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LUKUVUOSI 2019—2020 

Lukuvuosi 2019—2020 edellytti koulun väeltä ja huoltajilta paljon sopeutumista uusiin tilanteisiin. 
Isoimpana uutena asiana oli kevään koronavirusepidemian mukanaan tuomat muutokset. Oppilaat ja 
opiskelijat siirtyivät 18.3. alkaen etäopetukseen, ja jokaisen koulussa päivittäin opiskelevan ja 
työskentelevän täytyi opetella uusia asioita. Myös kotiväet olivat uuden edessä: muun muassa 
etäopetus, huoltajien mahdollinen etätyöskentely, kotona asuvien terveydentila, koronarajoitusten 
vaikutukset perheen taloudelliseen tilanteeseen sekä etäisyyksien pitäminen sukulaisiin ja ystäviin 
vaativat sopeutumista ja aiheuttaneet ehkä huoltakin. Kiitokset kodeille yhteistyöstä! Luokkien 0—3 
oppilailla sekä erityisen tuen oppilailla oli mahdollisuus osallistua lähiopetukseen, mutta huoltajat 
noudattivat maan hallituksen suositusta oppilaiden pitämisestä pois koulusta. Etäopetuksen jatkuessa 
yksittäisillä oppilailla oli mahdollisuus käydä koululla saamassa tukea opiskeluun. Tällöinkin kuitenkin 
noudatettiin turvallisuutta ja terveyttä edistäviä käytänteitä. Hallituksen päätöksellä lähiopetukseen 
palattiin 14.5. Lukiolaisten kohdalla etäopetuksen jatkaminen oli mahdollista, ja tätä hyödynnettiinkin 
viimeisen koeviikon järjestelyitä lukuun ottamatta. Kaikissa kohdin pyrittiin huomioimaan lain 
edellyttämä oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, mutta myös oikeus saada opetusta. 

Lukuvuoden aikana koulun henkilöstössä tapahtui muutoksia: Luokanopettaja Virpi Kaivola siirtyi 
eläkkeelle helmikuusta alkaen, ja Marita Misukka-Kyyrö palasi luokanopettajan tehtäviin, kun 5. luokkaa 
luotsannut Titta Liukkonen jäi vahvuudesta pois. Koulun ruokalan herkuista pitkään omalta osaltaan 
vastannut ruokapalvelutyöntekijä Anna-Liisa Holm puolestaan siirtyi eläkepäiville marraskuusta alkaen, 
ja työtä tuli jatkamaan Essi Vähäjylkkä. Koulupsykologi Jari Moilanen aloitti työt toisaalla huhtikuussa, ja 
seuraavalle lukuvuodelle saamme uuden henkilön vastaamaan näistä tehtävistä. Lehtori Tuula Takala-
Nurminen eläköityi lukuvuoden päättyessä, mutta jatkaa vielä lukion ratsastuslinjan tutorina. Kiitokset 
jokaiselle edellä mainitulle yhtenäiskoululle ja kunnalle antamastaan työpanoksesta! 

Haasteita aiheutti edelleen koulun A-rakennuksen sisäilman huono laatu. Terveellisten ja turvallisten 
tilojen puutetta auttoi elokuussa koulun alapihalle saatu moduulirakennus, jossa oli käytettävissä kolme 
luokkatilaa. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, ja jouduimme tekemään useita muutoksia tilajärjestelyihin 
lukuvuoden aikana. Olosuhteet olivat siis melkoisen haasteelliset, mutta henkilökunta, oppilaat ja 
opiskelijat olivat joustavia ja sopeutuvaisia, mikä on tärkeä edellytys koulun arjen sujumiselle. Tästä 
kiitos kaikille! Kunnanvaltuusto teki kesäkuussa 2019 koulun väkeä miellyttäneen päätöksen uudesta 
koulurakennuksesta. Kiitokset päättäjille! Suunnittelutyö on hyvässä vauhdissa, ja mikäli aikataulu 
pitää, uusi koulurakennus valmistuu syksyllä 2021. Tuossa kohdin B- ja C-rakennukset jäävät vielä 
käyttöön, mutta nekin ovat tulossa käyttöikänsä päähän. 

Kaikki perusopetuksen luokat sekä lukio opiskelivat uusien opetussuunnitelmien mukaan. Lukuvuoden 
painotettavaksi kokonaisuudeksi valitsimme teeman Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia. 
Teemaa pyrittiin lukuvuoden mittaan huomioimaan eri oppiaineissa. Huhtikuulle kaavailtu monialaisen 
oppimiskokonaisuuden viikko peruuntui koronarajoitusten vuoksi. Jatkoimme lukuvuoden mittaan 
oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön osallistamista, pyrimme edistämään yhteisöllisyyttä sekä 
kehittämään arviointia. Koronatilanne aiheutti yllättäviä muutoksia ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen. 
Tästä huolimatta tulokset olivat hyviä ja saimme 16 uutta ylioppilasta. Ylioppilas- ja kevätjuhlia emme 
voineet keväällä järjestää, mutta juhlimme ylioppilaita myöhemmin tilanteen tultua otollisemmaksi isojen 
tilaisuuksien järjestämiselle. 

Esiopetuksessa oli lukuvuoden päättyessä 3, ”alakoulussa” 71 ja ”yläkoulussa” 47 oppilasta, lukiossa oli 
opiskelijoita 39. Tätä joukkoa huoltajien lisäksi kasvatti ja opetti 25 opettajaa, 6 koulunkäynninohjaajaa, 
koulusihteeri, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, 2 kokkia, 3 siistijää, 
kiinteistönhoitaja, rehtori sekä joukko muita koulun toimintaan aktiivisesti osallistuvia yhteistyötahoja. 
Koulun arkeen kansainvälisen tuulahduksen toi vaihto-opiskelija Italiasta. 

 

Kiitän teitä jokaista hyvin sujuneesta lukuvuodesta! 

Juha Nupponen 
rehtori 



LUKUVUOSITAVOITTEET 2019—2020 

Lukuvuoden 2019—2020 painotettavat kokonaisuudet olivat Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja 
demokratia. Näitä tavoitteita toteutettiin opetuksen arjessa. Huhtikuulle Jyväskylän yliopiston kanssa 
yhteistyössä suunniteltu monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemaviikko jäi toteutumatta. 

Osallistaminen ja yhteisöllisyys saivat kokonaan uuden ulottuvuuden etäopiskelun käynnistyessä, 
mistä suuri kiitos kotiväelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKUVUODEN TAPAHTUMIA:  

Elokuu:  
- Luokat 2–9 tekivät retken Riihigalleriaan. 

Syyskuu 
- 3. luokka tutustui Kuhmoisten S-marketiin teemanaan Mistä ruoka tulee? 

Lokakuu: 
- 4. luokka vieraili Aleksis Kiven päivänä Päijännekodilla. Ohjelmassa oli laulua, esityksiä, aineiden 
lukemista, keskustelua ja askartelua. 

Marraskuu: 
- 2. luokka osallistui energiansäästökilpailuun Agenttiseikkailu 2019.  

Joulukuu:  
- Helluntaiseurakunta vieraili koululla esittämässä joulutarinan luokille 0–6. 
- Esikoululaiset ja 1. luokka tunnelmoivat joulusaunassa Kopolassa. 
- 4. luokka vieraili Päijännekodilla leipomassa pipareita yhdessä asukkaiden kanssa. 

Tammikuu:  
- Perusopetuksen oppilaiden uimahallireissut Padasjoelle. 
- Raide ry vieraili koululla pitämässä Päihdeparkkia 5.–9. luokan oppilaille  -HELENE-elokuvan 
maailmanensi-ilta Kuhmolassa yläkoululaisille.  



 

Helmikuu:  
- Laulujuna halki neljännen luokan -konsertti Kuhmolassa. Neljäsluokkalaiset esittelivät nykypäivän 
koulumusiikin sisältöä varainkeruukonsertin muodossa musiikkimestarinaan Pasi Hämäläinen. 
Kuulijoita oli Kuhmolan täydeltä, ja tunnelma oli upea. Tästä suuri kiitos myös nelosten 
vanhemmille ja ohjaaja Minna Nuuttilalle. 

            

 

- 2. ja 3. luokka sekä kuviskerho vierailivat taiteilija Liisa Teittisen järjestämässä Ötökkäpajassa 
kirjaston alakerrassa. Pajassa valmistettiin ötököitä sekä kollaaseja erilaisista materiaaleista. 
Lapset tutustuivat lisäksi kirjaston galleriassa esillä olleeseen Liisa Teittisen näyttelyyn. 

- Miltä näyttää aika? Tätä kysymystä pohdittiin 8-luokkalaisten Taidetestaajien kanssa, kun 
valtakunnallinen hanke suuntautui vierailulle Jyväskylän taidemuseoon samannimiseen näyttelyyn. 
Oppilaat työskentelivät aiheen parissa myös äidinkielen ja kuvataiteen tunneilla. 

Maaliskuu: 
- 3. luokka osallistui videon avulla LUMA-keskuksen järjestämille StarT-festareille esittelemään 
kehittelemäänsä kahvipussiliukuria. Liukuri sai runsaasti kehuja. 
- Kuhmoisten yhtenäiskoulun lähettämä kuvaus rennon roolipelaamisen työpajasta voitti Keski-
Suomen StarT-festareilla sarjan “Paras hyvä käytänne”. Koulumme palkittiin 
vanhempainyhdistykselle ja opettajille sopivalla vuorovaikutteisella luennolla “Oppimisen ilon 
salaisuudet”. 

Toukokuu: 
- Esikoululaiset ja 1. luokka heittivät talviturkit Kopolan rantasaunassa. 
- Tammikuussa nähty Helene-elokuva johdatteli tutustumaan Suomen taiteen kultakauteen 
yleensä, ja oppilaiden tulkintoja Schjerfbeckin teoksista oli esillä kirjaston, Sarin kahvilan ja 
Kuhmoisten Sanomien ikkunanäyttelyissä.  

 



Oppilaskunnan toiminta lukuvuonna 2019—2020 

Viime lukuvuoden aikana oppilaskunnan hallituksessa oli oppilaita ja opiskelijoita 
kolmasluokkalaisista lukion abeihin asti, jokaiselta luokalta kaksi edustajaa. Kokouksia pidettiin 
kerran kuussa helmikuuhun saakka. 

Vaikka etäopetukseen siirtyminen vaikeutti oppilaskunnan hallituksen toimintaa keväällä, ehdittiin 
silti lukuvuoden aikana järjestää muun muassa sählyturnaus ja Talent-kilpailu. Molemmat 
tapahtumat sujuivat erinomaisesti. 

Oppilaskunnan hallituksen toiminta sujui hyvin läpi vuoden. Oppilaskunnan hallitus kiittää 
ohjaajana toiminutta Anne Enbergiä tuesta ja kannustuksesta.  

Lotta Unnaslahti, oppilaskunnan hallituksen pj 

Hallitus: Reetta Sihto (abi, ruokavastaava), Alisa Puolamäki (sr), Päivi Leppänen (sr), Alma 
Karevesi (jr, sihteeri), Lotta Unnaslahti (jr), Topias Isojärvi (9. lk), Julius Osonen (9. lk), Atte 
Unnaslahti (8A, tiedotusvastaava), Tuukka Lehtonen (8A, tiedotusvastaava), Sonja Ojala (8B), Joni 
Laari (8B), Ilmari Huusko (7A), Iisakki Turve (7B), Niklas Lahnalahti (6. lk), Neeri Anttila (6. lk), 
Emilia Pohjoisvirta (5. lk), Neea Matoniemi (5. lk), Helmi Mäntylä (4. lk) ja Evert Pasinen (4. lk), 
Fanny Aittolahti (3. lk) ja Elias Helin (3. lk). 

 

Tukioppilastoiminta lukuvuonna 2019–2020 

Tukioppilaat toimivat käytöksellään esimerkkeinä muille ja ovat helposti lähestyttäviä ja luotettavia 
koulukavereita. Lukuvuonna 2019—2020 koulumme kahdeksaa tukioppilasta ohjasi Asta 
Olkkonen.  Toiminnan puitteissa järjestettiin mm. Halloween-teemainen tapahtuma alakoululaisille, 
pikkujoulut seitsemäsluokkalaisille ja koko koulun väelle ystävänpäiväsydämiä.  

   

Liikkuva koulu -välituntiliikunta 

Lukuvuoden alussa suunniteltiin monipuolista välituntiliikuntaa kaikille ikäryhmille. Ohjattu toiminta 
jatkui kuuden aktiivisen välkkärin voimin. 

Sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet pyrittiin tarjoamaan kaikille ikäryhmille mahdollisimman usein. 
Lukuvuoden edetessä ohjattu liikunta tapahtui vain salissa. Kevätlukukaudella oppilailla oli 
mahdollisuus käydä kuntosalilla Vera Kilpisen ja Tea Savion valvonnassa ja ohjauksessa kolme 
kertaa viikossa.  

Etäopetusjakson aikana kartoitettiin liikuntavälineiden tarve. Liikkuva koulu -hankerahoitus 
mahdollistikin kevään korvalla ison välinetilauksen.  

 

  



Kerhotoimintaa koululla 

Pienten kuviskerho, ohjaaja Leena Aalto-Heikkilä. 
Kuvista käsin -taidekerho, ohjaaja Mariella Rauhala. 
Alakoulun pallopelikerho ja yläkoulun sählykerho, ohjaajat Alma Karevesi ja Iiro Salminen. 
Tanssikerho, ohjaaja Tea Savio. 
4H:n kerhoja: 
Kokkikerho, ohjaajat Helmi Arrenius ja Wilma Wirzenius. 
Keppihevoskerho, ohjaajat Helmi Arrenius ja Venla Pohjoisvirta. 
Bändikerhot, ohjaaja Arttu Lustig 
 

 

In English, på svenska, auf Deutsch 

Die Corona-Zeit in der Schule 
 
Etwas Positives z.B. lange schlafen, praktisch, mehr Freizeit, zu Hause sein, man kann essen, wenn 
man will und man kann mehr reiten: Negative Sachen z.B. keine Freunde, viele Hausaufgaben, die 
Lehrer helfen nicht, allein zu Hause und es ist manchmal langweilig. 
  
8. und 9. Klasse 

Vi började distansundervisningen den artonde mars. Jag kommer att minnas den dag för alltid. I 
början var det svårt och det kändes främmande att studera hemma hela dagen eftersom det var en 
ny situation för oss alla men långsamt blev det lättare. Vi hittade en rutin vilket var viktigt eftersom vi 
hade så mycket att göra och vi stöttade varandra. Lärarna hittade det bästa sättet att lära oss och 
studerandet började gå smidigt. Den här våren har varit svår men lärorik. Vi har lärt oss hur viktigt 
det är att ha självdisciplin och anpassa sig till nya situationer. 

Micaela Wikman 

Coronavåren 2020 
 
Vi har varit hemma i två månader. Hemma fick vi sova länge och det var kul. Distansutbildningen 
var helt okej och vi hade också mera fritid. Det var tråkigt , att vi inte hade en klassresa till Åland 
eller en resa till Stockholm. Grundskolans avslutningsfest har vi inte heller. 
Man lär sig bättre i skolan, men det var lite dumt att komma till skolan i slutet av maj. 
 
Klasserna 8 och 9, valfritt svenska 
 
  
  



This is what 8. - 9. graders think about DISTANCE LEARNING: 

Pros 

-        You can sleep longer 
-        You can chill and have more free time 
-        There is better food at home and you can eat any time 
-        You don’t have to get dressed or you can wear whatever you want 
-        You can study more freely 
-        Distance learning is less stressful 
-        You don’t have to sit on the chair all the time 
-        You don’t have to carry your books 
-        You can take care of your pets during the school day 
-        You can choose when to go out and exercise 
-        You learn to use different programs 
-        You don’t have to take a taxi to school 
-        You can use your computer instead of a pencil and paper 

 

Cons 

-        Many projects to do 
-        A lot of homework 
-        Learning is a bit harder – especially if you have a slow internet connection 
-        You are always busy 
-        It’s hard to focus and you get distracted very easily 
-        Every day is the same: sleep-eat-study 
-        You can’t see your friends 
-        You can’t get help so easily than at school 
-        Your screen time increases a lot 
-        You can skip lessons and neglect your tasks easily 

  



 



  



Penkkarit 13.2.2020 

Värikäs joukko abeja iloitsi odotetusta penkkaripäivästä ja kertoi kolmen vuoden kuluneen 
nopeasti.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Wanhojen päivä 14.2.2020 

Wanhojen päiviä tanssittiin perinteiseen tapaan yhdentoista parin voimin, tänä vuonna pastellien ja 
kimalluksen loistossa. 

 

 

 

 

 
 
  



 
KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU  
 
PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAANEET  
 
Arrenius Helmi 
Hänninen Anneli 
Isojärvi Topias  
Lundahl Elina 
Osonen Julius 
Pohjoisvirta Aatu 
Poikala Valtteri  
Puolamäki Konsta 
Wirzenius Wilma 
 

 

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN LUKION YLIOPPILAAT 
 
Erola Aaro 
Hynninen Ilmari 
Hänninen Antero 
Kaakko Touko  
Karevesi Iida 
Kivelä Aada 
Koivisto Lassi 
Koponen Tony 
Launonen Milena 
Lehmussaari Lauri 
Lehmussaari Sauli 
Liehu Eljas 
Lättilä Maria 
Peltonen Milla 
Salminen Iiro 
Salminen Oskari 
Sihto Reetta 
Wirzenius Wictor 
  

 
 
 
  



STIPENDIT JA LAHJOITUKSET KEVÄT 2020 

Rehtori Esteri Uotilan rahasto  

yo Maria Lättilä, yo Eljas Liehu  
9. lk Anneli Hänninen, 9. lk Julius Osonen, 6. lk Reetta Unnaslahti  

Tyyne ja Emil Peltosen rahasto 

yo Aaro Erola, 9. lk Helmi Arrenius  

Elli Paateri-Järvisen rahasto 

yo Iiro Salminen 

Kuhmoisten Säästöpankin rahasto 

yo Reetta Sihto, yo Maria Lättilä   

Kuhmoisten yhteiskoulun stipendirahasto / Saima Suomisen rahasto  

6. lk Maiju Lahtinen 
7. lk Mona Kirvesmäki, 7. lk Martta Malin  
8. lk Anna-Sofia Koli, 8. lk Altti Nuuttila  
jr Siiri Hävölä , sr Micaela Wikman 

Järvi-Hämeen Osuuspankki yo Milena Launonen 

Hämeen kauppakamari yo Reetta Sihto 

Helsingin Yliopiston Keskisuomalaisen Osakunnan abistipendi yo Wictor Wirzenius 

Kuhmoisten yrittäjät ry yo Tony Koponen 

Lions Club Kuhmoinen yo Iida Karevesi 
Kuhmoisten kulttuuriyhdistys yo Milla Peltonen 
Kirvesmiespalvelu Mäntylä oy Hilma Järvinen (4. lk), Anton Kirvesmäki (5. lk) 
Kirjonurmen talli yo Aada Kivelä 
Haihar Ry yo Reetta Sihto 
Kuhmoisten Sanomien vuosikerta yo Maria Lättilä 
Long Play:n vuosikerta yo Reetta Sihto 
Tiede-lehden vuosikerta Alisa Puolamäki (sr) 
Pro Musica -mitali yo Eljas Liehu 
 
Kirjapalkinnot 
 
englanti: yo Reetta Sihto, Wilma Wirzenius (9. lk), Reetta Unnaslahti (6. lk) 
ruotsi: yo Maria Lättilä, Anneli Hänninen (9. lk) 
saksa: yo Reetta Sihto 
ranska: Ranskan kulttuurikeskuksen lahjakirja kirjoittajalle yo Milena Launonen 
kemia, fysiikka, matematiikka: yo Oskari Salminen 



OPPILAAT JA OPISKELIJAT LUKUVUONNA 2019—2020 

 
Kuhmoisten yhtenäiskoulussa esi- ja perusopetuksen oppilaita sekä lukion opiskelijoita oli 
yhteensä 151, esiopetuksessa kolme ja vuosiluokilla 1.—9. 108 oppilasta. Lukion ensimmäisellä 
vuosiluokalla opiskeli kahdeksan opiskelijaa, yhteensä lukiossa opiskelijoita 40.  

 esiopetus  3  lukio L19, 19R 8 
1. luokka 8 lukio L18, 18R 15 
2. luokka 14 lukio L17, 17R 17 
3. luokka  13 
4. luokka 16   
5. luokka 12 
6. luokka 8 
7. luokka 20 
8. luokka 18 
9. luokka  9  
 

Kuhmoisten yhtenäiskoulun johtokunta 

jäsen:                                                  varajäsen: 

Mira Pitkäniemi pj                                 Juha Simola 
Kati Hattunen                                        Tuire Launonen 
Marko Aarroskari                                   Ville Pohjoisvirta 
Lea Aittolahti                                         Jari Aittolahti 
Markku Liehu                                        Jarkko Sumioinen 
Petri Liehu                                         Päivi Malin 
Kimmo Malin                                         Laura Lehtinen 
Sanna Marttila                                       Niina Saarinen 
  
Arja Korvenranta, sivistyslautakunnan edustaja 
Ilkka Säynätjoki, sivistyslautakunnan pj 
Juha Nupponen, esittelijä 
Tiina Hämäläinen, pöytäkirjanpitäjä 
Mikko Latvala, sivistystoimenjohtaja 
Marjo Kuikka, vs. sivistystoimenjohtaja (30.9.2019 asti) 
 
 
 
  



Kuhmoisten yhtenäiskoulun opettajat ja henkilökunta lv. 2019–2020 
 
esiopetus ja 1. luokka Leena Aalto-Heikkilä luokanopetus, musiikki 
2. luokka Terhi Unnaslahti   luokanopetus 
3. luokka Sanna Myllyniemi   luokanopetus 
4. luokka Pasi Hämäläinen   luokanopetus  
5. luokka Titta Liukkonen   31.1.20 asti, luokanopetus, biologia, maantieto 
5. luokka Marita Misukka-Kyyrö   ortod.uskonto ja 3.2.2020 alk. luokanopetus 
6. luokka Anne Haarala-Kuosmanen  luokanopetus, biologia, maantieto 
7 A Tea Savio   liikunta, terveystieto 
7 B Nella Merilaita   biologia, maantieto, kemia 
8 A luokka Kaisa Urpunen   englanti, ruotsi, venäjä 
8 B Tanja Lång   erityisopetus 
9. luokka Anne Enberg   englanti, ranska, yhteiskuntaoppi 
L19, L19R Hanna Kaakko   äidinkieli ja kirjallisuus 
L18, L18R Tuula Takala-Nurminen  saksa, ruotsi 
L17, L17R Miila Pitkäranta       historia, psykologia, filosofia, yhteiskuntaoppi, ev.lut.usk.  
Kari Anttila    englanti, ruotsi 
Tuula Harju     erityisopetus, vararehtori 
Katri Korpinen   erityisopetus 
Sami Kyllönen   matematiikka, fysiikka 
Meija Lahtinen    ratsastuslinjan kurssit 
Miia Lahtinen    ratsastuslinjan kurssit 
Vesa Lahtinen   matematiikka, fysiikka, kemia  
Mariella Rauhala   kuvataide, käsityö 
Jari Räsänen    oppilaanohjaus, käsityö 
Olli Saarikoski  resurssiopettaja, pedag. ict-tukihenkilö historia, käsityö 
Jaana Salonen   kotitalous, ruokapalvelun esimies 
Virpi Kaivola    luokanopetus 31.1.2020 asti 
Touko Saukkola   historia, psykologia, filosofia, yhteisk.oppi, ev.lut.usk. 8.5.20 alk. 
Riina Honkila    virkavapaalla   
Satu Hattunen   koulunkäynninohjaaja 
Vera Kilpinen   koulunkäynninohjaaja 
Auriina Lehtonen   koulunkäynninohjaaja 
Minna Nuuttila   koulunkäynninohjaaja 
Asta Olkkonen   koulunkäynninohjaaja 
Joonas Sinivaara   koulunkäynninohjaaja 
Juha Nupponen   rehtori 
Tiina Hämäläinen    koulusihteeri 
Marjo Kuikka    vs. sivistystoimenjohtaja 30.9.2019 asti 
Mikko Latvala   sivistystoimenjohtaja 1.10.2019 alk. 
Susanna Haavisto-Hellsten  terveydenhoitaja 
Teija Mäkelä    koulukuraattori  
Jari Moilanen   koulupsykologi 17.4.2020 asti 
Reijo Koivisto   kiinteistönhoitaja 
Anne Niemelä    siivoustyön vastuuhenkilö 
Eila Hölttä    siistijä 
Arja Laakso    siistijä 
Anna-Liisa Holm   kokki 31.12.2019 asti 
Mari Ranta    kokki 21.10.2019 alk. 
Essi Vähäjylkkä   kokki 7.10.2020 alk. 
Annika Ruuska   kokki työvapaalla 23.10.2019 alk. 
 
  



Kohtauspaikkana Tiistai-Cafe  
 
 
Tiistai-Cafe on alun perin aloitettu siksi, että oppilailla olisi koululla luotettava aikuinen opettajien ja 
ohjaajien lisäksi. Ja samalla myös siksi, että kunnan nuoriso-ohjaajat ja kuraattori tulisivat oppilaille 
työntekijöinä tutuiksi ja heitä olisi tarvittaessa helpompi lähestyä. 
 
Tiistai-Cafe on ollut avoinna ruokavälitunnilla pari kertaa kuukaudessa. Se on tavoittanut 
mielestämme (aika) hyvin yläkoululaisia. Kävijöitä on yleensä 20-30, ja meitä ohjaajia on usein 
siellä paikalla useampi kuin yksi. Osa nuorista tahtoo jutella kanssamme, osa käy vain juomassa 
kahvin/mehun ja syömässä keksin. Toisten kanssa pelataan mm. korttia tai Unoa ja jutellaan siinä 
samalla ”niitä näitä”. Mihinkään kovin syvällisiin keskusteluihin ei lyhyessä ajassa ison porukan 
kesken pystytä. Olemme kokeneet, että nuoren on helpompi ottaa syvällisempikin asia 
myöhemmin puheeksi jonkun meidän kanssa jossain toisessa tilanteessa niin halutessaan, kun 
olemme jo tuttuja toisillemme. 
 
Etäopetukseen siirryttäessä Tiistai-Cafe jäi tauolle niin kuin moni muukin asia. Kun etäopetusta oli 
kestänyt nelisen viikkoa, pohdimme ohjaajien kesken soittoringin mahdollisuutta. Soittoringin 
tarkoituksena oli olla yhteydessä kaikkiin yläkoululaisiin, kuulla heidän kuulumisiaan ja tsempata 
koulunkäynnissä etäopetuksen aikana. Kaikkia oppilaita muistutettiin myös siitä, ettei isommissa 
porukoissa pitäisi ohjeiden mukaan nyt tavata. Myös turvaväleistä muistuteltiin.  Suurimman osan 
kanssa keskustelu käytiin puhelimella, ja osa tavoitettiin viestien välityksellä. Soittoringin 
tekemisestä informoitiin etukäteen mm. Wilmassa, joten koululaiset tiesivät, että heitä tullaan 
tavoittelemaan. Kaikki puhelut eivät olleet kestoltaan kovin pitkiä, mutta kaikkia oppilaita 
muistutettiin myös nuoriso-ohjaajien ja koulukuraattorin palveluista ja että meihin voi aina olla 
tarvittaessa yhteydessä. 
 
Jotkut oppilaista kertoivat, että koulutehtävien kanssa on paljon hommaa ja niihin kuluu paljon 
aikaa. Osa oppilaista kertoi, että etäopiskelu sopii heille. Osa kertoi tykkäävänsä etäopiskelusta. 
Tavoitimme nuoret hyvin ja koemme, että soittorinki oli hyödyllinen. 
 
Satu Forsberg, nuoriso-ohjaaja, Tiina Ampuja-Töyry, seurakunnan nuorisotyöntekijä ja Teija 
Mäkelä, koulukuraattori 


