenä tavoitteena oli parantaa suomen kielen taitoaan vierailun 
aikana.  

Kaksi Kaurialan koulun luokkaa pääsi osallistumaan Ylen Uutisluokka -työskentelyyn. 7C val-
misteli ja esitti etäyhteyden kautta toimittaja Kreeta-Maria Kiviojalle kysymyksiä toimittajan 
työhön ja uutisiin liittyen. 7C esitti myös 7F-luokan keksimiä kysymyksiä. Toimittajan vastauk-
set olivat mielenkiintoisia ja herättivät keskustelua myös jälkikäteen. 

8H sai tehdä uutisen Uutisluokan päivää varten Yle Hämeeseen. Radio-ohjelma oli kuultavissa 
toukokuun lopussa. Jutun aiheeksi oppilaat valitsivat koronan vaikutuksen nuorten hyvinvoin-
tiin. He haastattelivat juttuaan varten koulupsykologi Pia Karolaaksoa etäyhteyden välityksel-
lä. Ylen toimittaja Heidi Kononen ohjasi työskentelyä. 

Hämeenlinnan pääkirjaston peruskorjaus valmistui syksyllä, mutta koronan vuoksi koululuok-
kien vierailut ovat olleet tauolla. Toivottavasti tulevana syksynä voimme viedä äidinkielen ryh-
mämme tutustumaan remontoidun kirjaston tiloihin. Koronasta huolimatta kirjasto on ollut 
toiminnassa supistetuin aukioloin, joten opettajat ovat voineet lainata oppilaille kirjoja omilla 
koulukirjastokorteillaan. On ollut mahdollisuus lainata yksittäisiä teoksia, tilata toiveiden mu-
kainen aineistolaatikko tai varata Lammin kirjastosta kirjasarjalaatikoita. Oppilaat ovat niin 
ikään käyneet omatoimisesti lainaamassa haluamiaan teoksia äidinkielen lukutehtäviä varten. 
Mukava uusi etäajan yhteistyömuoto on ollut se, että kirjaston kouluyhteistyöstä vastanneet 
ovat valmistaneet äidinkielen opetukseen sopivia kirjavinkkausvideoita seitsemäs- ja kahdek-
sasluokkalaisille. Kirjasto on tärkeä kumppani äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. 
  

Kulttuuripolku
  
Kaurialan koulun yleisopetuksen ryhmät ja pienryhmät osallistuivat myös kuluneena vuonna 
Hämeenlinnan kaupungin Kulttuuripolkuun.  

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx järjesti yhdessä Hämeenlinnan pääkirjaston kanssa 7.-
luokkalaisille Mediamaisema-pajan, jossa tavoitteena oli kiinnittää huomiota omaan median-
käyttöön ja etsiä uusia tapoja hyödyntää älylaitetta. Kaksituntiset pajat ohjasi koululla infor-
maatikko Ulla Karila. 
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syllä yhden maakunnallisen taidevierailun sekä yllätyslisänä loppukeväästä Kansallisooppe-
ran “Covid fan tutte” -etäoopperan. Hämeenlinnan taidemuseon “Kohtalona luovuus - ITE ja 
kumppanit” -näyttelyssä oppilaat pääsivät tutustumaan ITE-taiteeseen (”itse tehty elämä”) 
ja myös itse tekemään sitä. Nuoret antoivat lopuksi palautetta kokemuksesta. Taidetestaajat-
hankkeessa tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan myös sellaista taidetta, johon 
moni ei muuten saa kosketusta. 

Yhdeksännet luokat vierailivat syksyn aikana Museo Skogsterilla tutustumassa “Kunnes kuo-
lema erottaa” -näyttelyyn. Se kertoi avioliittoon astumisen historiasta Suomessa, kuten miten 
ja mistä puoliso löytyi ja millaisia hääpuvut olivat entisaikaan. Näyttelyssä oppilaat osallistui-
vat pieneen visaan, jossa tietojaan sai testata.  

Kulttuuripolku on osa Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. 
 

Syksyllä 2020, koulussamme on ollut 
ilonamme ja apunamme opetusharjoit-
telija saksasta kolmenviikon ajan, Anna-
Sofia Eulenberger. Hän opiskelee Kielin 
yliopistossa opettajaksi.

Anna on auttanut koulumme opettajia 
useissa eri oppiaineissa kuten esimer-
kiksi saksassa, uskonnossa, ilmaisutai-
dossa, englannissa ja hän on pitänyt 
useita omia tunteja ja on toiminut apu-
opettajana ja myös sijaisena.

Annan kanssa on ollut mukavaa työs-
kennellä. Hän on iloinen, positiivinen, 
avoin ja on aina valmis auttamaan.

Vielen Dank für Deine Hilfe, liebe Anna 
Julius Koponen 9B

Kuvassa Anna-Sofia ja saksan 9AB

SUOMI - SAKSA: VANHA JA VAHVA 
PARIVALJAKKO
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Musiikinopetusta oli koronan takia myös tänä lukuvuotena niin lähi- kuin etäopetuksena. Ope-
tus sujui etänä hyvin, vaikka tietysti aineelle tärkeä livemusisointi jäi pois etäopiskelussa. Op-
pilaat pääsivät tekemään Chromebookeillaan esimerkiksi omia sävellyksiään mainiolla Band-
Lab-musiikkialustalla, tutustumaan erilaisiin musiikkityyleihin rytmimusiikin ja taidemusiikin 
saralta sekä oppimaan uutta eri maiden musiikkikulttuureista. Lähiopetuksesta kaikille jäi 
mieleen varmasti maskien käyttö, mikä ei ollut varsinkaan laulamisessa miellyttävä kokemus. 
Lukuvuoteen on mahtunut lisäksi uuden koulun musiikkiluokan suunnittelua. Tulevaan kou-
luun on suunnitteilla esimerkiksi luokan yhteyteen äänieristetty bänditila, ja muualla koululla 
musiikkiesityksiä pääsee kätevästi esittämään lavalta niin salin kuin ruokalan puolelle. 

Korona-aika vaikutti suuresti myös musiikkiesityksiin, sillä perinteiset juhlaesitykset juhlasa-
lissa eivät olleet mahdollisia. Kaurialan koulun oppilaat jatkoivat siitä huolimatta upeasti pe-
rinteitä - oli vain kehitettävä uusi tapa tuottaa esitykset. Joulujuhlaesitykset päätettiin kuvata 
etukäteen ja oppilasagentit olivat hienosti mukana teknisen puolen toteutuksessa. Vapaaeh-
toisia esiintyjiä oli ilahduttavan paljon ja joulujuhlaan saatiinkin kolme esitystä. Kahdeksan-
nen luokan bändikurssilaiset vahvistettuna toisen kurssin laulajalla aloittivat musiikkiesitykset 
räjähtävällä tavalla esittämällä tonttulakit heiluen The Ramonesin biisin Merry Christmas (I 
Don’t Want to Fight Tonight).

Toisena kappaleena kuultiin kasien valinnaiskurssilaisten esittämänä Lumiukko-elokuvasta 
tuttu kappale Walking in the Air, josta tehtiin omanlainen ja tunnelmaltaan hieman mysti-
nen versio. Mukana olivat perinteisten bändisoitinten ja sellon lisäksi iPad, joka tuotti elekt-
roniset rumpukompit ja tehosteet biisiin. Viimeisenä musiikkinumerona oli ysien pitkän va-

ROCK’N’ROLL ‘N’ BLUES ‘N’ JAZZ:  
MUSIIKIN VUOSI

Ote Agenttien kuvaamalta musiikkivideolta. Taustalla koulumme entinen oppilas Antti “IRWIN” 
Hammarberg myhäilee nykymenoa hyväksyvästi!
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Lukuvuonna 2020–2021 ajankohtaiseksi nousi koronapandemian ohella myös uuden Kauri-
alan koulutalon suunnittelu Torikadulle.

Alun perin kahden vuoden evakkoaika Lahdensivun kampukselle oli venynyt jo yli viiteen vuo-
teen, mutta nyt alkoi olla konkreettista näyttöä uudesta ajasta ja koulusta.

Kesällä 2020 rehtorikaksikko Pekka ja Teijo edustivat koulua tarjouskilpailussa, jonka voitta-
jaksi kolmesta viime vaiheessa mukana olleesta rakennusyhtiöstä selvisi Lapti. Urakkasopimus 
allekirjoitettiin joulukuussa 2020.

UUSI KAURIALAN KOULU

linnaismusiikin esittämä Snowman, jonka alkuperäinen tekijä on Sia. Saatiinpa versioon so-
vitettua lopuksi mukaan myös legendaarinen biisi Can’t Help Falling in Love, jonka oppilaat 
tulkitsivat kauniisti kaksiäänisenä lauluna. Toisen äänen kehitteli erittäin taitavasti eräs oman 
koulumme oppilas! Esitykseen saatiin mukaan mahtavasti viime hetkillä myös kasiluokkalai-
nen rumpali, joka tuli korvaamaan alkuperäistä rumpalia hänen jouduttuansa jäämään esi-
tyksestä sivuun. Esityksen oppilaat ottivat talvi- ja jouluaiheisia valokuvia laulun visuaaliseksi 
anniksi ja ohjelmanumero päättikin joulujuhlan kauniisiin kuviin ja säveliin. 

Tätä kirjoittaessa kevätjuhla on vasta valmisteilla, mutta myös siihen on tulossa useampi mu-
siikkiesitys. Näillä näkymin juhlassa kuullaan Careless Whisper, Kesäyö, Hopeinen kuu ja Suvi-
virsi. Onneksi siis koronasta huolimatta koulumme muusikoilla on keikkoja edelleen riittänyt!  

Perustuksista kaikki lähtee: kuva otettu muutama päivä töiden aloittamisesta
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Jo tarjouskilpailun loppuvaiheessa koko kou-
lun väki sai olla aktiivisesti mukana suunnit-
telutyössä ja voittajahankkeen valinnassa, 
sen mukaan mitä aika antoi myöden oman 
opetustyön lomassa. Joulukuusta alkoi sitten 
kiivaampi suunnitteluvaihe ja kaikki pääsivät 
aineryhmittäin hiomaan suunnitelmia ja poh-
japiirustuksia.

Kevät 2021 eteni tiiviin suunnittelun mer-
keissä. Muun muassa hallinnon kokonaisuus 
muokattiin kouluväen voimin uudelleen, kä-
sienpesualtaat siirtyivät eri tahoilla ja ovet ja 
ikkunat alkoivat löytää paikkaansa.

Maaliskuun lopussa rakennuslupa hyväksyt-
tiin ja huhtikuussa viikolla 15 alkoi Torikadun 
tontin aitaaminen ja maanrakennustyöt. Kau-
pungin nettisivulta oli mahdollisuus liveka-
meran kautta alusta asti seurata töiden ete-
nemistä. Kameran kuvaa pääsee seuraamaan 
esim. tästä linkistä.

Ensimmäinen työmaapäiväkirja 12.4.2021:

Poutaa, lämpötila kello 7 +4, kello 12 +6.

Työvoima: työjohtaja (1) ja aliurakoitsijan työtekijät (3).

Työmaan tilanne: Ensimmäiset perehdytykset pidettiin paperiversiona. Työmaan 
aidat saapui ja aitaus aloitettiin.

Tavoitteena on, että uusi koulu valmistuu lokakuussa 2022. Jos näin, niin koulutyön pitäisi 
palata väistötiloista Torikadulle evakkovuosien jälleen vuoden 2023 alusta.

Eli tämän vuoden 7. luokkalaiset päättävät näillä suunnitelmilla peruskoulunsa Torikadulla 
keväällä 2023, 9.luokkalaisina.

Ja nykyiset 4. luokkalaiset ovat ensimmäinen ikäluokka, joka syksyllä 2023 aloittaa yläkoulun-
sa uudessa koulutalossa.

Vettä on jälleen virrannut Vanajassa, vuosia on kulunut Lahdensivun kampuksen väistötilois-
sa, mutta Kaurialan koulu on voimissaan ja voi hyvin

Kuvaan ei saatu Puuha-Peteä mutta tällaisen lookin 
taulusieni sai kesken kaiken Ensy-kurssilla luokassa T1

https://frames-video.enlapser.cloud/624693063/null/video_service/1621591611221.mp4
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Maaliskuun kolmas on nimipäiväkalenteriin merkitty Kaukon päiväksi. Me täällä Kaukossa 
vietämme nimipäivää jo ennen hiihtolomaa helmikuun puolella. Joten mukavaa juhlapäivää 
meille kaikille! 

Mutta mikä on tämä meidän Kaukomme eli Kaurialan koulumme. Miksi olemme Kaurialan 
koulu – vaikka Rinnetien isossa keltaisessa kyltissä lukee selvästi ”Lahdensivun kampus”. Mik-
si siis emme ole Lahdensivun koulu? Tähän on syynsä: koulumme oikea sijainti on Kaurialan 
kaupunginosassa, tuolla Turuntien ja Parolantien takana. Olemme täällä Lahdensivulla vain 
odottamassa uuden koulurakennuksen valmistumista. Koulu ei siis ole pelkkä fyysinen paik-
ka. Koulu on jotain laajempaa. Uuden koulurakennuksen pitäisi olla pystyssä loppuvuodesta 
2022, tämä ei tule olemaan koulun alkamis- vaan jatkumishetki. Eli mikä on koulu? 

Kaurialan koulun historia alkaa yleisellä tasolla jo vuodesta 1935 jolloin keskustassa olevalla 
Saaristenkadun koululla alkoi ns päiväjatkokoulu joka toimi kansakoulun eräänlaisena jatko-
osana osittain ammatillisia taitoja opettaen. Joillekin teistä, hyvät oppilaat, tämä Saaristenka-
dun koulun tontti ja tilat ovat tuttuja päivähoidosta. Koulumme entisissä tiloissa toimii nykyi-
sin useampikin päiväkotiryhmä. 

Sotien jälkeen 1940-luvun lopulla syntyivät ns. suuret ikäluokat. Oppilasmäärät kasvoivat, 
koulua käytiin jopa vuoroissa. Osa oppilaista tuli aamuvuoroon ja loput iltapäivävuoroon. Oli 
siis suuri tarve rakentaa lisää kouluja. 1950-luvun puolivälissä jatkokoulun omaa rakennusta 
ryhdyttiin suunnittelemaan. Tämä oli sopivasti ajoitettu, sillä myös maamme koulujärjestel-
mää muutettiin. Varsinainen kansakoulu tuli kuusivuotiseksi ja sen jälkeinen jatkokoulu muut-
tui kansalaiskouluksi. Tämä muutos tuli voimaan vuonna 1958. Seuraavana vuonna kansalais-
koululle valmistui oma uusi rakennus Kaurialan kaupunginosaan. Näin vuotta 1959 voidaan 
pitää yksinkertaisesti Kaurialan koulun perustamisvuotena. 

MIKÄ ON KAURIALAN KOULU?

7C luokan oppilaita vuonna 2009. Takana näkyvän tornitalon katolla on tällä hetkellä 
“Raksalive-kamera” josta voi seurata uuden koulun rakentamista
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Mikä siis yhdistää Saaristenkadun koulun Kaurialan kouluun – ja Kaurialan koulun nykyiseen 
Lahdensivuun? Mikä tekee koulun? 

Yksi vastaus on: ihmiset! Opettajat ja oppilaat – me olemme koulu. Vuoden 1959 syyslukukau-
den alkamisilmoitus kuului suurin piirtein näin: ”koulujen oppilaat saapuvat siihen kouluun 
jota kävivät edellisenä lukuvuotena, poikkeuksena: kansalaiskoululaiset saapuvat Kaurialan 
uuteen kouluun.” 

Kun me koulun väki siirrymme rakennuksesta toiseen 
– me viemme koulun hengen, KauKon ytimen, muka-
namme. Toimintatapamme ja perinteemme kulkevat 
mukana. Historian luokassa T25 roikkuu sama presi-
dentti ja Suomen marsalkka Mannerheimin valoku-
va, joka oli luokan seinällä jo Saaristenkadun koululla 
1940-luvun lopulla. 

Kaurialan koulurakennus jatkoi Saaristenkadun ihmi-
sillä ja hengellä – samoin kuin me näissä tämän het-
kisissä tiloissa toimme Kaurialasta Kaukon mukanam-
me. Ja palautamme sen parin vuoden päästä takaisin 
Torikadulle. Mikäli rakentamisen aikataulu pitää niin te 
nykyiset seiskat muutatte Kaukon takaisin Kaurialaan. 
Paitsi viemällä jotakin vanhaa voitte myös luoda jota-
kin uutta kaukolaisuutta upouusissa tiloissa. Te kasi-
luokkalaiset olette jo jättäneet ”puumerkkinne” tule-
van koulun piha-alueita ideoidessanne!

Mutta onko koulu muutakin kuin ihmisiä ja rakennus jossa me toimimme? Koulu on myös ins-
tituutio – yhteiskunnan rakenne joka koskettaa kaikkia. Kaikki ovat käyneet koulua. Minä aloi-
tin kouluni Kankaantaan ala-asteella, tässä suhteellisen lähellä. Niihin aikoihin maamme kou-
lujärjestelmä uudistettiin perusteellisesti. Sekalainen rinnakkaiskoulujärjestelmä korvattiin 
nykyisellä yhdeksänluokkaisella peruskoululla. Tämä muutos tuli Hämeenlinnassa voimaan 
syyslukukaudella 1976. Kaurialassa kansalaiskoulun opettajat ja oppilaat muuttuivat siis liuku-
en peruskoululaisiksi. Reilun parinkymmenen vuoden ajan peruskoulu jaettiin ala-asteeseen 
ja yläasteeseen, mutta tämä jako poistettiin jo ennen kuin te nykyiset koulumme oppilaat 
olette syntyneet. Kaurialan yläaste, jota ehkä vanhempanne jo kävivät, on siis nykyiseltä ni-
meltään Kaurialan koulu. Kuten 1950-luvulla jatkokoululaiset muuttuivat kansalaiskoululaisik-
si niin 1970-luvulla kansalaiskoululaiset muuttuivat peruskoululaisiksi. Parin vuoden päästä 
me muutamme täältä Lahdensivulta Kaurialaan. 

Yhdessä me oppilaat ja opettajat aina sulaudumme, liu’mme, uusiin kuvioihin ja uusiin ympä-
ristöihin. Mutta aina säilyttäen jotakin vanhaa. Joten julistan omasta puolestani tämän vuo-
den Kaukon päivän kouluhengen juhlapäiväksi. Hyvä KauKo. Hyvä me! 

Koulun olemusta pohti Ari PK Kiipula Markku Tuomisen kirjoittaman 
koulumme historian “Maassa kiinni” faktojen pohjalta 

Marja Karkama-Susi otti oheisen valokuvan kyseisen kirjan 
kansikuvaksi
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SYYSLUKUKAUSI 

11.8. Lukuvuoden aloitus 

19.-21.8. 7. lk ryhmäytymistä G-nurkassa 

28.8. tervetulojuhla 7. lk

1.9. poistumisharjoitus (koko koulu) 

8.-9.9. Metsäpäivä (8. lk) 

12.9. Veso-päivä (opettajat) 

14.9. kaupunginorkesterin konsertti (7. lk, 
pienluokat, musiikin valinnaisryhmät) 

24.9. nälkäpäiväkeräys (oppilaskunta 
organisoi) 

25.9. kotiseutupaitapäivä (opettajat) 

28.9. sisäkattoremontti alkaa Metsolan 
yhdyskäytävällä 

29.9. Srk:n ripari-info (niille 8. lk jotka 
osallistumassa ko. toimintaan) 

29.9. Liikuntakerho alkaa (7. lk: ilmainen ja 
vapaaehtoinen klo 14.30-15.15) 

30.9.-1.10. Monialaiset opinnoT 8 lk: uuden 
Kaurialan koulun pihasuunnitelmaprojekti 

26.10-20.11. TET-jakso (9. lk) 

Loka-marraskuussa: 

10.-11.11. Taidetestaajat (8. lk) 

marraskuun kuluessa: Kulttuuripolun 
mediapajat (7. lk) kirjaston informaatikko 
Ulla Kaarilan vetämänä 

TAPAHTUMIA LUKUVUODEN VARRELTA

4.12. itsenäisyysjuhla 

16.12. historiantutkija, tietokirjailija Mikko-
Olavi Seppälän etäluento ”Miten minusta tuli 
tietokirjailija” 

18.12. joulujuhla

 

KEVÄTLUKUKAUSI 

tammikuussa: 

Yrityspaja –simulaatiopelit (9. lk) 

Lapti Oy esitteli tulevaa uutta Kaurialan 
koulua henkilökunnalle 

25.1. tulevaisuustutkija Pertti Pölösen 
etäluento 9. lk, muilla mahdollisuus katsoa 
tallenne. 

9.2. V-päivä: vaikuta älä valita (8. lk), 
striimattuna kaikilla mahdollisuus seurata 

12.2. tukareiden järjestämää Ystävänpäivä 
–toimintaa 

26.2. KauKon päivän viettoa 

1.3. alkavalla viikolla talviloma, hyvät 
hiihtokelit 

8.3.-6.4. olimme etäkoulussa CoVid-19 
–tilanteen vuoksi. 

14.5. taksvärkki -päivä 
4.6. Ysigaala

5.6. Kevätjuhla: hyvästi ysit tervetuloa 
kesäloma!
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Matemaattisten aineiden vuosi on ollut jälleen hieman poikkeava koronajärjestelyistä johtu-
en. Syksy alkoi normaalisti lähiopetuksen merkeissä. Jokainen ikäluokka aloitti matematiikan 
opiskelun uusien Kuutio-kirjojen kanssa poikkeuksena 7F, joka kokeiluluontoisesti käytti opis-
kelussa vain Studeon sähköisiä materiaaleja. Oppikirjojen lisäksi käytössämme oli vuosiluokas-
ta riippuen lähes viikoittain sähköiset ViLLE-tehtävät. 

Perinteisemmän matematiikan opiskelun lisäksi 7-luokkalaiset ovat harjoitelleet Racket -oh-
jelmointia, 8-luokkalaiset VEX-robottien koodausta sekä 9-luokkalaiset viime lukuvuonna ko-
ronan vuoksi pois jäänyttä VEX-robottien ohjelmointia tai Microbit -ohjelmointia. 

Perinteinen matematiikkakilpailu vietiin läpi onnistuneesti lokakuussa. Valtakunnalliseen ma-
tematiikkakilpailuun osallistui koulustamme upeat 20 oppilasta. Alkukilpailun voitti Weiyi Li 
(8E) 17,5 pisteellä. Toiseksi sijoittui Joel Seppälä (8H) 15 pisteellä ja kolmas sija meni Näpsä 
Lehtiselle (9G) 14,5 pisteellä. Koulu palkitsi kolme parhaiten sijoittunutta Osuuspankin spon-
soroimin palkinnoin. Lisäksi Weiyi Li sijoittui kansallisesti 85 parhaan joukkoon saaden hienos-
ta suorituksestaan kunniakirjan. 

Kevättä varjosti neljän viikon etäopetusjakso, mutta silti 9-luokkalaisten matematiikan val-
takunnallinen koe pystyttiin järjestämään normaalisti. Koe koostui kahdesta osasta, joista 
ensimmäinen tehtiin ilman laskinta ja toinen laskinta sekä valmiiksi annettuja laskukaavoja 
hyödyntäen. Yhdeksäsluokkalaisten kevät huipentui tilastotyön tekemiseen. Töistä tuli jäl-
leen kerran upeita! 

MATEMATIIKAN VUOSI
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leista hyödynnettiin opettajasta riippuen ViLLEn tai Netti-Mopin materiaaleja sekä erilaisia 
simulaatioita. Työskentelyssä pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia kokeellisesti havaita käsi-
teltyjä ilmiöitä, myös etäopetuksen aikana. Varmasti monessa kodissa onkin kevään etäope-
tusjakson aikana etsitty töitä varten taskulamppuja ja peilejä sekä muita tarvittavia välineitä. 

Lukuvuodelle 2020-2021 tarjosimme matemaattisten aineiden puolesta lyhyiksi valinnaisai-
neiksi matematiikan syventävää kurssia sekä 8.- että 9. luokkalaisille. Pitkästä aikaa molem-
mat kurssit toteutuivat. Kahdeksasluokkalaisten MASY-kurssilla käytiin läpi polynomi- sekä 
rationaalilaskentaa. Yhdeksäsluokkalaisten MASY-kurssilla käsittelimme pääasiassa lukion en-
simmäisen kurssin asioita.  

Myös tietotekniikkaan saatiin perinteiseen tapaan pitkät valinnaisryhmät sekä kaseille että 
yseille. Kahdeksannen luokan ryhmässä perehdyttiin tietokoneen perustoimintoihin, tekstin-
käsittelyyn Word-ohjelmalla sekä kuvankäsittelyyn. Yhdeksäsluokkalaiset puursivat syksyn 
Excelin parissa ja käyttivät koko kevään omien kotisivujen tekemiseen saaden aikaan sivuja 
varsin luovista ja vaihtelevista aiheista. 

Senni Saarinen 9E
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PIENLUOKKALAISET TAITEILIJOINA 
 

Kun suurin osa oppilaista oli keväällä etäkoulussa, pienluokka 7-9LB taiteili koulun seinälle 
taidetta. Tapiolan portaikon seinä maalattiin ensin valkoiseksi ja sen jälkeen oppilaat pää-
sivät maalaamaan Tarja-ohjaajan avustuksella puuta. Puu saa lisäväriä aina vuodenaikojen 
vaihtumisen mukaan. Tänä keväänä puu sai oksilleen vauhdikkaita lintuja ja hempeitä kuk-

kia. Taideteoksen maalaamiseen osallistuivat Tugba, Helmi, Matti, Aatu, Muhadeseh ja 
Mikael. 
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Osuuspankin stipendi 50 eur 
Hyvin opinnoissaan menestynyt 
yhdeksäsluokkalainen:  
Vilma Kerälä 9A 
Näpsä Lehtinen 9G 

Vanhempainyhdistyksen stipendit 9-7 luokille 
9lk Koulumenestyksestä 40 eur 
9A Milla Pirinen 
9B Toni Vainikka 
9C Lotta Alatalo 
9D Sinna Sundgren  
9E Joel Kärkkäinen 
9F Assi Saarinen 
9G Anna Heiskainen 
9J Veikko Veijalainen 
7-9LA  Eelis Vierula 
7-9LB Helmi Hämäläinen

8lk Tsemppari stipendi 30 eur 
8A Suvi Taivainen  
8C Helmi Lyttinen 
8D Lilli Laitila 
8E Verneri Ahokas  
8F Jesse Orava  
8G Elle Heinonen  
8H Viljami Nousiainen

7lk Muut huomioon ottava ja myönteinen oppilas 
20 eur  
7A Pinja Sintonen  
7B Jaakko Veijola  
7C Nella Lindroos  
7D Hugo Honkanen  
7E Rasmus Narsakka 
7F  Eevertti Alanen  
7G Aivi Wiberg  
 
Kotitalousopettajien liitto ry:n stipendi 50 eur 
9B Benita Kyabi

K-market Manu:n lahjakortti kotitalouden 
opiskelijalle 20 eur 
9D Minttu Kivinen 
9G Iina Laakkonen

Kotitalouden kirjastipendi 
7A Emmi Lepola 
7B Daria Lomu 
7C Vertti Lamminmäki 
7D Heta Alitalo 
7E Lenni Peltoniemi 
7F Nella Nordman 

KIITÄMME  
KAIKKIA

LAHJOITTAJIA
JA ONNITTELEMME
STIPENDIAATTEJA!

7G Ida-Liina Virtanen 
9E Venla Kytölä 
9G Lotta Laitamäki 
9A Senja Tomppo

Hämeenlinnan Venäjä-seuran lahjoittama kirjalahja 
9B Oskari Nikunen

TV-Sävel Music Shopin lahjakortti musiikissa 
ansioituneelle 50 eur 
9E Pietari Saarikko

Suomalais-Brittiläisen yhdistyksen stipendi 
9E Amanda Raisala

Kaurialan koulun kieltenopettajien ruotsin stipendi 
9G Alisa Helminen

Pohjola-Norden yhdistyksen kirjastipendi 
9D Aava Suikkanen

Hämeenlinnan Suomi - Saksa seuran lahjakortti 
9A Laulu Lehti 
9B Iisa Salo

Suomi-Ranska -seuran kirjastipendi 
9G Anna Heiskanen

Tekstiilityön lankalahja monipuoliselle 
kädentaitajalle 
9C Aino-Kaisla Nieminen

Käsityön teknisen työn työkalustipendi 
9A Matias Immonen

Teknologian työkalustipendi 
9C Paulus Rapila

Oppilaskunnan stipendi 20,21 eur 
9E Pinja Saari

Oppilaskunnan stipendi tanssitaiteen edistämisestä 
20 eur 
9F Ava Wennström 

OppilasAgentti-stipendi 30 eur 
9A Matias Immonen 
9A Joel Verkkonen

Taloustaito-kilpailun kunniakirjat 
9A Santeri Töyry 
9A Laulu Lehti 
9A Milla Pirinen

STIPENDIT 2020-2021
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Levollista ja rentoa kesää!

Siiri Kivi 9G
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”Se on niin että musta onnenonkijat hyödy ei 
Olen kala olen kala mutta en ole pakastesei 

Eikä minusta saa kunnon ateriaa 
Tähtitiedettä oon - henkimateriaa 

Sisäpuolelta päänikin on seksikäs”

- Juice Leskinen


