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Älä opeta vihaamaan - opeta välittämään. 
 

Kiusaaminen herättää tunteita ja syytä onkin, sillä toisen alistaminen, uhkaaminen ja ahdistaminen, 

niin henkisesti kuin fyysisesti, on väärin. Kiusaamista tapahtuu kaikkialla; työssä, kotona, koulussa ja 

harrastuksissa. Koulukiusaaminen on se, mistä eniten puhutaan. Koulun henkilökunnan ei katsota 

tekevän tarpeeksi estääkseen tällaista ilmiötä tapahtumasta tai toistumasta. 

Koulu tekee kyllä kaikkensa estääkseen kiusaamisen ja sen toistumisen. Sen keinot vain ovat välillä 

riittämättömät tilanteissa, missä kiusaamista tapahtuu myös kouluajan ulkopuolella. Lisähaastetta 

tilanteeseen tulee myös silloin, kun koulun ja kotien näkemykset tilanteesta eroavat toisistaan. Olipa 

tilanne millainen tahansa, se täytyy aina selvittää. Pitkään jatkuneet kiusaamistilanteet, joita ei ole 

saatu koulun keinoin ratkaistua, päätyvät lopulta poliisin selvitettäväksi. Miten tällaiseen 

tilanteeseen on ajauduttu? 

Tilanne näyttää huolestuttavalta ja onkin sitä. Mitä yhteiskunnassamme on tapahtunut ja 

tapahtumassa, etteivät enää normaalit kasvatukselliset keinot riitä lopettamaan lasten ja nuorten 

vääränlaista toimintaa? Mistä hällävälismi-asenne auktoriteetteja ja yhteiskuntarauhaa ylläpitäviä 

sääntöjä vastaan on syntynyt? 

Eräänä syynä tilanteeseen on yleinen arvomaailman murros. Ihmisiltä on kadonnut ymmärrys siitä, 

millä on merkitystä? Miten voimme käyttäytyä missäkin tilanteessa? Mikä on yksityistä ja mikä 

julkista? Millaista kieltä voimme käyttää? 

Osaltaan eräs syy tähän on se, millainen malli meille välittyy mediasta. Kiroilu ja toiselle loukkaavan 

asian sanominen julkisesti, televisiossa tai netissä tuntuu olevan ok. Tietenkään tämä ei ole ok. Ja 

tällaiseen meillä jokaisella on vastuu puuttua. 

Kun elämä ja kommunikointi ovat paljolti siirtyneet sosiaaliseen mediaan, on myös kiusaaminen 

siirtynyt sinne. Mollaaminen ja loukkaaminen ovat henkistä väkivaltaa ja usein voidaan puhua 

samassa yhteydessä jopa vihapuheesta. 

Vihapuheella pyritään lisäämään suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa. Se voi liittyä ihonväriin, 

kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen 

tai vammaisuuteen ja se loukkaa syvästi toisen ihmisarvoa. Vihapuhe lietsoo ja saattaa mahdollisesti 

johtaa muuhunkin syrjivään toimintaan ja kaventaa helposti muiden ihmisten sananvapautta. 

Toisaalta sananvapautta ei ole se, että voi sanoa tilanteessa kuin tilanteessa juuri mitä haluaa eikä 

sananvapaudella voi koskaan perustella omaa törkeää käyttäytymistään. On äärimmäisen tärkeää 

kiinnittää huomiota omaan viestintään ja siihen, mitä sanomme toisista ihmisistä. Kriittisenkin 

palautteen voi sanoa rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Monta kertaa rakentava kritiikki toimiikin 

paremmin. 

Koululla on sivistys- ja kasvatustehtävä, siksi koulun tulee reagoida yhteiskunnassa havaitsemiinsa 

ilmiöihin. Varsinkin sellaisiin, joilla on merkitystä yhteiskuntarauhan ja tulevaisuuden kanssa. 

Kouluissa on kiinnitetty huomiota paljon lasten ja nuorten mediakäyttäytymiseen ja siihen myös 

vihapuhevalistuskin liittyy. Jokaisen yksilön on tiedostettava, mitä kirjoittamistaan teksteistä tai 

sanomistaan sanoista seuraa. Harkinta on valttia monessa tilanteessa, koska huolimattomasti 
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kommentoidut kirjoitukset ja sanat saattavat tulla eteen joskus myöhemmin aivan toisenlaisessa 

elämäntilanteessa. 

Koulu ja koti kasvattavat yhdessä lapsia ja nuoria maailmaan. Vihapuheen tilalle voi asettaa 

tavoitteeksi kivapuheen, jolla pyritään huomaamaan hyvä toisessa ja kannustamaan toista 

onnistumaan. Jokainen ihminen on arvokas omana itsenään. Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia eikä 

kenenkään pidä pelätä siksi, että haluaa olla oma itsensä. Kiusaamista ei saa hyväksyä missään 

olosuhteissa eikä missään muodossa. 

Vanha sanonta ”mitä isot edellä sitä pienet perässä” on hyvä olla muistissa meillä jokaisella. Me 

aikuiset toimimme mallina lapsille ja nuorille. Meidän tehtävämme on osoittaa, millainen toiminta 

on reilua. Myönteisellä ja hyväksyvällä asenteella omaan itseensä ja muihin maailmasta tulee 

huomattavasti miellyttävämpi paikka meille kaikille. 

Anne Laatikainen 

rehtori 

 

Julia Ilmanen 8A
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Apulaisrehtorin tervehdys (Aamunavaus 10.5.2019) 
 

Tänään käsittelemme tärkeää aihetta, joka koskettaa sekä lapsia että aikuisia. Toivon, että tämä 

ilmiö ei ole koulussamme yleinen. Tänään käsittelemästämme aiheesta on kuitenkin tärkeä 

keskustella, jotta jokainen tietäisi, millainen toiminta on oikeaa ja mikä väärää. Millainen puhe voi 

olla jopa rangaistavaa. Voi olla, että nyt mietitte, että mistähän asiasta se Siukku oikein puhuu. 

Aiheet, joita käsittelemme, ovat nimeltään vihapuhe ja sen vastakohta kivapuhe. Tavoite on kääntää 

vihapuhe kivapuheeksi. Kivapuheen puhuja on muita ihmisiä kohtaan reilu, koska hän on itse 

tasapainoinen ja vahva. Vihapuhetta on kuitenkin aina ollut, mutta onneksi vain osa ihmisistä 

syyllistyy siihen. Somemaailma on tuonut elämäämme paljon helpottavia ja hauskoja asioita, mutta 

ikävä kyllä sen kautta vihapuhe on yleistynyt. 

Mitä vihapuhe oikein on? Vihapuhetta on kaikki ilmaisun muodot, jotka levittävät, yllyttävät, 

edistävät tai oikeuttavat suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa. Vihapuhe voi liittyä esimerkiksi 

ihonväriin, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen 

suuntautumiseen tai vammaisuuteen. 

Vihapuhe loukkaa syvästi toisen ihmisarvoa. Vihapuhe lietsoo ja saattaa mahdollisesti johtaa 

muuhunkin syrjivään toimintaan ja kaventaa myös helposti muiden ihmisten sanavapautta. 

Millainen on sellainen henkilö, joka tarvitsee vihapuhetta selvitäkseen? Mitä vihapuheeseen 

turvautuja kertoo omasta itsestään? Minun mielestäni henkilö, jonka selviytymiskeinona on 

vihapuhe, pelkää. Hänellä ei ole taitoja pärjätä uusissa tilanteissa, erilaisten ihmisten kanssa. Siksi 

hän pelkää. Hän toivoisi, että muut ihmiset olisivat samanlaisia kuin hän itse. Onneksi se ei ole 

mahdollista. 

Me kaikki olemme erilaisia. Me kaikki olemme arvokkaita. Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään. 

Vihapuhuja ei sitä ymmärrä, siksi hän luo ympärilleen ahdistusta ja pelkoa. Vihapuhetta täytyy 

vastustaa. Kenelläkään ei ole oikeutta pilata toisen ihmisen elämää. 

Ensi vuonna täällä Iittalan yhtenäiskoulussa kiinnitämme huomiota siihen, kuinka huomioimme 

toisiamme. Tavoite on, että voimme luoda myönteisiä, hauskoja ja ennen kaikkia turvallisia hetkiä 

koulupäivään. 

Jokainen voi kasvattaa itseään siinä, kuinka kohtelee muita ihmisiä. Voimme etsiä toisistamme 

asioita, jotka yhdistävät meitä. Voimme opetella sietämään ja hyväksymään erilaisia ihmisiä. Siitä, 

että löydämme elämäämme myönteisiä ja kivoja ihmisiä ja asioita, hyödymme eniten itse. 

Vihapuheen käyttäjät kärsivät usein eniten itse. He pilaavat ja saastuttavat oman elämänsä ja 

mielensä. Vihapuheen käyttäjä ei ole sankari vaan hänen toimintansa on raukkamaista. 

Mikä on reilua suhtautumista toiseen ihmiseen? Millä tavalla käsittelet omia tunteitasi, ettei sinun 

tarvitse syyllistyä toisten kiusaamiseen, oman pahan olosi takia? Millä tavalla kivapuhe vahvistaa 

sinua itseäsi ja lähelläsi olevia ihmisiä? Otetaan kaikki haasteeksi vahvistaa itsessämme myönteistä 

asennetta muihin ja muistetaan käyttää kivapuhetta. 

Siukku Erola,  

apulaisrehtori, IYK:n yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän johtaja 
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Kouluvuosi 2018-2019 Iittalan kouluvanhemmat ry:n näkökulmasta 
 

Keväinen tervehdys kouluvanhemmilta! 

Yhdistyksemme tavoitteena on tukea 

kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja lisätä 

vähän kivoja tapahtumia arjen aherruksen 

keskelle. Tällä kaudella olemme olleet 

mukana mm. diskojen, elokuvaillan, Kodin 

ja koulun illan, keitaan, joulumyyjäisten ja 

pyöräilytapahtuman järjestelyissä. 

Yhteistyötä olemme koulun lisäksi tehneet 

Nuorisopalveluiden, NuVa:n, 

Elämänkaarikahvilan, Kultasuklaan, Iittalan 

lasitehtaan ja Lasimäen kanssa. Kiitokset 

yhteistyöstä! 

Järjestämistämme tapahtumista hauskana 

koko perheen riehana jäi mieleen 

lämpötilaltaan kylmä, mutta 

tunnelmaltaan lämmin Touhutorstai. 

Luistelimme, paistoimme makkaraa ja 

mehukuppi kourassa ihmettelimme Vpk:n kalustoa. Riemunkiljahdusten aihetta antoi väsymätön 

Napparin Jussi moottorikelkkansa kanssa vetäen perässään lukemattomia kierroksia innokkaita 

kyytiläisiä. Kiitos vielä Vpk:n sakille ja Jussille, sekä muulle talkooväelle hauskasta tapahtumasta! 

Toukokuussa pääsimme vähän vaikuttamaan koulun välituntipihan ”kalustukseen”, kun julkistimme 

1.-2.-luokkalaisten kanssa pitämässämme juhlassa Ystävyyden penkin. Jos tuntee välitunnilla itsensä 

yksinäiseksi, sen voi osoittaa istumalla penkille. Kun muut huomaavat penkillä istujan, he voivat 

hakea kaverin mukaan leikkiin. Toivomme penkille pitkää ikää ja paljon ystävällisiä hetkiä! Penkin on 

valmistanut mittatilaustyönä Reijo Virtanen, jolle suuret kiitokset upeasta penkistä! Kyltin penkkiin 

maalasivat hienosti ekaluokkalaiset, kiitokset myös heille. Saimme penkkiprojektiin avustusta 

Hämeenlinnan seudun vanhempainyhdistykseltä, mistä olemme kiitollisia. Tapahtumassa jatkoimme 

myös perinnettämme jakaa ekaluokkalaisille valintansa mukaan joko pyöräilykypärä tai -lamppu. 

Tarvitsemme tulevanakin vuonna joukkoomme innokkaita vapaaehtoisia, jotta voimme jatkaa 

kivojen juttujen järjestämistä lapsille. Toimimme siis täysin vapaaehtoisvoimin ja hyvin pienellä 

porukalla, joten kaikki apu on tervetullutta. Seuratkaahan ilmoitteluamme ja tulkaa mukaan 

toimintaan! Kaikille löytyy varmasti mukavaa tekemistä, ja ideoitakin otetaan vastaan. Ollaan 

yhteyksissä: iittalankouluvanhemmat@gmail.com. Olemme myös Facebookissa. 

Yhdistykselle suurta apua on myös jäseneksi liittymisellä. Jäsenmaksu on vain viisi euroa 

lukuvuodessa, mutta kun mahdollisimman moni liittyy, saamme jäsenmaksurahoilla järjestettyä 

paljon hauskoja juttuja lapsille. Vanhempien lisäksi myös isovanhemmat ovat tervetulleita jäseniksi, 

ja kannatusjäsenmaksua voi maksaa haluamansa summan. 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää, ja kiitos kuluneesta lukuvuodesta kaikille toiminnassamme 

mukana olleille!  

Iittalan kouluvanhemmat ry:n puolesta,  

Sarita Virtanen, puheenjohtaja 

mailto:iittalankouluvanhemmat@gmail.com
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Tiimitervehdykset 
 

Kestävän kehityksen tiimi 
Jäsenet: Ursula Finni (tiiminvetäjä), Mikko Jalava, Tiina Mäenluoma, Kari Sairanen ja Päivi Raunio 

Hankimme opettajainhuoneeseen kierrätys- ja jätteidenlajitteluastiat. Nyt kierrätämme biojätteen, 

kuivajätteen, keräyspaperin, metallin ja lasin. Pahvinkierrätys on kopiohuoneessa entiseen malliin. 

Koulun nurkkia putsattiin urakalla ja nyt on niin kirjavarastot kuin opehuonekin putsattu vanhasta 

tauhkasta. 

Järjestimme kaksi poistumisharjoitusta. Syksyn poistumisharjoitus oli perinteinen ulospoistuminen ja 

keväällä harjoitusta tehostettiin ääni- ja savuefektein. 

Henkilökunnan virkistäytymistä edistimme joogakerralla ja pikkujouluilla Idänpään torpalla. 

Liikkuva koulu –tiimi 
Jäsenet: Hannele Huuskonen (tiiminvetäjä), Markus Aakkula, Marja Lehmusvaara, Marika Ojala, 

Marko Allén ja Sanna Manderbacka.  

Tiimi on järjestänyt lukuvuonna 2018-19 uimahallireissuja kaikille ala- ja yläkoulun oppilaille. Syksyllä 

organisoimme iloisen urheilupäivän urheilukentällä ja keväällä oli vuorossa koko koulun 

talviliikuntapäivä. Talviliikuntapäivänä yläkoulu ulkoili Hattulan hiihtomaan maisemissa mäkeä 

laskien ja makkaraa paistaen alakoulun liikkuessa koulun lähiympäristössä. 

Jo perinteiksi muodostuneet turnaukset taistelupallossa, futsalissa ja salibandyssa liikuttivat koulun 

väkeä. Osa oppilaista kävi myös ansiokkaasti edustamassa koulua eri lajeissa koulujen välisissä 

kilpailuissa. 

Välkkärit jatkoivat toimintaansa suunnitellusti alkusyksyn ajan ja uutena välituntiaktiviteettina 

lanseerattiin 500 m:n välkkämaratonreitti. Välinehankintoja teimme yhteistyössä oppilaskunnan 

kanssa ja uusia luistelukypäriä saimme lahjoituksena kaupungilta. Kaupungin taholta oppilaillemme 

tarjottiin myös mahdollisuutta koulu pt –toimintaan koulupäivän aikana 

Osallisuustiimi 
Jäsenet: Minna Oksa (tiiminvetäjä), Vesa Lehtomäki, Aulikki Aalto, Minna Mäkinen, Taina Lehtinen ja 

Kukka Heiskanen.  

Osallisuustiimi järjesti syyslukukauden aikana hyväntekeväisyyspäivän: koulumme 1.-4.-luokkalaiset 

osallistuivat Unicef-kävelyyn ja 5.-9.-luokkalaisilla oli mahdollisuus viettää taksvärkkipäivää. Unicef-

kävelyllä tuettiin lasten koulunkäyntiä Afrikan valtioissa ja taksvärkkipäivän tuotot ohjattiin WWF:lle 

Itämeren suojelemiseksi.  

Tiimimme huolehti perinteisistä joulun ja pääsiäisen ajan kirkkovierailujen järjestelyistä. 

Kirkkopäivinä kummiluokat saivat viettää aikaa yhdessä. 

Vapunaattona järjestimme perinteisen Talent-päivän, jolloin koulumme oppilailla oli mahdollisuus 

päästä esittämään omia taitojaan. Talent-päivänä pukeuduttiin hauskasti, vietettiin vappua oman 

luokan kesken ja nautittiin yhdessä upeista esityksistä. 

Lisäksi tiimimme huolehti koulun päivänavauksista ja tuki oppilaskuntatoimintaa eri tavoin 

lukuvuoden aikana. 
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Oppimaan oppimisen tiimi 
Jäsenet: Kalle Manninen (tiiminvetäjä), Siukku Erola, Timo Mäkimarttunen, Hanna Kökkö, Julianna 

Papp ja Virpi Myllärniemi 

Tiimi kehitti lukuvuonna 2018-19 koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa vastaamaan tämän 

hetken haasteisiin. Tiimin tavoitteena oli luoda yhteiseksi hyväksi konkreettisia, koko koulua 

hyödyttäviä oppimisratkaisuja ja –käytänteitä. Syyslukukaudella tiimi valmisti laaja-alaiseen 

osaamiseen liittyvän tehtäväpankin luokille 1-9. Sen avulla opettajat saivat luoda itsestä 

huolehtimisen ja arjen taitoja omiin opetusryhmiinsä työstettäviksi. Kevätpuoliskolla oppimaan 

oppimisen tiimi vastasi ajankohtaisen #kivapuhe-aamunavauksen ja julistetempauksen 

järjestämisestä. 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä hyvinvointi -tiimi  
Jäsenet: Kaisa Sihvonen (tiiminvetäjä), Lise Lindberg, Anja Pasma, Susanna Kantola, Jari Tuominen, 

Satu Rintala ja Marja-Liisa Kommelin 

Tiimimme tavoite on ollut lukuvuonna 2018-2019 uudistaa yhteisöllisiä vanhempainiltoja (Keitaita) 

sekä vahvistaa positiivisen pedagogiikan käyttöä entisestään koulussamme. Lisäksi pohdimme, miten 

arjen taitojen opiskelua voisi tehdä näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi Iittalan yhtenäiskoulussa. 

Yhdistelimme Keitaita kutsumalla koululle samaan aikaan 2.-4.-luokkalaisia sekä 6.-8.-luokkalaisia 

vanhempineen. 2.- ja 4.-luokkalaisten Keidas-illan aiheena oli mediakasvatus. 6.-8.-luokkalaiset 

kokoontuivat huoltajiensa kanssa päihdeteeman ympärille. Eskarikeitaan pidimme entisellään.  

Ensi lukuvuonna uudistamme vielä rohkeammin Keitaita. Osallistamme lapsia enemmän Keitaiden 

suunnitteluun ja toteutukseen. Toivomme, että te vanhemmat tulette suurella joukolla katsomaan, 

mitä lapset saavat aikaan. 

Syksyn pimeinä kuukausina järjestimme koulussamme unikampanjan. Haastoimme lapsia ja nuoria 

miettimään unen määrää, rauhoittumista iltaisin ja rentoutumista. Pidimme koululla myös teemaa 

esillä opetuksessa. 

Keväällä järjestimme viikon mittaisen Huomaa hyvä Iittalassa -kampanjan. Koulun oppilaat ja 

opettajat pohtivat viikon ajan päivittäin positiivisia asioita koulupäivistä. Oppilaiden mielestä 

ilahduttavissa asioissa korostuivat kaverit, välitunnit, liikkuva koulu -toiminta sekä hyvä kouluruoka. 

Aikuisille tärkeitä oli kohtaamiset oppilaiden, perheiden ja työkavereiden kanssa. Iittalassa selvästi 

arvostetaan toisia ja vuorovaikutustilanteet ovat koulutyössä arvossaan. 
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Yhdeksäsluokkalaisten puheet kevätjuhlassa 
9A: 

Hyvät Iittalan yhtenäiskoulun opettajat, oppilaat ja muu juhlaväki! 

Omistamme tämän puheen erityisesti koulumme mahtaville yhdeksäsluokkalaisille, joiden kanssa 

olemme saaneet kasvaa nämä yhdeksän vuotta. Saapuessamme ensimmäisen luokan alussa 

pääoville, olimme vailla tietoa toisistamme tai tulevaisuudestamme. Kukapa olisi ennalta arvannut, 

että meistä kasvoi näinkin tiivis porukka lukuisista kommelluksistamme huolimatta. Näihin vuosiin 

on sisältynyt tapahtumia ja näytelmiä, koulusta karkaamisia, yökouluja ja porukalla sekoilua.  

Tässä koulussa olemme saaneet osallistua monenlaisiin tapahtumiin ja projekteihin sekä 

kansainvälisiin hankkeisiin. Suurimpana näistä monella on mieleen jäänyt Erasmus +, joka antoi 

meille tilaisuuden perehtyä Eurooppaan ja entistä paremmin toisiimme. Yhtenäiskoulussa olemme 

saaneet kehittää yhteistyötaitojamme useiden ikäluokkien kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä myös 

siitä, että koulussamme tunnistetaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja vaatimukset. Tämä on 

auttanut meitä merkittävästi tunnistamaan vahvuuksiamme jatko-opintoja ajatellen. 

Olemme päättämässä 9-vuotista taivalta peruskoulussa ja avara tulevaisuus odottaa edessämme. 

Viimeisen vuoden aikana olemme tehneet rohkeita ja merkittäviä valintoja tulevaisuuttamme 

ajatellen. Tänään, kesäkuun ensimmäisenä päivänä, saamme käsiimme peruskoulun 

päättötodistuksen ja ovet ovat auki maailmalle. Kuitenkin ennen seuraavaa koulutaipalettamme, 

meillä on aikaa nauttia lämpimistä kesäilloista sekä loputtomista jäätelötötteröistä.  

Suurin kiitos kuuluu opettajille. He ovat jaksaneet tukea ja auttaa meitä aikoina, jolloin kaikki ei ole 

sujunut, niin kuin olisi tarkoitus. Ilman kunnollista opetusta ei meistä kukaan olisi valmis jatko-

opintoihin ja sen mukana tuomiin haasteisiin. Haluamme omistaa kiitoksemme myös muulle koulun 

henkilökunnalle heidän merkittävästä työstään. Kuitenkin olemme sanoinkuvailemattoman 

onnekkaita, että olemme saaneet jakaa nämä peruskouluvuodet juuri tämän porukan kanssa. 

Yhdessä olemme selvinneet peruskoulun haasteista ja nyt on aika katsoa eteenpäin. Haluamme 

toivottaa kaikille oikein hyvää kesälomaa! 

9B: 

Moikka. Olemme Mea Virtanen ja Matias Jokinen 9B-luokalta ja haluamme 

meidänkin puolestamme toivottaa tervetulleeksi Iittalan koulun väen ja meille läheiset 

ihmiset meidän peruskoulumme päätösjuhlaan. Haluaisimme aloittaa tämän ikimuistoisen puheen 

pyytämällä anteeksi.   

Anteeksi, että olemme aiheuttaneet päänvaivaa opettajille ja kanssakäyville oppilaille. Olemme 

kuitenkin ylpeitä saavutuksistamme, emmekä kadu mitään, sillä olemme kasvaneet niiden kautta.   

Mieleen painuvimmat vuodet vietimme Markuksen kanssa ala-asteella. Leirikoulu, laiva on lastattu, 

onnenpyörä ja Jaffa-pullo ovat hassuja muistoja, jotka jokainen tulee muistamaan hautaan 

saakka. Yläasteelta mieleen ovat painuneet vajaaksi jääneet yöunet ja palautuspäiviä edeltävät yöt 

sekä vaikeat päätökset tulevaisuutta katsoen.  

Jokainen meidän kanssamme toiminut opettaja on varmastikin huomannut näiden vuosien aikana 

meidän äkkipikaisuutemme ja vilkkautemme. Olemme aina olleet täynnä iloa, emmekä ole 

oikeastaan koskaan malttaneet pysyä paikallaan jonossa. Kaikesta huolimatta olemme oppineet 

olemaan kunnollisia ja esimerkillisiä nuoria.   
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Me ysit olemme kävelleet vasta ensimmäisen huoneen lävitse tässä elämän talossa. Nyt on tullut 

aika astua siitä ovesta seuraavaan koitokseen, seuraavaan huoneeseen. Tulevat huoneet ovat 

erilaisia kuin edelliset, mutta innolla odotamme, mitä niistä löytyy.   

Kiitos teille kaikille, jotka ovat osallistuneet kouluvuosina meidän koulutaipaleellemme. Te olette 

tehneet suuren työn, josta olemme kiitollisia. Kiitos myös luokkatovereille ja vierusluokkalaisille 

näistä vuosista. Nyt on meidän aika sanoa heipat ja astua sivuun, kun ensi vuoden ykkösluokkalaiset 

astuvat heidän ikimuistoiselle taipaleelleen.   

Hyvää kesää!  
 

 

Kummioppilaat 5.-luokkalaisille 

 
Kummioppilaat ovat ykkösluokalla. Saimme kummioppilaat elokuussa. Kummioppilaat olivat kivoja. 
Kummit olivat innoissaan siitä että ne saivat kummit. Kummioppilaiden kanssa on kiva leikkiä ja 
jutella, piirtää ja tietysti mennä syömään. Kummioppilaat ovat hauskoja kun ne vitsailee. Ne eivät 
ymmärrä kaikkea vielä niin ne voivat suuttua helposti.  
 
Lenni Ampuja ja Kasperi Rytilahti 5A 
 

 

 

Yleisurheilua syksyisessä 

säässä 
 

Perinteistä yleisurheilupäivää vietettiin 

jälleen urheilukentällä syyskuussa. Päivän 

tärkeintä antia oli liikkumisen ja yhdessä 

tekemisen ilo. 
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Kodin ja koulun ilta 
 

Vauhdikasta kodin ja koulun iltaa vietettiin 

yhtenäiskoululla 27.9. Illassa oli tarjolla erilaisia 

toiminnallisia aktiviteetteja. Illan järjestelyistä 

vastasi Iittalan kouluvanhemmat ry.  

  

 

 

 

 

 

 

8. luokat taidetestaajina 
 

Koulumme 8. luokat osallistuivat tänäkin lukuvuonna Taidetestaajat-hankkeeseen, jonka tarkoitus on 

tarjota kulttuurielämyksiä 8.-luokkalaisille. Taide-elämyksen jälkeen kasit pääsivät toimimaan 

taidekriitikkoina ja arvostelivat näkemänsä teoksen. Iittalan kasit pääsivät kokemaan mm. Kill 

Carmen –teoksen Verkatehtaalla.  
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Sitku kävi meillä 
 

Laulaja-kitaristi Rosa-Maria ja räppäri Tiia Karoliina esiintyivät koulullamme ja esittivät raikasta ja 

melodista musiikkia juuri syysloman kynnyksellä. Yleisö kuunteli lauluja tarkkaavaisena ja pääsi 

osallistumaan sanoituksen tekemiseen. 

 

 

 

”Vie vanhus ulos” 
 

Sauvolan ja oppilaskunnan hallituksen yhteistyöllä järjestettiin koulumme oppilaille ja Sauvolassa 

asuville vanhuksille mahdollisuus viettää aikaa yhdessä. Vanhusten viikolla koulumme oppilaita 

ulkoili vanhusten kanssa raikkaassa syyssäässä.  
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Rush work out 
 

Koulumme yläkoululaiset 

osallistuivat liikunnalliseen ja 

hauskaan Rush work out –

tapahtumaan. Tapahtumassa 

jumpattiin vauhdikkaasti 

kengurupalloilla, seikkailtiin 

toimintaradalla ja lopuksi 

venyteltiin ja verryteltiin 

lihakset vetreiksi. 

 

 

 

 

 

 

Italian matka 

ma 29.10.2018: 

Italian matkamme alkoi jännityksellä, mutta loppujen lopuksi kaikki sujui hyvin. Meidän oli tarkoitus 
laskeutua Firenzeen, mutta me laskeuduimme sittenkin kovan tuulen takia Veronaan. Sieltä saimme 
bussikyydin Firenzeen. Lisäksi matkalaukut olivat myöhästyneet lennolta, mutta saimme ne onneksi 
seuraavan lennon mukana Firenzeen. Firenzen lentokentältä pääsimme autolla Luccaan. 

ti 30.10.2018:  

Söimme aamupalan hassussa aamupalapaikassa. Sitten menimme pormestarin luokse. Pormestari 
esitteli meille taloansa. Me saimme huitoa pormestarin miekalla. Sitten menimme majoituksemme 
lähellä sijaitsevalle koululle syömään ja jäimme sinne leikkimään ykkösluokkalaisten kanssa. Illalla 
menimme syömään Luccan yliopiston ravintolaan, jossa oli ruokana pastaa ja sieniä. 

ke 31.10.2018: 

Me menimme pelaamaan italialaisia vastaan Blutube-lautapeliä. Valitettavasti emme voittaneet, 
mutta peli oli kiva. Sitten menimme Lucca Comics and Games-tapahtumaan katsomaan ihmisten 
hienoja asuja ja kaikkia peleihin, sarjakuviin ja kirjallisuuteen liittyviä kauppoja. Illalla söimme taas 
samassa ravintolassa, jossa oli pastaa. 
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to 1.11.2018: 

Menimme junalla Pisaan katsomaan kaltevaa 
tornia. Pääsimme torniin sisällekin. Ostimme 
Pisassa hyvää jäätelöä. 

pe 2.11.2018: 

Kävimme Luccassa olevassa tornissa nimeltä 
Torre Guinigi. Tornin päällä kasvaa puita, ja sieltä 
näkyy koko Luccan kaupunki. 

la 3.11.2018: 

Kävimme Luccasta kotoisin olevan säveltäjän, 
Puccinin synnyinkodissa. Vierailun jälkeen 
söimme lounaan ja lähdimme kotiin. 

Toivo Leppänen ja Jimi Huttunen, 5B 

 

 

 

Iittala – Italia kansainvälinen yhteistyö 

Iittalan yhtenäiskoulu sai uuden kansainvälisen yhteistyökumppanin tänä lukuvuonna, ja näin syntyi 
Italia-projektimme. Lisäksi keski-italialaisesta Luccasta tuli Hämeenlinnan ystävyyskaupunki, mikä 
laajensi yhteistyömme mahdollisuuksia. Lokakuussa kuusi viidesluokkalaista ja kaksi opettajaa 
lähtivät viikoksi Italiaan tutustumaan Luccan kaupunkiin. Hämeenlinnan kaupunki kustansi 
matkakulut, ja Lucca tarjosi meille majoituksen ja ateriat. 

Vierailumme päätarkoitus oli tutustua Luccan nähtävyyksiin ja kuuluisaan Lucca Comics and Games- 
tapahtumaan ja osallistua Luccan kehittämään Blutube-lautapeliturnaukseen. Viikon aikana 
ehdimme käydä myös Pisassa, missä meillä oli mahdollisuus ihailla kaupungin näköalaa Pisan 
kaltevasta tornista. Matka onnistui erittäin hyvin, ja lapset puhuvat vieläkin ihanista maisemista, 
loistavasta pelitapahtumasta ja hyvästä jäätelöstä. 

Italialainen yhteistyömme jatkui jo marraskuussa, jolloin viisitoista Etelä-Italiasta kotoisin olevaa 
lukiolaista opettajineen vieraili Iittalassa viikon. Liceo Statale Lucrezia della Vallen opiskelijat 
tutustuivat suomalaiseen kouluun, seurasivat oppitunteja ja toimivat apulaisopettajina. Oli ihana 
nähdä, miten pienetkin oppilaat uskalsivat keskustella vieraiden kanssa englanniksi. Italialaiset 
viihtyivät koulussamme. Heidän mielestään Iittalan yhtenäiskoulu on paikka, missä ihmisiä ja 
ympäristöä kunnioitetaan. Italiassa on hyvin yleistä, että koulupäivässä ei ole ollenkaan välitunteja, 
joten pitkät välitunnit yllättivät vieraat. Heidän mukaansa Italian lapsiin verrattuna Suomessa koulua 
käyvät lapset ovat paljon keskittyneempiä ja koulun henkilökunnallakin on enemmän aikaa kiinnittää 
huomiota lasten hyvinvointiin. 
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Tämän vuoden molemmat Italia-projektit onnistuivat erittäin hyvin ja toivon mukaan yhteistyö 
jatkuu myöhemminkin. 

Julianna Papp 
5B-luokan opettaja 

 
 Luccan matkalaiset: Julianna, Jimi, Toivo,_, Vinski, Siukku, _, Jasmin 

 

Kultaa Iittalaan 
 

Iittalan taitavat säbätytöt toivat Iittalaan Hämeenlinnan koulujen säbämestaruuden 3.-4. luokkien 

sarjassa. 
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Marjukka eläkkeelle 
 

Marjukka Lamminpää jäi joulukuussa eläkkeelle opetettuaan pitkään Iittalan seudun lapsia niin 

luokan- kuin kieltenopettajanakin. Toivotamme Marjukalle jatkossakin leppoisia eläkepäiviä ja 

toivomme, että Marjukka ehtii välillä piipahtamaan meitä tervehtimässä. 
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Kirjallisuusteemapäivä 
 

Kirjallisuusteemapäivää vietettiin koko koulun voimin 29.1.2019. Teemapäivänä vinkattiin toisille 

kirjoja, pukeuduttiin kirjallisuuden hahmoiksi, jaettiin kirjamuistoja ja ennen kaikkea luettiin kirjoja. 

Kirjailijavieraskin koululla piipahti – kukapa muukaan kuin koulun oma kirjailija Hanna Kökkö. 

Kirjallisuusteemapäivänä unohdettiin kiire ja hulina ja uppouduttiin hetkeksi tekstien maailmaan. 

 

                      

 

Kuninkaallinen nukketeatteri 
 

Kuninkaallinen nukketeatteri vieraili koulullamme tammikuun lopussa. Esitys tarjosi aikamatkan 

keskiajalta nykypäivään musiikillisen nukketeatterin keinoin. 
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Nuorten parlamentin tilaisuus 8.2.2019 
 

Koulumme yhdeksäsluokkalaiset Sini Kataja, Aleksi Rantanen ja Heta Karrimaa vierailivat 

nuortenparlamentin kerhotilaisuudessa Helsingin pikkuparlamentissa. Mukana matkalla oli myös 

opettaja Marja Lehmusvaara. 

Lähdimme Iittalasta aikaisella junalla kohti Helsinkiä. Junamatka kului rennosti rupatellen ja pian 

olimmekin jo saapuneet Helsinkiin. Kävelimme juna-asemalta eduskuntatalon vieressä olevaan 

Pikkuparlamenttiin, joka toimii lähinnä kansanedustajien työskentelytiloina. Pikkuparlamentin 

auditoriossa meille selvisi päivän ryhmäjako. Olimme kaikki osa A-ryhmää, johon kuului yhteensä 12 

nuorta ympäri Suomea. Päivän aloitti eduskunnan puhemies Paula Risikko puheellaan, jossa hän 

kannusti nuoria vaikuttamaan sekä paikallisesti että kansallisesti. Avauksen jälkeen tutustuimme 

ryhmän kesken toisiimme ja saimme päivän tehtävänannon. Tehtävänämme oli tehdä kaksi esitystä 

meille mieleen tulevista ideoista. Ideoita sitoi kuitenkin se, että meillä piti olla kehittämisehdotuksia 

ja ajatuksia, joilla näitä yhteiskunnallisia ongelmia saisimme parannettua. Työskentelyn alussa 

saimme avuksemme apukysymyksiä, joiden pohjalta lähdimme kehittelemään esitystämme. 

Jakauduimme kahteen pienempään porukkaan ja valmistimme kaksi esitystä: toinen koski nuorten 

matalan kynnyksen liikuntaharrastuksia ja toinen ilmastonmuutosta. Valmistelimme esityksiämme 

aamupäivän ja sen jälkeen oli ruokatauko. Tauon jälkeen ryhmiemme opettajat tulivat katsomaan 

esityksemme ja antoivat palautetta. Palautteiden pohjalta teimme vielä viime hetken muutoksia. 

Kun työt oli saatu valmiiksi, tulivat eduskunnan kansanedustajat katselemaan ja kommentoimaan 

esityksiämme. Tämä oli varmaankin päivämme kohokohta. Päivän päätteeksi pääsimme vielä 

opastetulle kierrokselle eduskuntataloon. Kierroksen jälkeen oli kuitenkin aika suunnata bussilla 

takaisin kotiin Iittalaan. 

Vierailussa mielenkiintoisinta kaikille oli varmasti kansanedustajien ja puhemiehen tapaaminen. 

Ryhmätöissä kaikkien kiehtovinta oli huomata, kuinka monta erilaista ideaa saimme lyhyessä ajassa 

aikaiseksi. Myöskin ryhmämme yhteistyö toimi todella hyvin ja saimme kavereita ympäri Suomen. 

Opimme sen, että erilaisten ihmisten ajatukset ja ideat yhdessä tekevät parhaan mahdollisen 

lopputuloksen. Oli myös mukava huomata, että saimme paljon aikaiseksi, vaikka suhtauduimme 

asiaan myös huumorilla. 

Heta Karrimaa (9A) 

 

         Nuorten parlamentti: Aleksi Rantanen, Heta Karrimaa ja Sini Kataja 
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Ystävänpäivä 
 

Ystävänpäivänä oppilaskunnan hallitus 

toteutti halipäivän ja tarjosi 

oppimistorilla aarteenetsintää. 4A-

luokka vieraili Sauvolassa vaihtamassa 

ystävänpäiväkortteja ja listaamassa 

hyvän ystävän kriteerejä. 

 

 

 

Tavallinen koulupäivä 

 

Meillä on tänä vuonna ollut paljon kasin aamuja, joten olemme usein menneet kasiin kouluun. 

Nelosjaksosta lähtien on ollut myös maanantaisin ja tiistaisin kympin aamuja. Yleensä aamuisin 

koulunpihalla ensimmäiset ihmiset, joihin törmäämme ovat kummioppilaamme, jotka halaavat 

meitä ja kertovat kuulumisiaan. Sen jälkeen etsimme jonkun kaverin, jonka kanssa aloitamme 

keskustelun. Aika hyvin sen jälkeen alkaa ensimmäinen tuntimme. 

Kasinaamuisin ensimmäiset tuntimme ovat yleensä olleet jonkun muun opettajan kuin oman 

opettajamme. Kympinaamuina tuntimme alkavat oman opettajamme tunneilla. Kasinaamuisin 

ensimmäisten kahden tunnin jälkeen alkaa ruokatauko. Ruokatauon jälkeen tulemme oman 

opettajamme luokkaan ja alamme tekemään meille annettuja tehtäviä, joskus ja melkein aina 

luokkamme on silloin tosi äänekäs, mutta nyt on ollut vähän rauhallisempaa. Sen jälkeen lähdemme 

välitunnille ja tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin meillä on hallivälkät.  

Maanantaisin ja perjantaisin ei ole hallivälkkiä, mutta on tavallinen ulkovälkkä. Välkällä leikimme 

yhdessä jotain kivaa tai juttelemme kavereitten kanssa. Yhden aikaan meillä on eväsvälkkä, jos on 

pitkä päivä ja jos ei ole omia eväitä ja on vaikka rahaa mukana, niin voi ostaa välipala-automaatista 

evästä. Ja viimeistään kolmen aikaan pääsemme kotiin. 

Jemina Koivula, Teresa Aaltonen ja Rauha Hopeakoski (5A) 
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VMTK laulatti ja nauratti 
 

Panssariprikaatin varusmiestoimikunnan 

orkesteri sai jälleen vierailullaan hymyn yleisön 

huulille. Konsertissa kuultiin niin vanhempaa 

kuin uudempaakin musiikkia orkesterin 

versioimina. Orkesterin jäsenet osoittivat 

melkoista taiturointia soittamisen lisäksi 

tanssin saralla. 

 

 

 
 

 

 

Talviliikuntapäivä 
 

Ennen talvilomaa koulussamme vietettiin 

liikunnallista teemapäivää, jolloin yläkoululaiset 

vierailivat Hattulan Hiihtomassa laskemassa mäkeä 

ja paistamassa makkaraa. 
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Taloustietoa ja vaikuttamista 
 

9.-luokkalaiset vierailivat Pirkanmaan yrityskylässä TTY:llä. Peliin valmistauduttiin koulussa 4-5 

hengen tiimeissä. Varsinaisessa pelitilanteessa yrityskylässä pelattiin digitaalista globaalin talouden 

ja yritystoiminnan simulaatiopeliä. Oppimiskokonaisuus tarjosi nuorille innostavan tavan oppia lisää 

työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Voittajaksi tuli se tiimi, jonka johtama yritys pärjäsi 

markkinoilla parhaiten ja jolla oli paras maine. 

  

    Yrityskylä: 9A:n pelitilanne 

Valtakunnalliset nuorisovaalit järjestettiin huhtikuussa 2018. Eduskuntavaaleihin liittyvät varjovaalit 

toteutettiin yhteistyössä Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin kanssa. Nuorisovaalit olivat osa 

yhteiskuntaopin opintojen demokratiakasvatusta ja niissä opeteltiin, miten vaalit ja demokratia 

toimivat sekä miten äänestäminen oikeissakin vaaleissa tapahtuu. Nuorisovaalit järjestettiin 

perinteisenä uurnavaalina ja äänioikeutettuina olivat kaikki koulumme 7.-9. luokkalaiset oppilaat. 

Nuorisovaalien tulos ylitti uutiskynnyksen vaaliviikolla. 

 

                                Vaalitoimitsijat: Hanna Eerola, Johanna Sarkanen, Netta Leppänen ja Sini Kataja 
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Keväällä 9. luokkalaiset osallistuivat myös valtakunnalliseen Taloustaitokilpailuun. Kilpailu 

järjestettiin yhteistyössä HYOL ry:n ja Osuuspankin kanssa. Kilpailussa ratkottiin työelämätaitoihin ja 

yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä. Lisäksi nuoret pohtivat säästämisen, hyvinvoinnin ja maailmankaupan 

aiheita. Koulumme taloustaitajaksi nousi Valtteri Rantala 9A. Kilpailun jälkeen 9. luokkalaiset 

vierailivat Osuuspankin järjestämällä taloustaitoviikolla Hämeenlinnan konttorissa. 

Marja Lehmusvaara 

historian ja yhteiskuntaopin opettaja 

 

 

 

 

Ciia Laiho (8A)  
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Koodaustunnit  
 

Meillä (5.lk) oli tänä lukuvuonna koodauskurssi. Meille opetettiin koodausta eri ohjelmilla, 

kuten Robloxilla, Scratchilla, Kodu game labilla, Turtle Roylla ja Kode.orgilla. Se oli tosi kivaa, me 

opittiin paljon ja kaikki teki erilaisia pelejä. Koodauskurssin lopuksi pelit julkaistiin ja pidettiin 

pelimessut. 5A:n kohdalla messuja ei pidetty, koska ekalla kerralla Scratchin palvelimet kaatuivat. 

Toisella pelimessukerralla oli opekokous. Huono homma, mutta kivaahan niitten pelien tekeminen 

oli.  

Rasmus Hurme ja Miska Nuutinen (5A)  

Moopsu 

 
Moopsu oli kutosluokkalaisten ja viidesluokalaisten yhteinen projekti. Siinä oli 3-

6 oppilaan ryhmät. Siinä sai valita ryhmän kanssa itse aiheen.  Siinä käsiteltiin aiheen menneisyytta, 

nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Työhön meni aikaa noin 2 viikkoa. Sitten kun tekstit ja kuvat olivat 

valmiita ne tulostettiin ja sitten tehtiin naru johon työt laitettiin pyykkipojilla kiinni. Sen jälkeen 

kaikki ryhmät esittivät työnsä vuorotellen muiden ollessa hiljaa.  

Rikun aihe oli autot Janican aihe oli koirat. Janican ryhmään kuului Janican lisäksi Jasmin, Olivia ja 

Elina Rikun ryhmään kuului Rikun lisäksi Kalle, Jere ja Tapio.  

Riku Keto ja Janica Kautto (5A) 

 

Talent-päivä 30.4.2019  

 
Ensimmäiseksi Talent-päivänä tulimme kouluun hauskoissa vaatteissa. Saimme myös tuoda herkkuja 

nyyttäripöytään. Meillä kyllä oli ihan normaalisti välkät. Meidän luokaltamme vain Alexander esitti 

esityksen. Esityksiä oli monia ja hienoja. Oli paljon komediaa, tanssia ja voimistelua. 1, 3 ja 5 voitti 

Siiri Sollo 1.a. Katsoimme ja kannustimme hienoja esityksiä. 12 välkällä me olimme luokassa, söimme 

herkkuja ja kuuntelimme musiikkia. Päivän päätteeksi oli palkintojenjako. Myös kaikkien esittäjien 

kesken arvottiin palkintoja. Päivä loppui klo 13.10.  

Ninni Ampuja ja Rasmus Ekholm 

Uintiretket  
 
Aluksi meille jaettiin laput, joista piti ympyröidä, kuinka paljon osasi uida. Opettajat jakoivat ryhmät 
kolmeen ryhmään. Ryhmät olivat punainen, sininen ja keltainen.   
Ruokailemaan menimme klo 10.20 ja sen jälkeen opettaja (Markus Aakkula) teki nimenhuudon. 
Lähdimme bussilla kohti uimahallia. Uimahallissa siniset menivät aluksi liukumäkeen, punaiset 
lastenaltaaseen ja keltaiset nostopohja-altaaseen. Nostopohja-altaassa harjoiteltiin vapaauintia. 
Lasten altaassa harjoiteltiin selkäuintia ja liukumäkeä tietysti laskettiin. Kun kaikki oli kierretty koitti 
vapaa aika, jolla sai mennä hyppyaltaaseen, ulkoaltaaseen tai saunaan. Lopulta lähdimme 
uimahallista bussilla takaisin koululle. Matkalla sai syödä eväitä.  
Jooa-Eemeli Lemponen, Kalle Ekholm ja Risto Ekholm (5A)  
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Kansainvälisyyttä ja ystävyyttä  
  

Kaksivuotinen Erasmus+ hanke Fair Play jatkui tänä vuonna ”Erasmusjengin” kanssa. EU-

rahoitteinen projekti päättyy tähän kevääseen.  

  

Syyskuussa teimme viikon vierailun 

Norjan Kyrksæterøraan, joka on pieni 

paikkakunta vuonon rannalla Trondheimin 

eteläpuolella. Mukana viikon toiminnassa oli 

lähes 40 nuorta Norjasta, Englannista, Saksasta 

ja meiltä. Opimme isäntien keksimän 

”serve ball” -pelin ja pidimme riehakkaan 

turnauksen, josta voittajat ja reilut pelaajat 

palkittiin. Meidät vietiin 

myös mm. ratsastamaan, 

lohenjalostustehtaaseen, saareen ja 

bussiretkelle Kristiansundin kaupunkiin. Sadetta 

ja paistetta riitti vuorotellen.  

  

 

Viimeinen nuorisovierailu tehtiin maaliskuussa 

Saksan Hannoveriin. Siellä pelasimme kaikkia 

projektin aikana kehitettyjä pelejä, kisailimme 

saksalaisoppilaiden toimintarasteilla sekä 

teimme tutustumisretken Hannoverin 

jalkapallostadioniin, Wolfsburgin 

autokaupunkiin sekä Hampuriin. Lisäksi 

isäntäperheet tietenkin tutustuttivat nuoria 

kaupungin kohteisiin. Meidän joukkueemme 

äänestettiin turnauksemme reiluimmaksi ja 

palkittiin Fair Play -pokaalilla!  

 Projektin aikana yhteensä 17 koulumme oppilasta pääsi kolmella eri matkalla sekä yhdellä itse 

isännöimällämme viikolla kokemaan kansainvälisyyttä, testaamaan kielitaitoaan, hankkimaan uusia 

ystäviä, pohtimaan reilun pelin, suvaitsevaisuuden ja terveiden elämäntapojen merkitystä sekä 

avartamaan näköalaansa maailmaan.  

  

Hanna Kökkö 

englannin ja ruotsin opettaja  
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Vitosten valinnaisia 
 

Viidennen luokan oppilailla oli monipuolinen valinnaiskurssitarjonta. Jotkut oppilaat tutustuivat 

kotitalouteen, jotkut innostuivat liikunta-, ympäristöoppi- tai kuvataidekurssista ja monet valitsivat 

koodauksen. 

Koodauksessa koodasimme eri pelejä ja animaatioita eri ohjelmilla ja nettisivuilla. Ensimmäisenä me 

koodasimme toisiamme. Kirjoitimme käskyjä paperille ja luimme ne, ja muut tottelivat. Sen jälkeen 

aloimme koodaamaan pelejä Kodu Game Labilla. Teimme omia ratoja/tasoja ja pelasimme niitä. Sen 

jälkeen aloimme piirtämään ja koodaamaan Turtle Roylla. Sitten tuli Roblox. Koodasimme Robloxissa 

pelejä ja pelasimme myös niitä. Pelasimme myös koodauspelejä Code.Org sivustolla. Siellä oli monta 

erilaista peliä esim. Minecraft ja muita koodauspelejä. Scratchissa koodasimme pelejä ja teimme 

mainoksen meidän pelillemme. Pidimme myös suuret pelimessut muille luokille. Oli kiva kurssi! 

Onni Saarni (5B) 

5.B luokan kotitalous oli keväällä. Kotitaloudessa oli 12 oppilasta, eli kolme pöytää täyttyi. Me 

teimme ruokia suolaisesta makeaan. Ruuanlaiton lisäksi opettelimme, mitä eri merkit tarkoittivat. 

Oppitunnit alkoivat käsien pesulla, essun pukemisella ja ohjeiden kertauksella. Kun ohjeet oli 

kerrattu, alkoi ruuanlaitto, jonka jälkeen tiskattiin astiat, tyhjennettiin tiskikone ja katettiin pöytä. 

Aloimme syömään sen jälkeen, kun tarjoilija – eli yksi oppilas – kaatoi laseihin vettä. Ruokaa sai ottaa 

vasta, kun kaikki olivat valmiita aloittamaan ruokailun. Ruokailun jälkeen astiat pantiin 

tiskikoneeseen. 

Kurssilla opin paljon hyödyllisiä asioita. Kannatti tulla! 

Hilla Waulu (5B) 

 

Lukeminen ja kirjallisuus Iittalassa 
 

Koulumme järjesti Kirjallisuusteemapäivän tammikuun lopussa. Kirjallisuuspäivänä koko koulua 

innoitettiin lukemaan kirjoja. Päivän aikana luimme kirjoja ja teimme pikkuprojekteja 

lempikirjoistamme. Koulussa oli kirja-agentteja, jotka antoivat luokille kirjavinkkejä. Silloin kouluun 

julkaistiin lukupuu, jonka lehdille sai kirjoittaa lempikirjoja ja kirjailijoita. 

V.I.P.-tutkinto oli vapaavalintainen, Harry Potter-aiheinen lukumaraton, joka järjestettiin 

huhtikuussa. Oppilas sai paperipinon, jossa luki, millaisia kirjoja piti lukea saavuttaakseen jonkun 

Harry Potter-aiheisen ammatin. Osa 5A:n ja 5B:n oppilaista suoritti lukumaratonin. Minusta tuli 

ihmeotusten hoitaja. 

Hilla Waulu (5B) 
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Luokkaretket  
Hämeenlinnan retki 

Syksyn Hämeenlinnan retken tarkoitus oli tutustua Hämeen linnaan, Museo Militariaan ja 

Taidemuseon nykytaidenäyttelyihin. Retki oli osa kaupungin kulttuuripolkua ja sen mahdollisti 

Hämeenlinnan ARX-kulttuurikeskus. 

Lähdimme koululta yhdeksältä bussilla Hämeenlinnaan. Pysähdyimme lähelle linnaa ja jakauduimme 

A-luokan kanssa eri paikkoihin. B-luokka tuli Museo Militariaan eli sotamuseoon, ja A-luokka meni 

ensimmäisenä linnaan. Myöhemmin B-luokka tuli linnaan, ja A-luokka lähti museoon. Sen jälkeen 

menimme yhdessä taidemuseoon. Viimeisenä lähdimme bussilla takaisin koululle. Retkellä opimme 

paljon Hämeenlinnan ja Suomen historiasta ja tutustuimme myös kansainväliseen nykytaiteeseen. 

 

 

 

Uintiretki 

Bussi lähti koululta klo 9.50. Matka kesti noin kaksikymmentä minuuttia. Sitten seisoimme jonoissa 

uimahallin edessä, kun meidät jaettiin ryhmiin. Ryhmät olivat samat molemmilla kerroilla, eli siniset, 

punaiset ja keltaiset. Uimaretkiä oli kaksi ja molemmat kerrat olivat hauskoja. Siellä uimme ja 

pääsimme myös hyppimään 5, 3 ja 1 metristä, joten uimahalliretki oli kiva. 

Action Factory 

Lähdimme luokkaretkelle Hämeenlinnaan Action Factoryyn. Siellä kävimme Laser-sotaa, pelasimme 

minigolfia ja kokeilimme erilaisia pelejä. Päivä oli hauska! 

Waltter Perkovuo ja Juhana Laihiainen (5B) 
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Ilmastoteosta Mestarimetsä 

 
Kaikki koulumme oppilaat pääsivät mukaan ilmastotalkoisiin 16.-17.5., jolloin oppilaat pääsivät 

Hämeenlinnan kaupungin metsureiden kanssa istuttamaan oman koivuntaimen Mestarintien 

varrelle. Istutuspäivinä sää oli lämmin ja aurinkoinen, ja pieni retki oman luokan kanssa piristi 

mukavasti toukokuista koulunkäyntiä. Mieli oli monella hyvä ilmastoteon jälkeen. Oppilaskunnan 

hallitus äänesti metsän nimeksi Mestarimetsä, ja nimi onkin metsälle osuva: olivathan todelliset 

mestarit tekemässä mestarillisen teon Mestaritien varrella HPK:n mestaruusvuonna. 
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Ysitanssit 

 
Ysiluokat järjestivät toista kertaa koulussamme ysitanssit ja ysigaalan 21.5. Ysitansseissa nähtiin niin 

perinteistä seuratanssia kuin vauhdikkaampaa nykytanssia, jonka koreografian ysit olivat itse 

suunnitelleet. Ysien tansseja olivat ohjanneet heidän liikunnanopettajansa Sanna Manderbacka ja 

Marko Allén. Ysitanssien jälkeen ysit palkitsivat toisiaan diplomein ysigaalassa, jonka jälkeen ysit 

pääsivät nauttimaan Tiina Mäenluoman organisoimaa juhlalounasta. Juhlalounaalla kuultiin 

opettajien ja oppilaiden puheita ja taustamusiikkia soitti ahkerasti Anni Karrimaa viulullaan. 
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Stipendit 
 

Etelä-Hämeen Osuuspankki 

 

9. luokan parhaiten menestynyt oppilas: 

9A Väinö Ristimäki 

9B Netta Leppänen 

Hämeenlinnan Suomalais-Brittiläinen yhdistys ry 

 

9.-luokkalaiselle ansioituneelle englannin opiskelijalle 

9B Eveliina Suomäki 

Kalvolan sosiaalidemokraatit ry 

 

Mukavalle toiset huomioonottavalle koululaiselle: 

5A Vinski Välimäki 

5B Lauri Äystö 

6A Fanni Varga 

8A Väinö Lemponen 

MTK Hattula-Kalvola ry 

 

Eniten keskiarvoa parantaneille 6. luokan oppilaille: 

6A Peppi Väisänen 

6B Tapio Tuomisto 

Lions-Club Kalvola-Iittala 

 

Toiminnasta lähiyhteisön hyväksi vanhusten ja lasten sekä nuorten parissa: 

9A Johanna Sarkanen 

9B Mea Virtanen 

 

Käytökseltään ystävällinen ja huomaavainen oppilas: 

1A Tuuli Pietilä 

1B Hertta Virtanen 

2A Emma Sillanpää 

2B Vivian Lindholm 

3A Silva Kulju 

3B Viljo Mönkö 

4A Casimir Lindholm 

4B Alina Rantanen 

6B Eero Pasanen 

7A Aisha Hällström 
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Iittalan yhtenäiskoulun rahasto 

 

Taloustietokilpailussa menestynyt oppilas: 

9A Valtteri Rantala 

Oma-aloitteinen ja aktiivinen koululainen: 

8B Lilli Viljamaa 

Rohkea itsensä ilmaisija: 

8A Ciia Laiho 

Oppilaskunta- ja versoaktiivi: 

9A Eemeli Laine 

9A Aada Ilvesmäki 

Tiimityöntekijä: 

9B Aleksi Rantanen 

Taito- ja taideaineiden osaaja: 

9B Viivi Mäenluoma 

Lupaava luonnontieteissä: 

9A Väinö Ristimäki 

Myönteinen asenne opiskeluun: 

9A Heta Karrimaa 

8C Nico Levomäki 

Vuoden urheilija: 

7A Vieno Ristimäki 

Vuoden oppilasagentti: 

8B Casper Pohjola 

Pohjola-Nordenin myöntämä kirjapalkinto: 

Ruotsin kielessä menestynyt oppilas: 

9A Silja Markoff 

Suomi-Saksa-yhdistyksen lahjakortti: 

Ahkera saksan kielen opiskelija: 

9A Sanna Virtanen 

Hymypatsaat 7. luokan oppilaille 

 

Hyvästä toveruudesta; on rehti ja luotettava toveri, on avulias, reipas ja iloinen, haluaa edistää 

terveitä elämäntapoja: 

7A Eevi Kulju 

7B Aku Leppänen 
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Marjukka Lamminpään stipendi  

Oppilaalle, joka on ilahduttanut musiikilla koulun juhlissa: 

 

2B Ninni Karkulahti 

3A Ossi Laihiainen 

4A Kerttu Rantonen 

6B Kuutti Nurkkala 

7A Anni Karrimaa 

Iittala Voices (IVO) 

 


