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Rikkonainen vuosi Kirjolan koulussa ja Parikkalan lukiossa – hyvät
oppimistulokset antavat uskoa tulevaan
Kulunut lukuvuosi muodostui sangen rikkonaiseksi Kirjolan koulussa ja
Parikkalan lukiossa. Uuden koulun valmistuminen lykkääntyi useista eri
syistä, ja parakkielämä jatkui koko lukuvuoden ja jatkuu myös tulevana
lukuvuonna 2022 – 2023 luultavasti koko lukuvuoden. Rakennustyömaata
viivästyttivät mm. luminen talvi, joka sai aikaan rakennustyömaan
suojarakenteiden romahtamisen. Henkilövahingoilta kuitenkin onneksi
vältyttiin. Maailmantilanteen kriisiytyminen nosti voimakkaasti
rakennustarvikkeiden hintoja ja vaikeutti saatavuutta. Rakennusliikkeen
ongelmat osaltaan hidastivat koulun valmistumista. Uusi koulu on kuitenkin
valmistumassa, ja se otetaan käyttöön lukuvuoden 2023 – 2024 alkaessa.
Parakkeihin on jo ehditty tottua, mutta sekä henkilökunta, oppilaat ja
vanhemmat odottavat uutta koulua.
Korona-aika jatkui edelleen, ja maskeja käytettiin lähes koko lukuvuosi niin
koulussa kuin kyydityksissäkin. Varsinaista korona-aaltoa ei tullut, vaan
koronaa sairastettiin läpi vuoden sekä oppilaiden että henkilökunnan
keskuudessa. Sairauspoissaolot venyivät pidemmäksi kuin normaalissa
kausi-influenssassa. Koulutyöhön tämä heijastui niin, että sijaisten saanti oli
tavanomaista vaikeampaa. Enimmillään opettajia ja ohjaajia oli poissa
yhdeksän samana päivänä. Sijaisten saanti vaikeutui entisestään
loppukeväänä voimakkaasti kohonneiden polttoainekustannusten takia.
Sijaisten ei kannata lähteä töihin parin tunnin takia. Tilannetta helpotti lukion
omien abiturienttien työpanos sijaisina ylioppilaskirjoitusten jälkeen.
Opettajien vaihtuvuus oli normaalia suurempaa, ja jatkossa onkin
panostettava siihen, että opettajat pysyisivät talossa. Tähän voimme
vaikuttaa palkkauksella ja hyvällä johtamisella. Pitkäaikaisen, kokeneen
koulusihteerin lähtö tammikuussa toisiin tehtäviin heijastui kanslian ja koko
koulun arkeen loppukevään ajan, ja se näkyy myös tulevana syksynä.
Jatkossa on huolehdittava riittävästä henkilöresurssista ja työn
kuormittavuuden vähentämisestä sekä varahenkilöstön perehdyttämisestä.
Tämä työ aloitettiin heti tammikuussa ja se jatkuu tulevana lukuvuonna.
Tämän päivän koulumaailmaan kuuluvat olennaisena osana erilaiset
hankkeet, ja hankerahoitusta onkin saatu mukavasti kuluneena lukuvuonna.
Hankkeita on toteutettu yhdessä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa,
ja rahoitusta on saatu useasta eri hankkeesta mm. henkilöstön palkkaukseen.
Hankkeet ovat sangen työläitä anottavia ja vielä työläämpiä raportoitavia
hankkeen päättyessä, mutta ilman hankerahoitusta moni hyvä asia jää
toteutumatta.
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Koulumme abiturientit menestyivät sekä syksyn 2021 että kevään 2022
ylioppilaskirjoituksissa todella hyvin. Kevään kirjoituksissa Parikkalan lukio oli
Etelä-Karjalan paras kirjoitustuloksilla mitattuna, ja sijoitus koko valtakunnan
tilastossa oli 17. Näitä tuloksia kelpaa esitellä ja toivoa, että entistä useampi
parikkalalainen nuori valitsisi oman kylän laadukkaan lukion jatkoopintopaikakseen. Kirjolan koulu osallistui ensimmäistä kertaa PISAtutkimukseen.
Näillä ajatuksilla lähdemme kohti toiveikkaina kohti tulevaa lukuvuotta.
Arto Juntunen
rehtori

Alakoulun oppilaskuntatoiminta
Alakoulun oppilaskunnan tarkoituksen on luoda oppilaille mahdollisuuksia
vaikuttaa. Jokaiselta luokalta on valittu oppilaskunnan hallitukseen edustaja,
joka edustaa omaa luokkaansa. Arjessa oppilaskunta näkyy mm. kouluarkea
piristävissä tempauksissa. Syyslukukaudella oppilaskunta järjesti väriviikon,
jossa alakoululaiset pukeutuivat eri päivinä erilaisiin teemaväreihin, jotka
oppilaskunnan hallituslaiset olivat valinneet. Lisäksi järjestettiin perinteinen
jouluposti. Ystävänpäivänkorttien lajittelu ja jako oli myös oppilaskunnan
tehtävä. Yksi tärkeimmistä toiveista, joka alakoululaisilta tuli, oli
vappupukeutumisen mahdollisuus. Niinpä meillä vappuna 2022 olikin
koulussa paljon eri hahmoja. Pitkällä välitunnilla soitettiin ulkona oppilaiden
toivebiisejä ja oppilaat saivat vapaasti osallistua erilaisille toimintapisteille:
valittavana oli ainakin limboa, estehyppyä, tanssia ja katuliiduilla piirtämistä.
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Yläkoulun oppilaskunnan toimintaa 2021 – 2022
Kirjolan yläkoulun oppilaskunnan toimintaa varjostivat kokoontumisrajoitukset.
Yläkoulun oppilaskunta valittiin perinteiseen tapaan luokissa tapahtuneella
suljetulla lippuäänestyksellä. Jokaiselta luokalta valittiin henkilö ja hänelle
varajäsen. Hallitukseen valitut suunnittelivat lukuvuoden ajaksi erilaisia
tapahtumia. Näistä voitiin toteuttaa vain osa. Saimme esimerkiksi järjestettyä
perinteisen joulupostin, lastenoikeuksien päivän tapahtuman ja
vappupippalot. Hyvät toteuttamatta jääneet ideat siirtyvät seuraavien
oppilaskuntien käyttöön. Oppilaskunnan hallitus otti myös kantaa ensi
lukuvuoden työpäiviin ja esitti opetuksenjärjestäjälle erilaisten tapahtumien
järjestämistä. Näistä pyydetyistä tapahtumista toteutuivat mm.
talviliikuntapäivä, koulukinot ja yhdeksäsluokkalaisten retki Helsinkiin.

Tukioppilastoimintaa Kirjolassa lv. 2021–2022
Tukioppilastoimintaa toteutettiin Kirjolan koulussa lukuvuonna 2021–2022
aktiivisen ja tiiviin tukioppilasjoukon voimin. Tukioppilaat ovat toteuttaneet
lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia ja he ovat toimineet hyvän
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kouluhengen luojina arjen koulutyössä. Vaikka lukuvuosi on ollut edelleen
osittain koronan siivittämää, ovat koulumme tukioppilaat saaneet toteutettua
mukavia ja piristäviä toimintoja arjen keskelle.
Kuluneen lukuvuoden aikana tukioppilaat ovat saaneet koulutusta tärkeään
tehtäväänsä ja olleet mukana mm. seuraavissa tapahtumissa/toiminnoissa:
7.luokkien ryhmäytyspäivä, toiminnallinen tunti 7.luokkalaisille, Linnanjuhlat,
joulukalenteri, teemaviikko, pääsiäisen munajahti, tulevien 7.luokkien
tutustumispäivä, toiminnallinen tunti luokka-asteittain (7.–9.luokat). Lisäksi
tukarit ovat osallistuneet ehkäisevän päihdetyön vertaisvaikuttamismalliin ja
pitäneet infotunteja 7.luokille sekä markkinoineet tukaritoimintaa.

7.luokkalaisten ryhmäytyspäivä, syyskuu 2021

Tukioppilaskoulutus, marraskuu 2021

Haluamme kiittää kaikkia tapahtumiin osallistuneita ja tukaritoiminnassa
muuten mukana olleita yhteistyötahoja!
Tukioppilaat ja Eija Taponen
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Pekka Laukkarinen trio Parikkalan kirkossa 28.10.2021
Sekä ala- että yläkoulu pääsivät pitkän tauon jälkeen jälleen konserttiin, joka
toteutettiin Parikkalan kirkossa. Pekka Laukkarinen trio esiintyi
mukaansatempaavasti saaden kohdeyleisönsä iästä riippumatta mukaan
vauhdikkaaseen menoon. Monipuoliset muusikot saivat ansaitut aplodit
yleisöltään.

Piispantarkastus 21.4.2022
Huhtikuussa Parikkalan alakoulu sai harvinaisia vieraita Mikkelin
hiippakunnasta. Piispa Seppo Häkkinen ja tuomiokapitulin henkilöstöä
esittäytyivät oppilaille. Myös oman seurakunnan väki oli paikalla.
Piispalle oli lähetetty oppilaiden kysymyksiä etukäteen ja saimme tietää
piispan tehtävästä kattavasti. Yhdessä kysymyksessä tiedusteltiin, missä
piispa kokee olevansa taitavimmillaan. Piispa kertoi teknisen työn olleen yksi
hänen lempioppiaineistaan koulussa. Eräästä puusta tehdystä työstä hän sai
erikoistunnustusta, mikä oli jäänyt hänelle hyvin muistiin. Myös räiskäleiden
paisto sujuu mainiosti, lettu ilmaan ja toinen puoli paistumaan! Lastenlapset
arvostavat erityisesti tätä taitoa.
Lauloimme puheen lomassa pääsiäisaiheisia virsiä, ja piispa ilahtui, miten
kuuluvasti oppilaat lauloivat. Kuvassa näkyy piispan sauva, joka kuvastaa
piispan hengellistä ohjaajan valtaa paimenena.
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Kuvassa piispa Seppo Häkkinen ja Parikkalan seurakunnan väkeä:
oikealta kirkkoherra Raija Henttonen, seurakuntapastori Jarkko Hyvärinen,
nuorisotyönohjaaja Kristiina Rankila ja kirkkomuusikko Tatjana Korpelainen

Koululla vierailleet teatteriryhmät
Lukuvuoden aikana alakoulu pääsi seuraamaan useampaa teatteriesitystä
koulun tiloihin. Syksyllä Parikkalahalliin rakentui näyttämö teatteri Rollolle,
joka esitti oppilaat mukaansa tempaavan ja vuorovaikutteisen näytelmän
“Rexi ja vaxi”. Näytelmässä koulun rehtoria saapuu sijaistamaan Sari-Mari
Merikari, joka ei oikein saanut pulmiinsa apua kiireiseltä vahtimestarilta.
Oppilaita tarvittiinkin mukaan näyttämölle aulan lakaisemiseen,
löytötavaralaatikon tyhjentämiseen ja muihin arkisiin toimiin. Innokkaita
vapaaehtoisia pääsi lavalle useita, ja nähtiinpä tikkaita pitelemässä myös yksi
opettaja.
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5.5.2022 saimme nauttia teatteriesityksestä Hiirulainen ja suuri seikkailu,
jonka esitti Teatteri Mukamas auditoriossa. Kahden näyttelijän voimin
toteutettu esitys tempaisi eskarit ja 1-2-luokkalaiset mukaansa. Saimme
todeta, että kaksi näyttelijääkin voi toteuttaa eri ilmaisukeinoin hienon
kokonaisuuden. Todellinen hyvän mielen esitys!

Urheilukilpailut
Koronan vuoksi useat koulumme perinteiset urheilukilpailut ovat lähivuosina
olleet tauolla. Tänä vuonna pystyimme yhdessä Saaren koulun kanssa
järjestämään sekä yleisurheilukilpailut syyskuussa, että hiihtokilpailut
upeassa aurinkoisessa talvisäässä helmikuun lopulla. Molemmissa
kilpailuissa olikin ennätyspaljon osallistujia. Kisajärjestelyissä on joka vuosi
apuna useita vapaaehtoisia, joita ilman kilpailujen järjestäminen olisi todella
vaikeaa. Kiitos kaikille mukana olleille!
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Talviolympialaiset
Maaliskuussa alakoulu järjesti Olympiavuoden kunniaksi oppilaille
leikkimieliset talviolympialaiset. Aamupäivällä kisailivat 1.-3.luokkalaiset, ja
lounaan jälkeen 4.-6.luokkalaiset. Tapahtuma alkoi arvokkaasti asiaan
kuuluvalla musiikilla ja Riitta-open lukemalla tietoiskulla Olympialaisiin liittyen.
Lajit olivat leikkimielisiä: mehukanisteri-curling, roomalaiset hevosajot
liukureilla, hernepussiampumahiihto, liukurikeilaus, köydenveto ja limbo.
Osallistujia ei laitettu paremmuusjärjestykseen. Silti omaa parastaan
tavoiteltiin - citius, altius, fortius!
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Kuvataidekilpailu
Alkuvuodesta 2022 järjestettiin koululla kuvataidekilpailu, joka alkoi 10.1.22 ja
kesti 18.2.22 saakka. Kilpailussa oli yhteensä kolme sarjaa ala- ja
yläkoululaisille. Kilpailuun tuli kaikkiaan 111 työtä. Kilpailussa menestyneistä
töistä koottiin näyttely Parikkalan kirjastoon ja se oli esillä 8.3-18.3.2022.
Palkintoja kilpailuun lahjoitti Parikkalan Väri Oy ja osa palkinnoista tuli koulun
stipendirahastosta.
Kuvataidekilpailun tulokset:
1.-3. luokkalaisten sarja, aiheena avaruus
1. palkinto Viljo Kokkonen 2A, Avaruuden ihmeet.
2. palkinto Emilia Kiiveri 1A, Taika-avaruus.
3. palkinto Valtteri Kosonen 1B, Avaruudessa.
4. kunniamaininta Atte Simpanen 1B, Matka kuuhun.
4.-6. luokkalaisten sarja, aiheena onnellisten koti
1. palkinto Aada Koskinen 5A.
2. palkinto Saara Simpanen 5B, Onnellinen koti.
3. palkinto Sofia Kiiveri 4A, Unelmien kotini.
4. kunniamaininta Tarmo Siira 4B, Ilta.
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7.-9. luokkalaisten sarja, aiheena ilmastonmuutos
1. palkinto Katinka Päivinen 7B, Tuho linnun näkökulmasta.
2. palkinto Mira Saikkonen 9A, Yhteys.
3. palkinto Saimi Siitonen 7A, Tuhoutunut maapallo.
4. kunniamaininta Kanerva Kemppinen 9B, Aika käy.

Kirjolan koulun ja Parikkalan lukion näyttelyssä Parikkalan kirjastossa
oli esillä kuvataidetta ja käsitöitä 11.-27.5.2022.

9.luokat Yrityskylässä Lappeenrannassa
Kirjolan koulun 9.luokkalaiset pääsivät tänä lukuvuonna osallistumaan TAT:n
(Talous ja nuoret) Yrityskylään. Pelipäivä Lappeenrannassa oli pe 25.3.2022.
Yrityskylä on talouden ja työelämän peliareena, jossa 9.luokkalaiset johtavat
kilpaa yrityksiä kansainvälisillä markkinoilla. Yrityskylä Yläkoulu tavoittaa 70
% Suomen 9.luokkalaisista ja toimii kahdellatoista eri paikkakunnalla.
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Yrityskylän oppimiskokonaisuus muodostuu pelitilanteen lisäksi oppitunneista
koululla. Oppitunnit toteutettiin sekä ennen pelipäivää että sen jälkeen
yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen yhteydessä.
Yrityskylän tavoitteena on tutustua työelämään, talouteen, yhteiskuntaan ja
yrittäjyyteen. Oppimiskokonaisuuden aikana oppilas oppii tunnistamaan ja
hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä saa itsevarmuutta. Lisäksi oppilas
harjoittaa työelämätaitojaan ja ymmärtää liiketoiminnan perusperiaatteita.

Päivä oli kaikin puolin onnistunut! Kahden ja puolen tunnin tiivis pelitilanne
tempaisi osallistujat mukaansa ja päivän jälkeen 9.luokkalaiset olivat yhtä
kokemusta rikkaampana. Kirjolan koulu kiittää Yrityskylää hienosti
organisoidusta oppimistilanteesta!

Norppakoulutus
Suomen luonnonsuojeluliiton edustaja Sanna Leppänen kävi maaliskuussa
pitämässä kaikille alakoulun oppilaille norppa-aiheisen oppitunnin.
Oppitunnilla kuunneltiin norppien ääntelyä, saatiin tietoa norpan ravinnosta ja
nähtiin pienoismallista, millainen on norpan pesä. Liki kaikissa luokissa
innostuttiin tekemään aiheesta myös kuvataiteen ja käsityön töitä.
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5.luokkien Leirikoulu Vuokattiin
Lähdimme bussilla Vuokatin urheiluopistolle tiistaina 17.5. yhdeksän aikaan
aamulla. Majoittauduimme uusiin chalet 1-huoneistoihin. Tiistaina oli luvassa
sisäpelejä hallissa ja herkuttelua. Pelasimme monia uusia pelejä, mm. Kin
ball ja ball bouncer. Illalla oli myös vapaampaa pelailua palloiluhallissa.
Pääsimme pelaamaan pingistä, sulkapalloa ja pickle ball –peliä.
Keskiviikkoaamuna lähdimme Vuokatinvaaralle vaeltamaan, vaellus oli 8 km
pitkä ja maasto haastavaa. Iltapäivällä heitimme frisbeegolfia ja kävimme
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Kajaanissa ostoksilla. Illalla sai seurata vielä tiukkaa Suomi-Ruotsi jääkiekkoottelua herkkujen kera.

Torstaina saimme meloa ja soutaa Särkinen-nimisessä järvessä ja pelata
jalkapalloa ja sählyä. Söimme maukkaan ruuan O´las ravintolassa (jossa
olimme syöneet muutkin ruuat) ja lähdimme kolmeksi tunniksi Sotkamon
superparkkiin. Siellä oli trampoliineja, skuutteja ja pallopelejä. Vielä ennen
lähtöä nautimme Amarillon burgerit ja lähdimme ajamaan kohti koulua.
Saavuimme koululle puolen yön aikaan.
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6. luokan leirikoulu 2022
Tiistai 17.5.22
Klo 6.00 lähdettiin koululta kohti Turkua. Ajettiin Utin
Abc:lle syömään aamupalaa. Jatkettiin matkaa Lohjan
Abc:lle jossa syötiin lounasta. Siellä käytiin myös
kaupassa ostamassa herkkuja. Lähtiessä nähtiin
Auvisen vihreä rekka.
Turussa käytiin ensimmäisenä Turun linnassa
tutustumassa keskiajan linnaelämään. Siellä oli
opastettu kierros, joka kertoi linnan historiasta. Linna oli
Juhana Herttuan. Vankityrmässä oli pyöveli, joka
säikäytti meidät.
Sitten menimme linja-autolla Turun
Tuomiokirkkoon. Siellä ihailimme
uskonnollisia taiteita. Tuomiokirkossa ei ollut
opastettua kierrosta, joten katselimme
omatoimisesti paikkoja.
Kävimme seuraavana Aboa
Vetuksessa, jossa katselimme
vanhoja kellareita ja eläimen luita
opastetulla kierroksella. Seuraava
tutustumiskohde oli samassa
rakennuksessa oleva taidemuseo Ars
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Nova. Siellä katselimme Osmo Rauhalan taideteoksia. Ars Novan jälkeen
käytiin syömässä Blancossa. Siellä tarjottiin lihapullia ja ranskalaisia.
Syömisen jälkeen mentiin hotelliin.
Keskiviikko 18.5.22
Päivä alkoi hotellin aamupalalla ja
aamupalan jälkeen mentiin Finnkinoon,
jossa katsottiin elokuva nimeltään Henkka ja
Kivimutka. Se oli tosi hyvä leffa, katsoisin
uudestaan. Sitten kävimme syömässä ja
menimme merimuseoon nimeltä Forum
Marinum. Museossa oli tosi hienoja laivoja.
Kävimme myös yhdessä laivassa nimeltä Suomen Joutsen.
Forum Marinumin jälkeen mentiin Superparkkiin, jossa hypittiin ja pompittiin
trampoliineilla. Siellä oli ihan kivaa, vaikka se oli vähän pieni. Sen jälkeen
kävimme syömässä Hesburgerissa. Sitten menimme kylpylä Caribiaan, joka
on paras kylpylä minkä tiedän. Liukumäet ja porealtaat olivat parhaita.
Kylpylän jälkeen kävelimme hotellille.
Torstai 19.5.22
Aamulla lähdettiin kohti Naantalia.
Naantalissa meillä oli ”Risto Räppääjän
jalan jäljillä” opastettu kierros, jossa
kerrottiin elokuvan kuvauksista. Sitten
ostimme kutituspulveria vanhan Naantalin
matkamuistokaupasta.
Seuraavaksi menimme Naantalin
kylpylän ravintolaan syömään. Sen jälkeen menimme ostoskeskus Myllyyn,
jossa kävimme kaupoissa nimeltä New Yorker, Lindex, H&M, Kappahl, Tiger,
Musti ja Mirri sekä Prisma. Sitten kävimme syömässä Kotipizzassa. Sen
jälkeen lähdimme matkaamaan takaisin Parikkalaan. Oli mukavaa.
 Kirjolan koulun 6. luokka
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Lukion ykkösten kokemuksia pedersöreläisten vierailusta
Parikkalan ja Pedersören lukiot ovat toimineet ystävyyslukioina jo vuosien
ajan. Tänä keväänä oli pedersöreläisten vuoro vierailla Parikkalassa.
Vierailun aikana oli jos jonkinlaista ohjelmaa visailusta ja pelailusta tanssi- ja
lauluesityksiin.
Ensimmäisenä aamuna tutustuminen Pedersören porukoihin alkoi
leikkimielisillä Speden peleillä. Yhteisen ruokailun jälkeen siirryimme
Siikalahdelle, missä jakauduimme ryhmiin ja kiersimme rastilta toiselle.
”Varsinkin näissä pienissä sekaryhmissä oli kiva tutustua uusiin ihmisiin”,
kommentoi Inka. Lintubongauksen ja pulmatehtävien päätteeksi paistoimme
nuotiopaikalla makkarat. ”Se oli ehdottomasti päivän paras hetki”, Tuisku
toteaa.

Toisena aamuna pedersöreläiset kävivät ihmettelemässä patsaspuistoa ja
vierailivat rajanylityspaikalla. Iltapäivällä opiskeltiin: Parikkalan ja Pedersören
lukiolaiset opettivat toisilleen omaa äidinkieltään tandem-opetuksen
merkeissä. Marja huomasi paritehtäviä ja lautapelejä pelatessaan, että
suomenruotsalaisilta taipuu suomen kieli yllättävän hyvin. ”He puhuivat
suomea rohkeasti ja olivat sosiaalisia”, lisää Caroline.
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Vierailun kruunasi illanvietto Helenansaaressa, missä vierailijat myös
majoittuivat. Ohjelma sisälsi palkintojen jakoa, runoilua, musavisan ja tietysti
saunomista ja uimista. Pedersören pojat kajauttivat Veteraanin iltahuudon,
mihin vastavetona kakkoset esittivät Wanhojen tansseihin suunnittelemansa
oman tanssin. Varsinkin parikkalalaiset yllättyivät siitä, miten mukava vierailu
lopulta oli. ”Odotin paljon vähemmän”, Venla kommentoi.

Wanhat 2022
22.4.2022 Parikkalan lukion toinen vuosiluokka pääsi viettämään pitkään
odotettua juhlapäiväänsä. Aamu alkoi monen osalta aikaisin, sillä wanhoihin
valmistautuminen alkoi jo kukonlaulun aikaan. Oli kampaajaa, meikkausta
sekä kuvien ottoa.
Koululle saavuttiin viimeistään kello 11 lämmittelemään, koska ensimmäinen
esitys eskarilaisille ja alakoululle alkoi jo klo 11.35. Esitys sujui mainiosti ja
yleisö lähti hienosti tanssin pyörteisiin yleisötanssien aikana. Tämän jälkeen
alkoi yläkoululaisten ja lukion esitys klo 12.35, jolloin riitti menoa ja meininkiä.
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kuvat: Nina Roiha (neljä ensimmäistä)

Pitkien esitysten jälkeen oli viimein wanhojen aika levätä, ja moni lähti
käymään jopa kotona tai kaupassa ostamassa pientä purtavaa. Lepotauon
jälkeen tanssijat sekä juontajat pääsivät juhlaruoalle Kägösen ravintolaan.
Menusta löytyi alkusalaatti, pihvi ja muusi sekä suussa sulava sacher-kakku.
Ruokailun jälkeen osa pareista lähti ottamaan kuvia, ja pojat ottivat
ryhmäkuvia autojensa kanssa.
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Iltaesitys alkoi klo 18.30. Esitys sujui hyvin. Sielläkin yleisö oli menossa
mukana ja valssit sujuivat hyvin myös yleisön osalta. Esityksen jälkeen
wanhat ottivat vielä viimeiset kuvat vanhempiensa ja sukulaistensa kanssa.
Onnistuneiden tanssien jälkeen wanhat lähtivät jatkamaan iltaa omien juhlien
merkeissä.

24

KIRJOLAN KOULUSSA JA PARIKKALAN LUKIOSSA 5-2022
OPETTANEET OPETTAJAT
Aalto Hanna
Borg Satu
Hamnström Tarja
Hyvärinen Hannu
Hämäläinen Sari
Janhonen Ari
Ketolainen Taina
Kähönen Eeva
Laamanen Anne
Laivamaa Perttu
Lehto Anne
Makkonen Eeva
Makkonen Marjo
Mäkelä Minna
Niemi Outi
Nykänen Hanna-Mari
Paakkinen Eeva
Pesonen Pekka
Piiroinen Jaana
Rasimus Helena
Rikkinen Elna
Sikiö Riitta
Silventoinen Pirjo
Solasaari Elisa
Solasaari Juhana
Taponen Eija
Tiilikainen Mika
Tolvanen Anne
Tuhkanen Heikki
Tukia Henna
Tynkkynen Marja
Valkeapää Alisa
Wilska Timo
Vorne-Mehtonen Nina

biologia, maantieto
4b-luokka
2b-luokka
historia ja yhteiskuntaoppi, 7A lv
5b-luokka
tekninen työ
6-luokka
englanti, 8B lv
äidinkieli ja kirjallisuus, draama
matematiikka, fysiikka, kemia
ruotsi ja saksa
tekstiilityö, äidinkieli ja kirjallisuus,
elämänkatsomustieto ja kuvataide, 9B lv
5a-luokka
kotitalous (sijainen osan lukuvuotta)
liikunta ja terveystieto, 8A lv
1b-luokka
erityisopetus
resurssiopettaja
erityisopetus
2a-luokka
4a-luokka ja terveystieto (sij. osan lv:tta)
1a-luokka ja S2
3a-luokka
erityisopetus
venäjä, matematiikka ja filosofia
oppilaanohjaus
matematiikka, fysiikka, kemia
erityisopetus, psykologia
tietotekniikka
ruotsi ja englanti, 9A lv
erityisopetus
musiikki, ev.lut. uskonto (sijainen)
matematiikka, fysiikka, kemia, 7B lv
3b-luokka
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KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT KIRJOLAN KOULUSSA 5-2022
Aalto Salla (määräaik.)
Huurre Sari
Joronen Raisa
Kankare-Sinkkonen Virpi (määräaik.)
Keskimäki Minna
Pirinen Saara
Tynkkynen Emminoora (määräaik.)

Haakana Maarit (sijainen)
Hämäläinen Minna
Jäppinen Sari
Katainen Juho
Nevalainen Päivi
Sysiö Tarja (määräaik.)

MUU HENKILÖKUNTA
Hinkkanen Mervi, koulusihteeri virkavapaalla 1.2. – 31.8.2022, sijainen
Pennanen Sari
Tuhkanen Heikki, tietotekniikkatukihenkilö
Auvinen Mervi, koulukuraattori
Kauppinen Päivi, kouluterveydenhoitaja
Töttölä Kimmo, koulupsykologi

Lukuvuosi 2022 – 2023 alkaa tiistaina 9. elokuuta 2022 klo 9.00.

KIRJOLAN KOULU

JAETUT STIPENDIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT
LUKUVUOSI 2021 – 2022

Hymytyttö 6. lk Roiha Enni
Hymypoika 6. lk Trofimov Aleksandr
Kirjolan alakoulun stipendi 20 €
1aHilja Kaljunen
1b Saara Pulkkinen
2a Matilda Naukkarinen
2b Emilia Siitonen
3a Masi Vikström
3b Maiju Kettunen
4a Roope Valkeapää
4b Seela Kalliokoski
5a Aada Koskinen
5b Juho Kettunen
6.lk Nelli Soikkeli
6.lk Aleksandr Trofimov
Watcharaphon Kulfai (TUKIL)
Kirjolan yläkoulun stipendi 20 €
7A Tuomas Metso
7B Katinka Päivinen
8A Emma Roiha
8B Annmari Yacoub
9A Mira Saikkonen
9B Tuomas Kähkönen

Kaarlo Ryhäsen säätiö 1.500 €
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LC Parikkala Ladyt kotitaloudessa
menestynyt ja/tai alasta kiinnostunut 50 €
9A Henri Paakkinen

MLL Parikkalan yhdistys
4b Santeri Sinkkonen
Taksi Paakkinen kannustusstipendi
4b Veikko Neuvonen

Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425
50 €
1b Jesse Myllys
6. lk Niko Piippo
9A Aleksi Keskimäki
Pohjola-Norden e-kirjapalkinto
ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle
Kirsten Ahlburg – Noa på läger
6. lk Enni Roiha
Kerstin Lundberg Hahn – Vill inget ont
9A Mira Saikkonen
Kirjolan koulun 7. – 9. lk stipendirahasto
Käsityö, stipendit
7A Sara Jantunen 50€
9A Veikka Neuvonen 50€

9. lk-retken kuljetuskustannuksiin
LC Parikkala 100 €
9A Mira Saikkonen
LC Saari 100 € Sisustipendi
9A Janne Päivärinta
LC Parikkala Siikalahti
eniten viime aikoina tsempanneelle
9b Tuomas Kähkönen
9b Kanerva Kemppinen

Savonlinnan seudun maataloussäätiö 75 €
Eevertti Hinkkanen
Parikkalan seurakunta 20 €
osallistumisesta isoskoulutukseen
9A Heinonen Nea
9A Laukkanen Alisa
9A Naukkarinen Jemina
Pelastakaa Lapset Parikkalan osasto ry
9A Helmi Repo

Kuvataide
9A Janina Pirhonen 50€
Liikunta
9B Ella Repo 50€
Nordea Pankki Taloustaituri-stipendi
Presentcard-lahjakortti / 20€
9A Veikka Neuvonen
9A Nea Heinonen
4a Jere Matikainen
Kunniakirja Taloustaito-kilpailusta
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ja
Osuuspankki
BookBeat-lahjakortti 1 kuukaudeksi
1. 9A Nea Heinonen
2. paras 9A Veikka Neuvonen
3. paras 9A Henri Paakkinen

PARIKKALAN LUKIO

JAETUT STIPENDIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT
LUKUVUOSI 2021 – 2022

Matti Wilskan säätiö 300 €/ylioppilas
Parikkalan lukiosta v. 2022 valmistuville ylioppilaille
Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiön hallitus 50 €
L1 Marja Sikiö
L1 Lauri Sikiö
Parikkalan lukion stipendirahasto 100 €
L2 Antti Viinanen
Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425 100 €
YO Emmi Neuvonen
Parikkalan-Rautjärven Sanomat 100 €
YO Julia Heiskanen
LC Parikkala 100 €
YO Elisa Sinkkonen
LC Saari Sisustipendi 100 €
YO Otso Puumalainen
LC Punkaharju 100 €
YO Vesa Pellinen
Pelastakaa Lapset Parikkalan osasto ry
YO Hilma Kemppinen
Parikkalan seurakunta 20 €
Osallistumisesta isoskoulutukseen
L1 Pöllänen Caroline
Suolahden – Äänekosken Pohjola-Norden ry Kielikurssi Kruunupyyn
kansankorkeakoulussa
L2 Joronen Noora
L2 Sounio Janette
Sverigekontakt i Finland rf palkintokirja Anders Larsson – Kalevala för lata
YO Julia Heiskanen
Pohjola-Norden e-kirja Kerstin Svevar – Lätt att ljuga
YO Elisa Sinkkonen
Long play-stipendi Long Playn vuositilaus ja juttuarkisto
YO Elisa Sinkkonen
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PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÄNEET
9. LUOKAT 4.6.2022
9A Lv Henna Tukia

Lv Elisa Solasaari

Bogucanin Semir
Heinonen Nea
Keskimäki Aleksi
Laine Tino
Laukkanen Alisa
Leppinen Arttu
Meinander Mitro
Naukkarinen Jemina
Neuvonen Veikka
Paakkinen Henri
Pirhonen Janina
Päivärinta Janne
Repo Helmi
Saikkonen Mira
Tervo Jussi
Tolkki Ilona

Hinkkanen Eevertti

9B Lv Eeva Makkonen
Hartikainen Sami
Hinkkanen Onni
Hälvä Johannes
Katainen Mauri
Kemppinen Kanerva
Koponen Kaapo
Kosonen Jalmari
Kosonen Samu
Kähkönen Tuomas
Nokelainen Mitro
Näreaho Jimi
Ratilainen Joona
Repo Ella
Räsänen Emmi
Siitonen Nuppu
Sikiö Kaisla
Valkeapää Verneri

PARIKKALAN LUKION
UUDET YLIOPPILAAT
Syksy 2021
Hirvikallio Sonja
Kosonen Sanni
Ratilainen Elisa
Kevät 2022
Ahokas Nea
Heiskanen Julia
Hämäläinen Niilo
Kemppinen Hilma
Korhonen Minna
Laukkanen Helmi
Laukkanen Onni
Neuvonen Emmi
Pellinen Vesa
Puumalainen Otso
Sinkkonen Elisa
Soikkeli Vilma
Turunen Olli
Ryhmänohjaaja
Anne Lehto
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