KEVÄTJUHLAPUHE 30.5.2020 (Korona, Covid-19 -kevät)
REHTORI ANDERSSON

Hyvät kuulijat!
Olemme eläneet hyvin historiallisen kevään. Ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen koulut on suljettu mikroskooppisen pienen vihollisen, Korona-viruksen vuoksi. Toukokuun viimeiset kaksi viikkoa harjoittelimme koulun käymistä uusien määräysten mukaisesti.
Toivon sydämestäni, että rokote kehitetään nopeasti ja pystymme selättämään meidän kaikkien
elämää vaikeuttavan taudin. On varmasti niin, että arvostamme ns. normaalia elämää tämän
jälkeen todella paljon. Monella varmasti myös elämänarvot ovat muuttuneet. Jos jollakin on
merkitystä elämässä, on terveys varmasti kuitenkin kaiken a ja o. Yhtä tärkeälle sijalle nousee
läheisten hyvinvointi. Kolmanneksi nostaisin tavallisen hyvän arjen sujumisen kouluviikkoineen, viikonloppuineen, harrastuksineen, vapauden tehdä ja toteuttaa itseään yhdessä läheisten
ja ystävien kanssa.
Tänä vuonna koulunsa päättävien kevätjuhla on täysin erilainen. Määräysten mukaan kevätjuhlaa ei saa järjestää. Joka tapauksessa päättötodistukset jaetaan tänään monelle koulussa.
Monelle todistus lähetetään kotiin.
Viimeisten kuukausien aikana on varmuudella ponnisteltu monella yhteiskunnan rintamalla
äärirajoilla. Ajatukseeni nousee Korona-osastojen henkilökunta, kriisityöntekijät ja opettajat.
Uuteen tilanteeseen sopeutuminen ja tilanteen haltuun ottaminen on vaatinut merkittäviä ponnistuksia.
Onneksi toimenpiteet ovat purreet ja sairastuminen saatu pysymään tasolla, johon terveydenhuolto on voinut vastata. Toivottavasti kuitenkin jo kesän aikana päästään lähelle globaalia
yhteiskuntien avatumista, jotta lasku tästä ei aiheuta sitten uusia ongelmia toisaalla.
Toivon sinulle peruskoulusi päättävä nuori kaikkea hyvää; myötätuulta sille ulapalle ja suunnalle, jonka olet valinnut. Sinulla on hyvät eväät nyt mukanasi. Luota itseesi, älä pelkää tehdä
kovasti töitä äläkä varsinkaan pelkää epäonnistua. Epäonnistumisista voi vain ja ainoastaan oppia.
Emme tiedä, mitä ensi syksy tuo tullessaan. Luotamme kuitenkin presidentti Koiviston toteamukseen; ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy
hyvin. Toivotan sinulle mitä parhainta onnea peruskoulun päättötodistuksen johdosta!
Kaksi opettajaa Sylväältä siirtyy kotvaksi aikaa toiseen yksiköön samoihin tehtäviin Sastamalan
kaupungin sisällä. Kiitän Katariina Hujua ja Pauli Perttulaa tähän astisesta työstä täällä Sylvään
koulussa. Menestystä syksyllä alkaviin tehtäviin toisessa kaupungin yksikössä.
Niina Mattila on työssä viimeistä päivää. Positiivisena ja myönteisenä ihmisenä uskon sinun
löytävän vielä oman uran ja polun. Kiitos työpanoksestasi Sylvään koulussa.
Ennen kesälomalle siirtymistä yhden huolen nostan. Pelaaminen vie monelta oppilaalta ison
ajan yksittäisestä päivästä. Tästä asiasta olen enemmän, kuin huolissani erityisesti kesän lomaa

ajatellen. Kesällä tulisi olla kavereiden kanssa pihalla, rannalla, metsällä. Harrastaa yhdessä ja
vaikka ihan vain olla ja keskustella asioista. Toki pelaaminen on myös sosiaalisen kanssakäymisen muoto, mutta se ei voi olla ainoa tapa olla yhteydessä toisiin henkilöihin. Koronan aikana
tämän on ymmärtänyt, mutta nyt, jos ja kun tilanne helpottuu, pitää harrastaa myös muuta,
vaikka sitten lautapelejä ja olla paljon ulkona.
Hyvät kuulijat!
Kohta jaettavat todistukset ovat asiakirjoja, joita kannattaa säilyttää hyvin. Sinä yhdeksäsluokkalainen, olet suorittanut oppivelvollisuutesi ja jatkat matkaasi sillä olettamalla, että
sinulla on nyt elämääsi varten valettu peruskivi, jolta ponnistaa toiselle asteelle. Velvollisuutesi
iän myötä muuttuvat, itsenäistymisen myötä myös vastuu itsestä kasvaa.
Ota elämä omiin käsiisi. Tee asioita, jotka vievät sinua eteenpäin. Onnittelen sinua saavutustesi
johdosta ja toivotan mitä parhainta jatkoa ja menestystä tulevaan. Toivottavasti tekemäsi työ
mahdollistaa sinulle haluamasi toisen asteen opiskelupaikan ja pääset turvallisesti luomaan
omaa uraasi.
Tuleville kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisille toivon myös hyvää kesää. Uskon, että me kaikki
arvostamme syksyllä ihan tavallista koulun arkea.
Nyt on hieman toisenlaisen kesän ja loman aika. Kesään kuuluvat vielä erilaiset kokoontumisrajoitteet, mutta toivottavasti olisimme menossa kohti parempaa jaksoa ja voisimme aloittaa
uuden kouluvuoden ilman erityisiä määräyksiä tai rajoitteita.
Vuosien saatossa lapset ja nuoret ovat saaneet kirmata kesälomille suvivirren sävelin.
Toivottavasti mahdollisimman moni voisi tavoittaa tänäkin keväänä huolettoman ja turvallisen
kesälomatunnelman sekä suvivirren kiitollisuuden ja ilon!
Toivotan hyvää kesää kaikille oppilaille ja koko henkilökunnalle. Jokainen on lomansa varmasti
ansainnut.

Sastamalassa 30.5.2020

Jari Andersson
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SYLVÄÄN KOULUN KEHITTÄMISTIIMI 2019-2020

Kehittämistiimiin kuuluivat lukuvuonna 2019-2020 Jari Andersson, Mikko Inna, Anita Lindqvist
ja Susanna Rantanen. (Ari Kuusela sijaisti Anderssonia maaliskuussa)
- syyslukukaudella 2016 aloitettiin hanke Sylvään koulun piha-alueen muuttamiseksi lähiliikuntapaikaksi yhteistyössä koulun oppilaskunnan ja kaupungin liikuntatoimen kanssa, joka
puolestaan vie hanketta eteenpäin. Suunnitelmat tehtiin loppuun saakka budjettia ja piirustuksia
myöten. Suunnitelma on täysin valmiina toteutettavaksi, ainoastaan rahoitus uupuu. Liikuntahankkeesta laadittiin myös adressi vanh.yhdistyksen toimesta. Adressi oli esillä Sastamalan kaupungin nettisivuilla.
Hanketta on jatkettu syksyllä 2019. Opetuksen keskittyessä kouluverkko- selvityksen perusteella
Sylväälle lähiliikuntapaikka on todella ajankohtainen. Asiaa kannattanee ajaa voimakkaasti
eteenpäin jatkossa. Kaikki on valmiina toteutukseen.
- lukuvuoden 2019-2020 teemana oli yhteisöllisyys
- opettajien kokouksessa käytettiin pienryhmiin jalkautumista yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja
äänensä kuuluviin saamiseksi
- koko koulun yhteinen talviliikuntapäivä siirrettiin keväällä pidettäväksi. Kevään liikuntapäivä
jouduttiin perumaan epidemian vuoksi. Sinne varatut tuet yritetään siirtää syksylle tai palautetaan
vanh.yhdistykselle. Suunnittelu ei valunut hukkaan, vaan mietintöjä voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan syksyllä.
- Simassa Sylväällä- tapahtumaa ei enää järjestetty. Sitä ei pidetty vanh.yhdistyksen mielestä
kannattavana
- Taidetestaajat. 8-luokkalaiset osallistuivat Taidetestaajien teatterireissuun lokakuussa käyden
katsomassa Tampereen Ahaa Teatterissa komedian Hattaraa ja pelkotiloja. Suunniteltu konserttimatka Tapiola Sinfonietan konserttiin peruuntui epidemian vuoksi. Taidetestaajat jatkuu vielä
lukuvuonna 2020-2021 siten, että kahdeksasluokkalaiset pääsevät yhdelle maakuntavierailulle.
- Nou Hätä –luento, oppitunnit ja -kilpailu järjestettiin 8.-luokkalaisille keväällä 2020. Sylväältä
pääsi edustus eteenpäin, mutta epidemia keskeytti kilpailun.
- 7.lk vanhempainillassa aineryhmät esittelivät luokissansa oppiaineita huoltajien vanhemmille.
Palautteet huoltajilta olivat hyviä ja käytäntö jatkuu pysyvänä.
- Yrityskylään Tampereella osallistuivat koulumme 9. luokkalaiset luokanvalvojien kanssa
- 7.-9. luokkia osallistui Smoke Free -kilpailuun lukuvuoden aikana. Toimintaa johdettiin tutulla
kaavalla tiimin puolesta.
- Sylvään koulun tasa-arvosuunnitelma 2019-2020 on kirjattu kehitystiimin kansioon.
Tyhy-rahaa jäi käyttämättä. Epidemia tilanne sotki tilannetta ja asiaa selvitellään syksyllä lisää.
- kaikki koulun oppilaat ja opettajat vastasivat hyvinvointiprofiili-kyselyyn keväällä 2020

- ysien kahvitus perutaan epidemian vuoksi
- tiimi oli yksimielinen arviointi asian pohdinnan ja kehittämisen siirtämisestä syksylle 2020
OPH:n arviointimääräysten valmistuttua elokuussa 2020

SYLVÄÄN KOULUN OPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2019-2020

Oppilaskunnan hallitus:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Kioskivastaava
Taloudenhoitaja
Avainvastaava
Pelivälinevastaava
Muut jäsenet

Ohjaava opettaja

Hertta Hongisto (8.8-21.11.) Helmi Mäkelä (22.11.-30.5.)
Lotta Perttula
Veeti Pyhältö
Alli Järvinen
Otso Ahti
Joonas Mäkinen
Oscar Järvinen
Ruut Koski (8.8.-21.11.) Aaro Nordvall (22.11.-30.5.)
Elli Halme
Aate Knuutila
Mikko Mustanoja

Oppilaskunnan toimintaa
Kioski ja juoma-automaatit: Kioski on oppilaskunnan tärkein vuosittainen tulonlähde. Kioski oli
päivittäin auki kolmella välitunnilla syksyllä ja kahdella välitunnilla keväällä. Kioski oli auki
17.3.2020 asti. Loppukevään kioski oli kiinni Covid-19-viruksesta johtuvien erikoisjärjestelyiden
vuoksi. Oppilaskunta järjesti oppilaiden käyttöön juoma-automaatin yhteistyössä Hartwallin
kanssa. Lisäksi oppilaskunnalla on käytössä Cupsolo-koneita, jotka on sijoitettu C-rakennuksen
teknisen työn tiloihin.
Pelivälineet: Oppilaskunta on hankkinut ja ylläpitänyt pihapelivälineitä välituntikäyttöön. Oppilaskunta pyrki pitämään pelivälinekioskia auki joka välitunti, aina 17.3. asti. Oppilailla on mahdollisuus lainata monenlaisia urheiluvälineitä, joiden myötä heillä on mahdollisuus pelata
pingistä, koripalloa, frisbeetä sekä jalkapalloa välituntisin. Oppilaskunta on ollut yhteistyössä
koulun kehitystiimin ja vanhempainyhdistyksen kanssa.
Teemapäivät ja tapahtumat: Lukuvuoden aikana järjestettiin Halloween-teemapäivä, jolloin sai
pukeutua teemaan sopivalla tavalla. Lisäksi tukioppilaat ovat järjestäneet erilaisia teemapäiviä,
esimerkiksi ystävänpäivänä. Kevätliikuntapäivä peruuntui poikkeustilanteen vuoksi.
Kouluviihtyvyys: Oppilaskunta tarjosi halukkaille oppilaille käyttöön säilytyslokeron kuten aikaisempinakin vuosina, minkä lisäksi käytössä on ollut kolme latauskaappia. Ala-aulan
viihtyvyysprojekti ei edennyt suunnitellusti.
Varainhankinta: Oppilaskunta järjesti vanhempainiltojen sekä kesätyötorin kahvitukset, joiden
tuotot tulivat oppilaskunnalle. Yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa järjestettiin taksvärkkikeräys, jonka tuotosta lahjoitettiin 2500€ Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle. Oppilaskunta
osallistui huippukokoukseen, mistä saatiin rahoitus kevätliikuntapäivän järjestelyihin. Kevätliikuntapäivä jäi kuitenkin toteuttamatta Covid-19-virustaudin aiheuttamien rajoitusten vuoksi.
Rahat voidaan käyttää seuraavan lukuvuoden syksyllä vastaavan tapahtuman järjestämiseen.
Muu toiminta: Edustajisto kokoontui lukuvuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Hallitus ko-

koontui pääsääntöisesti kerran viikossa. Oppilaskunta lahjoitti kevätjuhlassa yhdeksäsluokkalaisille jaettavia stipendejä, sekä päätti niiden kriteerit. Lukuvuoden aikana oppilaskunta teetti
palveluverkkoselvitystä koskevan kyselyn ja osallistui Sylväällä järjestettyyn oppilaskuntien
yhteiseen kokoukseen. Kaksi hallituksen edustajaa osallistui terveydellisten olojen tarkastukseen.

Luokkaedustajat 2019-2020
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7H

Iina Pajunoja
Roope Valtonen
Siiri Nevala
Elli Halme
Nita Savela
Leevi Laakso
Marta Oiguse
Matias Liimola

Viivi Alakoski
Ella Toivonen
Maria Hietanen
Aate Knuutila
Elisa Mustanoja
Aamu Alakruuvi
Tuukka Hokkala
Viljo Pitkänen

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

Vili Viitanen
Henni Karvinen
Alli Järvinen
Ruut Koski
Lotta Perttula
Elli Punto
Oscar Järvinen
Seela Riitinki

Topi Tuomisto
Ronja Vuorinen
Miro Kinnunen
Eetu Koivula
Laura Häihänen
Jutta Kulonpää
Aaro Nordvall
Melissa Kallio

9A
9B

Emilia Palonen
Hertta Hongisto 21.11.2019 asti
Ella Hautamäki 22.11.2019 alkaen
Otso Ahti
Amanda Korjus
Leevi Laikko
Joonas Mäkinen
Helmi Mäkelä
Wilma Oras
Veikka Huhtala
Anna Liukko-Sipi

Ville Kokkonen
Jasper Töppärä

9C
9D
9E
9F
9G
9H
9I
9JOPO

Ilkka Krapi
Saana Huhtala 7.1.2020 asti
Jesper Vesterberg
Veeti Pyhältö
Milla Saikka
Viljami Häggblom
Leevi Palokangas
Annika Ruotsalainen

TUKIOPPILASTOIMINTA LUKUVUONNA 2019-2020

Tukioppilastoiminnan arvot
•

Yhdenvertaisuus

•

Vapaaehtoisuus

•

Ilo

•

Luottamuksellisuus

•

Nuoruus ja nuoruuden arvostus

•

Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen

Tukioppilastoiminnan tavoitteet
•

Toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen koulussa

•

Nuorten osallisuuden lisääminen koulussa

•

Ongelmien ennaltaehkäiseminen

•

Yksilönä kehittyminen

Tukioppilastoiminta Sylvään koulussa
• tulevien 7. luokkalaisten tutustumisillan vetäminen erilaisin leikein ja kierrättäen oppilaita
koululla vanhempien ollessa infotilaisuudessa auditoriossa
• MLL:n koulutuspäivä
• 7. tuntien pitäminen erilaisin teemoin (yhteensä 6 tuntia)
• viikoittaisten aamunavausten pitäminen
• Joulutervehdykset
• Ystävänpäivä-tempauksen järjestäminen koululla
• Sastamalan joululehden myynti
• Yhteisen päiväretken tekeminen sosiaalisen oppimisen / kanssakäymisen muodossa

Tukioppilastoiminta Sylvään koulussa etäjaksolla
• luokkakohtaisen ”Me henki” -tunnin pitäminen 7.-luokkalaisille yhteistyössä Sastamalan
seudun mielenterveysseura ry:n kanssa Kimpassa emme ole yksin- hankkeessa. Hankkeessa on seurattu 7.-luokkalaisten luokkahengen kehitystä sekä normaalin koulunkäynnin, että etäjakson aikana.

SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS 2019–2020
Sylvään koulun vanhempainyhdistyksen jäseneksi voivat tulla kaikki Sylvään koulun oppilaitten
vanhemmat ja huoltajat. 2019‒2020 lukuvuosi on ollut vanhempainyhdistyksen 22. toimintakausi. Yhdistys on Suomen vanhempainliiton jäsen ja toimii sen antamien ohjeiden mukaan.
Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä ja näin edistää
nuortemme hyvinvointia.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.9.2019 Sylvään koululla ja 2019‒2020 lukukaudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heini Halme ja hallituksen jäseniksi Marjaana Laaja, Jouko Jokela, Niina
Ma-talajärvi, Anu Niemi, Sanna Sianoja ja Elina Tiainen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Marjaana Laaja, sihteeriksi Sanna Sianoja ja rahastonhoitajaksi Anu Niemi.
Toimintakauden aikana hallitus on kokoontunut vuosikokouksen lisäksi 6 kertaa. Kokouksissa on
osallistunut myös koulun kehittämisryhmän opettajajäseniä: Mikko Inna, Susanna Rantanen ja
Anita Lindqvist. Lisäksi kokouksiin on osallistunut myös oppilaskunnan edustajia. He ovat
tuoneet kokouksiin koulun ajankohtaisia kuulumisia ja tietoa koulun lukuvuoden tapahtumista.
Olemme keskustelleet monista kouluun ja nuortemme hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä
asioista sekä pohtineet yhdessä, kuinka voisimme edelleen kehittää koulun, vanhempien ja oppilaiden yhteistoimintaa.
Olemme pohtineet yhdessä edelleen mm. nuuskan käytön ehkäisemistä koulussamme sekä
keinoja vähentää nuorten lisääntyvää masennusoireilua. Vanhempainyhdistys on Wilman kautta
kannus-tanut nuoria ja heidän perheitään heijastimen käyttämiseen pimeällä liikuttaessa. Olemme
aiem-pina vuosina pyrkineet edistämään koulun lähiliikuntapaikan rakentamista yhdessä. Kaupunki on kuitenkin siirtänyt asian käsittelyä palveluverkkoselvityksen myötä. Vanhempainyhdistyksen toiminnasta on tiedotettu vanhempainilloissa, Wilman kautta sekä koulun nettisivujen kautta. Kokouspöytäkirjat ovat olleet kaikkien luettavissa nettisivuilla:
http://www.sylvaa.fi/huoltajalle/vanhempainyhdistys
Vanhempainyhdistys on harjoittanut varainhankintaa eri tavoin: Perhekohtainen jäsenmaksu 10e,
arpamyynti, hunajamyynti, vanhojen koulukarttojen sekä koulun vanhojen Arabia-astioiden sekä
koulun vanhojen kirjojen ja LP-levyjen myynti koulun nettisivujen kautta. Olemme hakeneet
myös avustusta kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Sponsoritoiminta on pyörähtänyt hyvin
käyntiin. Olemme saaneet hyviä sponsoreita toiminnallemme paikallisista yrityksistä.
Simassa Sylväällä -tapahtuma on ollut aikaisempina vuosina riemukas perheitä ja koulumaailmaa
yhteen tuova tapahtuma. Tämä tapahtuma oli jossain muodossa suunnitteilla tälle keväälle välivuoden jälkeen. Tapahtumana, missä oppilaskunta ja oppilaat itse olisivat entistäkin aktiivisempia
toimijoita. Ikävä kyllä vallitsevan maailmantilanteen, COVID19-pandemian, takia jouduimme
perumaan suunnitelman Simassa Sylväällä-tapahtuman, sekä stand up-koomikon keväisen esiintymisen osalta.
Hankituilla varoilla vanhempainyhdistys on edistänyt koulun kaikkien oppilaiden hyvinvointia ja
ohjannut varoja toimintaan, josta hyötyvät koulun kaikki oppilaat. Vanhempainyhdistys on hankkinut peruskoulunsa päättäville päättötodistuskansiot. Lisäksi vanhempainyhdistys on jakanut
stipendejä kaikille koulunsa päättäville luokille sekä huolehtinut Marja Nurmen stipendirahastosta jaettavat stipendit liikunnalliselle tytölle ja pojalle. Vanhempainyhdistys huolehtii koulun
taksvärkkitilistä. Tänä lukukautena järjestettiin psykologin luentoja sekä koululaisille että van-

hemmille. Molemmat saivat paljon kiitosta. Vanhempainyhdistys on osoittanut sponsorirahoja
koulun kehittämistiimille koko koulun yhteisen liikuntapäivän järjestämiseen. Ikävä kyllä
tämäkin tapahtuma jäi pandemian vuoksi tältä vuodelta järjestämättä.
Vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat saaneet kunnian osallistua koulun joulujuhlaan.
Myös kaupungin vasta perustetussa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiryhmässä on
edustaja vanhempainyhdistyksestä. Sylvään vanhempainyhdistys osallistuu myös koko kaupungin
yhteisen vanhempainyhdistyksen suunnitteluun ja perustamiseen.
Vanhempainyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia oppilaita, koulun henkilökuntaa, vanhempia,
toimintaan osallistuneita ja sponsoreita yhteistyöstä. Toivotamme kaikille terveyttä ja iloista
mieltä kesälomille lähdettäessä!

Sylvään koulun vanhempainyhdistys ry

30.4.2020

TAPAHTUMAKALENTERI LV. 2019 - 20
Elokuu
8.8.

Syyslukukausi alkoi.

12.8.

Valokuvaus.

15.8.

Vieraita Kiinasta.

19.-29.8.

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

28.8.

9BCDFH -luokkien retki Nanhiansuolle Huittisiin Vapo Oy:n kutsumana.

Syyskuu
3.9.

7. luokkien vanhempainilta.

5.9.

Yrittäjien päivään liittyvä tapahtuma: 9. luokkien kaupunkisuunnistus; tutustuminen
koulua lähellä oleviin sastamalalaisiin yrityksiin.

9.-13.9.

9 A-E -luokkien TET-jakso.

16.-20.9.

9. F-I -luokkien TET-jakso.

18.9.

9ABC -luokat tutustumassa Tampereella yrityskylään ja yliopiston kampukseen.

19.9.

9DE -luokat tutustumassa Tampereella yrityskylään ja yliopiston kampukseen.

27.9.

Taksvärkkipäivä. Sylvään koulun keräyksen tuotto oli 4545 e. Keräyksen tuotosta
lahjoitettiin Tampereen lastenklinikan tuki ry:lle 2500 euroa.

Lokakuu 7. luokkien TET alkoi. Oppilaat tutustuivat keittäjän, siistijän ja vahtimestarin
työhön yhden päivän ajan.
Smoke Free -kilpailu loka-maaliskuun ajan.
7.-11.10.

Camera Obscura 7. ja 8. -luokkalaisille.

14.-18.10. Syysloma.
21.10.

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton järjestämä valtakunnallinen
matematiikkakilpailu 9. luokan oppilaille: 1. Helmi Mäkelä 9G 18 p., 2. Minttu Rakkolainen 9C 17 p. ja 3. Sharon Lee 9H 14 p.
Helmi Mäkelä ja Minttu Rakkolainen saivat MAOL ry:n kunniakirjan tunnustuksena
100 parhaan joukkoon sijoittumisesta peruskoulun valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa lukuvuonna 2019-2020.

21.20.

Taidetestaajat 2019-2020: 8E ja H -luokat Ahaa Teatterissa Tampereella katsomassa
komedian Hattaraa ja pelkotiloja.

22.10.

Taidetestaajat 2019-2020: 8A-D ja 8FG -luokat Ahaa Teatterissa Tampereella katsomassa komedian Hattaraa ja pelkotiloja.
9FG -luokat tutustumassa Tampereella yrityskylään ja yliopiston kampukseen.

23.10.

9H-luokka tutustumassa Tampereella yrityskylään ja yliopiston kampukseen.

30.10.

8. luokat tutustumassa lähialueiden yrityksiin, järjestäjänä Sastamalan elinkeinopalvelut.

Marraskuu
Kaikki kotitalouden valinnaisaineryhmät osallistuivat marraskuussa Pukstaavin
näyteikkunan kokoamiseen valmistamalla sinne piparkakkuteoksia. Näyteikkuna oli
osa Marttilankadun seimikatua.
11.-15.11. Kirjaston järjestämät Vastakarvaan-lukemisen työpajat 7.-luokkalaisille
9. luokat tutustumassa lukioon, ensisij. hakijat.
12.11.

Metsäkonerundi, 9. lk:t tutustumassa vierailijoiden metsäkonepisteeseen.

26.11.

9. luokat tutustumassa SASKYyn, ensisij. hakijat.

Joulukuu
5.12.
9.-luokkalaisten tanssiaiset.
10.12.

Valinnaisaineinfo 7.-luokkalaisille.
8.-luokkalaisille yrittäjät.
9.-luokkalaisille jatko-opintomessut.

18.12.

Teatteri-ilmaisun 9. luokan ryhmä esitti näytelmänsä Muumit ja kohtalonyö Martti
lan, Varilan ja Muistolan pikkukoululaisille sekä Sylvään koulun oppilaille Sylvään
koulun auditoriossa. Näytelmästä järjestettiin myös iltanäytös

20.12.

Joulujuhlapäivä.

Tammikuu
7.1.
Kevätlukukausi alkoi.
17.1.
31.1.

Nou Hätä -luento 8.-luokkalaisille.
Sokeriopin raati valitsi Suomen leipovin luokka 2019-kilpailun voittajaksi Sylvään
koulun, Leena Kuharannan torstain iltapäivän ryhmän 9.luokan neljä tekijää:
Sharon Lee 9H, Janna Tuovinen 9H, Kerttu Nieminen 9H, Susanne Kinnanen 9H.
Perustelut: voiton napannut majakka-piparkakkutalo on ollut ideana haastava ja toteutus on vaatinut paljon kärsivällisyyttä, pikkutarkkaa panostusta ja arkkitehtoonista osaamista. Tekijät ovat kuitenkin lähteneet toteuttamaan teosta rohkeasti, joka

kannatti. Majakan huolella mietityt yksityiskohdat, kuten räystään jääpuikot ja
katselutasanteen aidat lumosivat tuomariston. Majakan auki jätetyt ulko-ovet toivat
työhön puolestaan lisää ilmeikkyyttä.
Vuonna 2018 Susanna Rantasen luokka sai kunniamaininnan kirkko aiheisella
piparkakkutyöllänsä samassa kilpailussa. Nyt napattiin voitto! Joten voimme todeta,
että Sylväällä valmistuu hienoja piparitöitä.
Helmikuu
3.2.
8. luokan kotitalouden valinnaisaineryhmät leipoivat yhdessä Karjalaseuralaisten
kanssa karjalanpiirakoita.
6.2.

Metsävisa 9.-luokkalaisille. Koulun paras oli Maria Rautanen 9D. Hän sai koulun
parhaana diplomin ja kuksan. Metsävisan tehtävät laati BMOL ry ja Suomen Metsäyhdistys. Finaali järjestettiin 15.5. ja 20.5. mobiilisovelluksen välityksellä.

14.2.

Kännykätön päivä

13.2.

Sastamalan alueen kesätyötori, 9.-luokkalaiset osallistuivat.

12.2.

8. luokkien vanhempainilta.

18.2.

Luento 7.-luokkalaisille, aiheena itsetunto.

24.-28.2.

Talviloma.

Maaliskuu
10.3.
Aika lentää -draamakonsertin järjestivät yhteistyössä Sastamalan musiikkiopisto ja
Sylvään koulun Teatteri-ilmaisun 9. luokan ryhmä. Teemana olivat nuorten toiveet,
pelot ja arkinen elämä. Konsertti esitettiin Sylvään koulun auditoriossa ja koulun
vanhempainyhdistys oli mukana myymässä arpoja.
16.-17.3.

8. lk TET

18.3.

Etäopetukseen siirtyminen.

Toukokuu
14.5.
Lähiopetukseen siirtyminen.
30.5.

Lukuvuoden päättäjäiset.

STIPENDIT
20.12.2019
SYLVÄÄN KOULUN LAHJOITUSRAHASTO
Sanni Rusama

8B

100 e

30.5.2020
AAMULEHTI
Stipendin valintaperusteina ovat Aamulehden omat arvot: inhimillisyys,
luotettavuus ja rohkeus. Nämä voivat näkyä nuoren käytöksessä esimerkiksi
ystävällisyytenä, oikeudentajuna tai suvaitsevaisuutena – tai näinä kaikkina.
Veeti Pyhältö

9F

50 euroa ja kunniakirja

KUNTOSALI NOSTELEMA
urheilulliselle/liikunnassa menestyneelle nuorelle
Jessica Junkkala

9C

150 euron lahjakortti

MARJA NURMEN RAHASTO
Liikunnalliselle tytölle ja pojalle.
Aino Lausniemi
Eetu Antila

9F
9E

50 euroa
50 euroa

VAMMALAN LUKION YHDISTETTY STIPENDIRAHASTO
Matemaattisesti lahjakkaalle
Akseli Halme

9G

150 euroa

SASTAMALAN OSUUSPANKKI
Sastamalalaiselle opiskelijalle
Elviira Uotila

9E

100 euroa

LC KARKKU
Stormin tai Aluskylän koulupiireistä
Veera Passi
Helmi Mäkelä

9E
9G

100 euroa
100 euroa

ISÄNNÖINTIPALVELU KARI KAAJA
Positiivinen, yhteishengen nostattaja, yrittäjähenkinen
Otso Ahti

9C

100 euroa

VEXVE
Kielellisesti lahjakas, oma-aloitteinen ja hyvä koulumenestys
Julia Land

9F

50 euroa

SYLVÄÄN KOULUN LAHJOITUSRAHASTO
Sharon Lee

9H

150 euroa

TYRVÄÄN KONTTORIKONE OY
Julia Kotilahti
Jesper Vesterberg

9D
9E

50 euron lahjakortti
50 euron lahjakortti

KOTITALOUDEN STIPENDIT
HEINON LEIPOMO OY
Myönnetään ahkeralle ja iloiselle kotitalouden taitajalle, joka luo ympärilleen aina positiivista ilmapiiriä.
Emilia Koppanen

9G

40 euroa

SUOMALAISEN KIRJAN MUSEO PUKSTAAVI
Suomen kirjainstituutin säätiön kirjalahja kotitaloudessa menestyneelle
oppilaalle kiitoksena osallistumisesta Seimikadun näyteikkunan somistamiseen.
Johannes Peuramäki
Sharon Lee
Emma Moisio

9G
9H
9F

kirja
kirja
kirja

S-MARKET SASTAMALA
Lyydia Kuusela

9D

TEKSTIILITYÖN STIPENDIT

leivonta-aiheinen tuotepaketti

KANGASKAUPPA NOKIAN KAUPPAHUONE
Helmi Haila

9F

tuotepaketti

OMPELIJAN MAAILMA OMPELUKONEKESKUS KOIVU OY
Emilia Koppanen

9G

tuotepaketti

TEKNISEN TYÖN STIPENDIT
KONETALO KIVIRANTA
Joonas Huhtivuo
Veikka Huhtala

9E
9I

50 euroa
50 euroa

VAMMALAN VÄRIAITTA
Eetu Ylinen

9G

40 euroa

9C

50 euroa

9B

50 euroa

FINNPELTI OY
Lassi Lähteenmäki
LAINEEN SAHA
Simo Saarela

LUKUDIPLOMIN SUORITTANEILLE
TYRVÄÄN KIRJAKAUPAN 20 EURON LAHJAKORTTI
Petra Lankinen
Alicia Rehakka
Tiitu Rainio
Ella-Tuulia Krekula
Maria Rautanen

HARTWALL

7D
7D
7G
8F
9D

Anna Kaapu
Siiri Ruohonen
Maria Rautanen
Milja Ojamäki
Tiitus Malmivaara
Julia Murtonen

9B
9C
9D
9E
9F
9F

50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa

SYLVÄÄN KOULUN OPPILASKUNTA
Oppilaille, jotka ovat ulospäin suuntautuneita, reippaita, aktiivisia,
yhteistyökykyisiä ja sanavalmiita sekä edistävät toiminnallaan luokkansa ja
koulun yhteisöllisyyttä.
Ella Hautamäki
Laura Kaapu
Ville Kokkonen
Zofia Rehakka
Julia Vihtelin
Josefiina Ruusunoksa
Anna Santala
Veikko Raijala
Saaga Tuomi
Sara Hyvärinen
Joonas Mäkinen
Margit Nölvak
Johannes Peuramäki
Oskari Laaja
Wilma Oras
Daniel Karaus
Annika Ruotsalainen

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

50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa

VUODEN TUKIOPPILAS
Salla Vieras

9F

50 euroa

SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Oppilaalle, joka yrittää parhaansa ja luo positiivista henkeä.

Emilia Palonen
Joonas Kiviranta
Hertta Saarijärvi
Amanda Korjus
Ella Pihlava
Oskari Mikkonen
Emilia Jokihaara
Anna Rantala
Elviira Palokangas
Aada Hakanen
Toivo Kuuppo

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

50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa
50 euroa

REHTOREIDEN KANNUSTUSPALKINTO
Arttu Kenttä
Venla Kortelainen

9F
9C

50 euroa
50 euroa

HYVÄN KÄYTÖKSEN STIPENDIT
Elviira Uotila
Veeti Pyhältö

9E
9F

hymytyttö
hymypoika

