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Erilainen vuosi Kirjolan koulussa ja Parikkalan lukiossa 

 

Lukuvuosi 2020–2021 on ollut erilainen vuosi 

Kirjolanmäellä. Viime keväänä alkanut koronapandemia 

vaikutti koko lukuvuoden ajan koulun arkeen. Sen lisäksi 

koulun vanhan osan purkaminen ja uuden koulun 

rakennustyöt sekä opiskelun siirtyminen siirtotiloihin 

muuttivat opiskelua aiempaan verrattuna. Keväältä 2020 

elokuulle siirtyneet ylioppilasjuhlat saatiin pidettyä 

Harjulinnassa, koska koulun vanha juhlasali purettiin 

elokuussa. Kevään 2021 ylioppilasjuhla pidetään 

Harjulinnassa rajoituksia noudattaen. 

 

Elokuussa 2020 koronatilanne Etelä-Karjalassa ei ollut 

hälyttävä, mutta merkkejä pahenevasta tilanteesta oli 

ilmassa. Opetushallitukselta ja THL:ltä tuli tarkennettuja 

ohjeita koronaviruksen varalta ja ihmisiä kehotettiin 

käymään testeissä pienienkin oireiden ilmetessä. Koska 

testituloksien saamisessa saattoi mennä pisimmillään lähes 

viikko, testissä käyneet joutuivat odottamaan päiväkausia 

kouluun tai töihin palaamistaan. Joulukuussa aloitettiin 

maskien käyttö yläkoululaisilla ja lukiolaisilla sekä 

koulukuljetuksissa kaikilla oppilailla. Pian maskien käyttöä 

laajennettiin myös alakoulun viides- ja kuudesluokkalaisiin. 

Maskien käytöstä tuli pian rutiinia ja niitä on käytetty koko 

kevätlukukausi.  

 

Päivittäisten koronalukujen seuraamisesta tuli koulussakin 

tapa, joka jatkui läpi vuoden. Etelä-Karjala pysyi pitkään 



pandemian perustasolla, kunnes kiihtymisvaiheen kautta 

oltiin pitkään leviämisvaiheessa. Kevään aikana 

tartuntamäärät pienenivät niin, että kouluvuoden päättyessä 

on palattu perustasolle. Talven pahimmat korona-aallot eivät 

yltäneet Parikkalaan asti, mutta tilanteen pahentuessa 

alueellisesti ja valtakunnallisesti, jouduttiin yläkoulun ja 

lukion osalta etäopiskeluun viideksi viikoksi talviloman 

jälkeen. Edelliseen vuoteen verrattuna valmistautumisaikaa 

oli enemmän ja etäopetusmenetelmät kehittyneempiä. 

Teams-yhteys tuli henkilökunnalle ja oppilaille tutuksi. 

 

Kesän 2020 aikana koulun viereen pystytettiin kolmeen eri 

kokonaisuuteen siirtotiloja opetustiloiksi, koska Kirjolan 

koulun vanhan osan purkamisesta ja uuden koulun 

rakentamisesta oli tehty päätökset. Siirtotiloissa opiskelee 

kahden lukuvuoden ajan yläkoululaiset ja lukiolaiset sekä 

osa ala-koululaisista. Väliaikainen ruokala on Parikkalahallin 

yläkerrassa. Uuden koulun on tarkoitus valmistua elokuuksi 

2022. Vanhan koulun purkamisesta aiheutui melua, tärinää 

ja pölyä, jotka omalta osaltaan vaikeuttivat koulutyötä 

syyslukukaudella. Siirtotiloissa luokat ovat kompaktin 

kokoisia ja toimivia, mutta äänieristyksen puutteiden takia 

naapuriluokkien ja käytävien äänet ovat vaikeuttaneet 

keskittymistä. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen 

siirtotiloissa onnistui ilman teknisiä ongelmia ja kevään 

etäopetusjakson osuttua kirjoitusten ajalle häiriötekijöitä 

koulun muusta toiminnasta ei ollut.  

 



Koulun piha-alue on rakennustyömaan takia pienentynyt 

huomattavasti ja suurin osa keinuista ja muista 

leikkivälineistä jouduttiin purkamaan rakennustyömaan alta. 

Keväällä henkilökunnan parkkipaikka tyhjennettiin autoista 

ja otettiin pelikentäksi. 2020 vuoden lopussa uuden koulun 

rakentaminen alkoi maansiirtotöillä ja kevään aikana uuden 

koulun muoto on alkanut hahmottua perustus- ja 

pohjavalutöiden kautta. Myös osa alakerrosten seinistä on 

saatu paikalleen. Siirtotiloissa opiskellaan vielä lukuvuosi 

2021–2022, mutta sen jälkeen valmistuu uusi koulu ja 

koittaa uusi aikakausi Parikkalan kouluhistoriassa. 

Rehtori Janne Hirvonen 

 

 

 

 

Havainnekuva tulevasta koulurakennuksesta 

  



Alakoulun oppilaskunnan toimintaa 2020 – 2021 

 

Alakoulun oppilaskunnan hallitus on lukuvuonna 2020 - 

2021 kokoontunut kahdessa ryhmässä, 1.-3.luokkalaiset ja 

4.-6.luokkalaiset. Luokkien edustajat valittiin 

oppilasäänestyksellä. Koronan aiheuttamista rajoituksista 

huolimatta oppilaskunta on pystynyt järjestämään muutamia 

kouluarkea piristäviä tapahtumia. 

Syksyllä oppilaskunta järjesti 1.-3.luokille kuvataidekilpailun, 

jonka palkintoina olivat aiemmin koulun lahjoituksena saama 

kalastuspakki sekä joka luokan voittajalle suklaata. 

Kilpailuun osallistui upeita töitä, joista oppilaskunnan hallitus 

valitsi voittajat. 

 

 
 

Samaan aikaan 4.-6.luokkalaisille järjestettiin kalatietouteen 

ja kalojen tunnistukseen liittyvä tietovisa, jossa myös 

parhaat palkittiin virvelillä ja suklaalla. 



Joulun alla oppilaskunta organisoi joulupostin keräämisen, 

lajittelun ja jakamisen alakoulun puolella. 

 

Ystävänpäiväviikolla käynnissä oli ystävänpäiväbingo, jossa 

oppilaskunnan tekemään bingoruudukkoon sai rastittaa 

mukavia ja ystävällisiä tekoja, joita kavereille ja vieraammille 

oppilaille teki. Kaikki bingotehtäviä suorittaneet saivat 

palkinnoksi sydäntikkarit. 

 

Vappuna oppilaskunta kannusti oppilaita pukeutumaan 

vappuasuihin, luokissa valittiin parhaiten pukeutuneet. 

Pitkällä välitunnilla soi musiikki, jota oppilaat olivat saaneet 

toivoa. 

 

 

Kokemuksia etäkoulusta 

 

Myös lukuvuoden 2020 – 2021 aikana jouduttiin 

etäopetukeen. Tällä kertaa etäopetus kesti viisi viikkoa ja se 

koski yläkoulua ja lukiolaisia. 

 

Alla oppilaiden ja opiskelijoiden ajatuksia etäkoulusta. 

Etäkoulun huonoja puolia:  

- etäkoulu on raskasta  

- tehtävät kasaantuvat ja niitä pitää tehdä pitkin päivää  

- vaikeiden ja tylsien aineiden tehtävät saattavat jäädä 

tekemättä  

- kaikki tapahtumat ovat jääneet pitämättä  



- ei voinut nähdä kavereita  

- keskittyminen herpaantui  

- ongelmia ruokakassien kanssa  

- jotkin aineet ovat hankalia suorittaa etänä  

- videopuhelussa oleminen  

  

Etäkoulun hyviä puolia:  

- sai nukkua pidempään  

- ei koulumatkoja  

- vapaammat oppitunnit  

- osan tehtävistä sai tehdä milloin halusi  

- ruokakassissa hyviä aineita  

 

  



 

 

Ahaa-teatterin vierailu 

Etäopiskeluiden ja koronarajoitusten vuoksi opiskelu on ollut 
melko arkista. Yhteisiä juhlia ja kokoontumisia ei ole voinut 
toteuttaa. Onneksemme meille tuli mahdollisuus päästä 
nauttimaan syyslukaudella tavallisen opiskelun lomassa 
harvinaisesta lastenteatterista. 

Ahaa-teatteri Tampereelta esitti 1.-3. ja 4.-6. -luokkalaisille 
näytelmän Onks noloo? Näin ollen Parikkala-halli 
muuntautui teatterisaliksi. Ääni- ja valotehosteet saivat 
ympäristön tuntumaan aidolta teatterilta. Lattialla 
istuminenkaan ei latistanut tunnelmaa. Tarina ja täysillä 
eläytyvät näyttelijät lukuisine rooleineen naurattivat ja 
viihdyttivät niin aikuisia kuin lapsiakin. Esityksestä poistuttiin 
hymy huulilla.       

 

  



Kolmosten kerhossa luettiin ja kirjoitettiin koirille 

 

Koronasyksyyn piristettä ja vaihtelua sekä oppilaille että 

ohjaajalle toi Luetaan ja kirjoitetaan koiralle –kerho, joka 

kuului sosiaalipedagogisen koiratoiminnan koulutukseni 

opintoihin. Kerhoon osallistui erittäin aktiivisesti viisi 3B-

luokan oppilasta. Pidin kerhoa yhdeksänä keskiviikkona loka 

– joulukuussa. Olimme osan kerroista koululla ja osan 

partiolaisten kololla. 

 

Kerhon tavoitteena oli lisätä ja pitää yllä lasten lukemis- ja 

kirjoittamisintoa, sillä viime vuosina on herännyt 

valtakunnallisestikin kova huoli lasten lukuharrastuksen 

vähenemisestä. Vahva luku- ja kirjoitustaito ovat edelleen tie 

parempaan vaikuttamiseen niin ihmisen henkilökohtaisessa 

elämässä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Lisäksi 

tarkoituksena oli harjoitella koirien käsittelyä, parantaa 

toisten – niin koirien kuin toisten kerholaisten – huomiointia 

ja ryhmässä toimimista 

 

Kaikki kerholaiset olivat olleet tekemisissä aiemminkin 

koirien kanssa ja osasivat käsitellä koiria hienosti. Kaikki 

omat koirani – länsigöötanmaanpystykorvanartut Eve, 

Martta ja Kajsa – olivat kerhossa mukana yleensä pareittain. 

Kajsa kävi ennen koulutukseni alkua soveltuvuustestin, Eve 

ja Martta puolestaan ovat toimineet Kennelliiton 

kaverikoirina. 

 



 

 

 



 

Kuten kerhon nimikin kertoo, lapset pääosin lukivat ja 

kirjoittivat koirilleni ja koirista. Kirjoitettua tuli koiraruno, 

tarina Martta-koiran lempipäivästä, esitelmä omasta 

lempikoirarodusta ja koiran kirje joulupukille. Lapset lukivat 

koirille omia tekstejään ja valitsemiaan kirjoja. Lisäksi lapset 

saivat touhuta koirien kanssa: taluttaa niitä, mennä koirien 

kanssa pientä agilityrataa ja piilotella makupaloja. 

Viimeisellä kerralla ennen joulua pidimme pikkujoulut 

tarjoiluineen, kilpailuineen ja palkitsemisineen. 

 

Sekä välikyselyn että loppupalautteen mukaan lapset 

viihtyivät kaikin puolin kerhossa, mutta parasta olivat 

tietenkin koirat. Itse äidinkielenopettajana ajattelen, että 

tämäntyyppiselle kerholle olisi kysyntää tulevaisuudessakin 

ja se soveltuu erityisesti juuri kolmosluokkalaisille. 

Anne Laamanen 

 

 

  



Saimaa-visa 

 

Kirjolan koulun nelosluokkalaiset osallistuivat Saimaa-

visahankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on  kehittää 

Etelä-Karjalan leader-alueilla sijaitsevien nelosluokkalaisten 

luonto- ja erityisesti kalatietoutta. Tämän visan ympärille 

rakentuvaan kokonaisuuteen sisältyi kalapäivä, luonto-

oppitunteja sekä luontotietokilpailu. Hankkeen koordinoijana 

toimi Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry. 

 

Kirjolan 

nelosluokkalaiset 

osallistuivat luonto-

oppitunteihin aktiivisesti. 

Huhtikuun lopulla kaikki 

halukkaat saivat 

osallistua pareittain 

tietokilpailuun. Kahoot- loppukilpailuun osallistui useita 

kymmeniä joukkueita Etelä- Karjalan kouluilta. Kaksi Kirjolan 

joukkuetta pääsi loppukilpailuun saakka. Voittojoukkue tuli 

Lappeenrannan Pontuksen koululta.  

 



 

Argusjärven rannalla 12.3. kalojen tunnistamistehtävä. 

 

 

Pilkkiminen oli kivaa. Moni oppilas pilkki ensimmäistä 

kertaa. 

 

Päivän saaliina todistettavasti ainakin yksi ahven.   

Teksti Riitta Sikiö, kuvat Virpi Kankare-Sinkkonen 



VÄLKKÄRI-LIIKUNTA 

Tänä vuonna on järjestetty välkkäritoimintaa. 

Välkkäritoimintaa pitivät Vilma, Sara ja Emma kuudennelta 

luokalta. 

Välkkärissä kävivät ykkös-ja kakkosluokkalaiset. 

Välkkäri järjestettiin syksyllä koulurakennuksen päässä 

olevalla hiekkakentällä klo 12.00-12.15, kunnes koulu 

purettiin ja hiekkakenttä jäi työmaa-alueen alle. Joulun 

jälkeen välkkäri siirrettiin sinisten parakkien taakse metsään 

klo 10.50-11.15. Välkkärissä otettiin huomioon kaikkien 

toiveita ja leikittiin tuttuja ja uusia leikkejä.  

Leikimme mm. among us -peliä, kirkonrottaa ja peiliä. 

Lisäksi välkkärissä tutustuimme metsään ja opettelimme 

välkkäriläisten tunnilla opetettuja asioita leikin muodossa. 

 

Vilma, Sara ja Emma 



6.lk leirikoulupäivä 3.5.2021 Atreenalin 

seikkailupuistossa 

Kirjolan koulun kutosluokkalaiset lähtivät päiväretkelle 

seikkailupuistoon koronan vuoksi peruuntuneen viitosluokan 

Tampereen retken sijaan. 

Linja-auto matka kesti vähän päälle tunnin. 

Kun oppilaat saapuivat puistoon, heille laitettiin valjaat ja 

heitä opetettiin liikkumaan turvallisesti puistossa. 

Oppilaiden piti käydä läpi harjoitteluradat Family 1 tai 2 

ennen kuin he pääsivät haastavampiin ratoihin. 

Ratoja oli erilaisia ja oppilaat saivat valita mihin rataan 

halusivat mennä. 

Oppilaat olivat saaneet valita noin viikkoa ennen minkä 

aterian halusivat Mc Donaldsista. Ateriat syötiin ulkona. 

Oppilaat lähtivät linja-autolla takaisin koululle. 

Tekijät: Essi ja  Venla  

 



Kuvataiteen töitä  

 

Mustavalkoiset kuvat ovat seitsemäsluokkalaisten 

harjoittelua grafiikanvedostuksesta. Kuvassa keskellä on 

kahdeksasluokkalaisten kuvataiteen valinnaisryhmän 

värikkäitä kuivapastellitöitä ja lukiolaisten luontokuvia. 

Oikella on kahdeksasluokkalaisten lyijykynä- ja tussitöitä. 

Pöydällä on Hiski Hirvosen kuvataiteen lukiodiplomityö 

”Karhu”. 



 

 

Kahdeksannenluokan akryylimaalauksissa pohdittiin mitä 

söpön kuoren alla voi olla ja lukiolaisten kanssa taidekuvia 

ja suomalaisuutta. 

 

Kuvia Vanhojen tansseista 2021 

 
Kuva Janina Pekonen 



 
Kuva Janina Pekonen 

 

Kuva Anne Laamanen 



KIRJOLAN KOULUSSA JA PARIKKALAN LUKIOSSA 
OPETTAVAT OPETTAJAT 
 
Hirvonen Janne  rehtori 
Aalto Hanna  biologia, maantieto 
Borg Satu  3b-luokka 
Hyvärinen Hannu historia ja yhteiskuntaoppi  
Hämäläinen Sari 4b-luokka 
Janhonen Ari  tekninen työ 
Ketolainen Taina 5. luokka 
Kettinen Marita  erityisopettaja 1.9.2020 saakka 
Kähönen Eeva   englanti  
Laamanen Anne  äidinkieli ja kirjallisuus, draama  
Lappalainen Sasu matematiikka, fysiikka, kemia  
Lehto Anne   ruotsi ja saksa 
Makkonen Eeva  tekstiilityö, äidinkieli ja kirjallisuus, 

elämänkatsomustieto ja kuvataide 
Makkonen Jaana matematiikka, fysiikka, kemia 
Makkonen Marjo 6. luokka 
Martikainen Hanna 3a-luokka ja terveystieto  
Mäkelä Minna  liikunta (sijainen osan lukuvuotta) 
Niemi Outi   liikunta ja terveystieto  
Nykänen Hanna-Mari (virkavapaalla) 
Paakkinen Eeva  erityisopettaja 
Pekonen Anna-Liisa 1b-luokka 
Pesonen Pekka Resurssiopettaja, musiikki ja 

liikunta  
Piiroinen Jaana  erityisopetus 
Puhakka Anita  musiikki, ev.lut. uskonto (sijainen) 
Rantasalo Tarja  oppilaanohjaus (sijainen) 
Rasimus Helena 1a-luokka 
Sikiö Riitta  4a-luokka ja liikunta 
Silventoinen Pirjo 2a-luokka 



Solasaari Juhana venäjä, matematiikka ja filosofia 
Taponen Eija oppilaanohjaus (virkavapaalla) 
Tolvanen Anne  erityisopetus, psykologia 
Tuhkanen Heikki tietotekniikka 
Tukia Henna   ruotsi ja englanti 
Tynkkynen Marja tukiluokan opettaja (avoimen 
tehtävän hoitaja) 
Wilska-Lantta Päivi  kotitalous  
Wilska Timo  kiertävä erityisopettaja (sijainen) 
Vitikainen Eni  musiikki, ev.lut. uskonto 

(virkavapaalla) 
Vorne-Mehtonen Nina 2b-luokka  
 

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT  
 
Aalto Salla (sijainen)  Hämäläinen Maire 
Hovirinne Minna (työlomalla)  Joronen Raisa 
Huurre Sari   Hämäläinen Minna  
Jäppinen Sari   Pirinen Saara 
Katainen Juho (määräaikainen)  Keskimäki Minna 
Sysiö Tarja (määräaikeinen) Kosonen Riikka (vapaalla) 
   
       
MUU HENKILÖKUNTA  
 
Hinkkanen Mervi, koulusihteeri 
Tuhkanen Heikki, tietotekniikkatukihenkilö 
 
Auvinen Mervi, koulukuraattori   
Kauppinen Päivi, kouluterveydenhoitaja 
 

Lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa tiistaina 10. elokuuta 2021 

klo 9.00. 



 



 



  



 



 



 


