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Yhdessä läpi vaikka harmaan kiven 
 

Vietämme tänään erilaista kevätjuhlaa, joka jää varmasti kaikkien mieleen. Tämä kevät on ollut 

muutoksen kevät monella tapaa. Kevään aikana meidän on täytynyt muuttaa suhtautumistamme 

toisiin ihmisiin, luontoon, kuluttamiseen ja koko elämään ylipäänsä. Tämä kevät on opettanut meille 

myös uusia taitoja ja tapoja tehdä työtä. Tämän kevään jälkeen maailma, Suomi ja Iittala ei ole enää 

ihan samanlainen kuin aikaisemmin, mutta muutos, johon ajauduimme pakotettuna, ei välttämättä 

ole huono asia. Se voi olla myös mahdollisuus, josta voi seurata myös hyvää. 

Tästä keväästä mieleeni on iskostunut erityisesti Tasavallan presidentti Sauli Niinistön sanat 

koronakriisin keskellä. Hän muistutti meitä siitä, kuinka tärkeää meidän ihmisten on olla toistemme 

tukena: ”Ottakaa fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä toisiinne. Päivittäinen elämämme 

väistämättä muuttuu ja kohtaamme todellisuuden, jossa ajatuksia ja toimia hallitsevat terveys, 

toimeentulo ja toisistamme välittäminen. Huoli kohdistuu varmasti ja ymmärrettävästi heti omaan 

lähipiiriin. Mutta viime kädessä kyse ei ole vain siitä. Vaan kaikista. Me tarvitsemme toisiamme.” 

Myös pääministeri Sanna Marin muistutti yhteistyön tärkeydestä kriittisinä aikoina. Yhdessä 

kestämme haasteet paljon paremmin. Tämä pätee niin yhteiskunnalliseen yhteistyöhön kuin myös 

omaan henkilökohtaiseen elämään. Vaikeat asiat ovat kevyempiä, kun ne voi jakaa jonkun kanssa. 

Siksi ihmissuhteisiin kannattaa panostaa. Ystävyyttä on hyvä vaalia ja toista ihmistä tulee 

kunnioittaa, vaikka asioista ei aina oltaisi samaa mieltä. 

Kukapa olisi syksyllä voinut tietää millaisissa merkeissä me lukuvuottamme päätämme? 

Koronakevään jälkeen näkökulmamme moniin asioihin tulee muuttumaan. Tärkeintä on ymmärtää 

yhteistyön ja jakamisen lisäksi se, että meillä jokaisella on vastuu niin itsestä kuin muista. Yllättävissä 

tilanteissa ei kannata olla passiivinen, vaan tilanteet ja haasteet tulisi ottaa vastaan asenteella, jossa 

haetaan ratkaisua. Tuleen ei kannata niin sanotusti jäädä makaamaan, vaan asia pitää ottaa omiin 

hyppysiin. 

Olipa sinulla elämässä vastassa mitä tahansa, niin valinnat ja ratkaisut teet kuitenkin sinä itse. Luota 

siis itseesi ja ole aktiivinen. Ajattele omilla aivoilla, äläkä ajaudu muiden johdateltavaksi. Älä anna 

toisten pistää sanoja suuhusi. Ole vahva ja muista, ettei elämässä tärkeintä ole voittaminen vaan 

tärkeintä on ymmärtää oman sydämen viesti. Joskus on hyvä pysähtyä ja kuunnella sitä sekä toimia 

siten, että tuntuu hyvältä myös sydämessä. Lopulta vain rakkaudella on merkitystä, sillä ilman 

rakkautta ei ole elämää. 

Ajattele, tunne, kuuntele sekä ota selvää. Koronakevään opetus olkoon ymmärrys solidaarisuudesta 

ja rakkaudesta lähimmäistä kohtaan. 

Kunnioittava, toisen huomioiva käytös on tärkeää aina, ja erityisen tärkeää se on viestinnässä. Siinä 

miten puhumme toinen toisillemme ja miten viestimme eri viestimissä. Tahallinen toisen 

mollaaminen ja loukkaaminen ei ole hyväksyttävää, mutta valitettavasti tästä on tullut turhan yleistä 

ja helppoa näin sosiaalisen median aikakaudella. 

Viestintätaitoja voi kuitenkin oppia ja niitä pitää harjoitella. Siksi meillä on ollut tänä lukuvuonna 

Iittalan yhtenäiskoulun yhtenä teemana viestintätaitojen harjoittelu. Halusimme kouluumme 

enemmän kivapuhetta vihapuheen sijaan. Halusimme myös, että oppisimme huomaamaan, millaista 

viestintää ympärillämme tapahtuu. Olemme vasta raapaisseet pintaa ja niinpä tulemme jatkossa 

treenaamaan näitä taitoja. 
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Hyvät ysit 

Meidän yhteinen oppimisen ja kasvun polkumme alkaa olla maalissa. Tästä eteenpäin te jatkatte 

uudella reitillä. Sinne mahtuu monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia sekä valinnan paikkoja. Olen 

varma, että te selviätte. Olen nähnyt teissä kasvun pienistä ekaluokkalaisista upeiksi nuoriksi. On 

ollut huikeaa kulkea kanssanne kaikki nämä yhdeksän vuotta. Näihin vuosiin mahtuu paljon erilaisia 

yhteisiä kokemuksia. Toivon, että muistot Iittalan yhtenäiskoulusta ovat sinulle myönteiset ja olet 

saanut hyvät elämän reittiohjeet jatkoon. Vielä kuitenkin ihan pieni ajatus Toni Wirtaselta. 

”Meistä jokainen on polku jonnekin mutta viisaus on siinä, että ymmärtää. 

Ketä seurata pitkään, milloin kääntyy pois. 

Ja että ihmistä pitkin sä et ikinä voi itseesi matkustaa. 

Kaikki loputon kauneus, kaikki järjettömyys. 

Kaikki ruoskivat toiveet kaikki päättämättömyys. 

Ovat lopulta tarkoituksen palasia, osa arvoitusta. 

Valot pimeyksien reunoilla.” 

Onnea matkaan. Onnea elämään. 

Kiitos kaikille tästä lukuvuodesta. Onnistuimme kaikki hyvin, niin etäopiskeluun siirtymisessä kuin 

myös paluussa kouluun. Teimme sen yhtenä joukkueena, ja jokainen teki oman osuutensa. Yhdessä 

me selvitään tulevaisuudessakin kaikista tilanteista. Kiitos. Teidän kanssa on mukavaa työskennellä. 

Mukavaa lomaa! 

Anne –rehtori 

Puhe Iittalan yhtenäiskoulun kevätjuhlassa 30.5.2020 
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Iloa, arvostamista ja hyvää mieltä 
 

Hyvä juhlayleisö, oppilaat, henkilökunta ja juhlavieraiden runsas joukko! 

Muutama viikko sitten pidimme oppilaskunnan hallituksen kokousta. Muiden asioiden ohella pyysin, 

että eri-ikäiset oppilaat pohtisivat ryhmissä, mitä he ajattelevat sanoista ilo ja armo. Nämä kaksi 

sanaa, ilo ja armo, ovat sanoja, jotka voivat tehdä jokapäiväisestä arjesta parempaa ja luoda siihen 

juhlankin tuntua. Ilo ja armo sopivat hyvin myös jouluun, onpa ihmisen elämänkatsomus sitten mikä 

tahansa. Kaikki ihmiset kaipaavat iloa ja tarvitsevat armoa. 

Näin oppilaskunnan hallituksen jäsenet kuvailivat sanoja: 

- Ilo on mukava tunne. Voi tulla iloiseksi, kun saa paljon lahjoja. Ilon voi jakaa vaikka 

perheenjäsenelle tai kaverille. 

- Ilo on tärkeää. Ilo tulee onnistumisesta ja positiivisista asioista. 

- Jouluperinteet tuovat iloa. 

- Ilo on hupia. Rentoutumista. Lahjat. Jouluruoka. Koulun loppuminen ja loman alkaminen. 

- Ilo on hauskuutta. Onnellisia hetkiä. Perhe. Kinkku. Koristelu. 

- Ilo on, kun asiat menevät hyvin. Ei kiusata. Ei ole satuttamista. Kaverit tuovat iloa. 

Armo-sanaa oppilaat kuvasivat näin: 

- Kaikessa ei tarvitse onnistua. 

- Se voi olla jonkun nimi. 

- Saman tyyppinen asia kuin sääli. 

- Armo on ansaitsematon rakkaus. Anteeksianto. Toisen säästäminen harmilta. Lahjoja saa vaikka ei 

ansaitse. 

- Armo on ymmärtämistä ja auttamista. 

Mielestäni oppilaat osasivat viisaasti kuvata näitä kahta sanaa. Arjessa ilo ja armo saattavat joskus 

tuntua kaukaisilta ja ehkä myös ”väkisin väännetyltä” positiivisuudelta. 

Kuitenkin positiivisten asioiden löytäminen arkisesta elämästä ja läheisistä ihmisistä perheessä, 

koulussa, harrastuksissa ja työpaikoilla on taitolaji. Jokainen meistä voi harjoitella ilon ja 

myönteisyyden löytämistä. Joku voi miettiä epäileväisenä, mitä hyötyä minulle on ilon ja 

myönteisyyden etsimisestä. Minä uskon, että eniten positiivisten asioiden löytämisestä hyötyy 

henkilö itse. Omaa elämää ei voi vaihtaa, itsensä ja muiden kanssa on hyvä tulla toimeen. 

Vaikka elämme pienellä kylällä, täällä pulpahtelee samanlaisia ilmiöitä kuin isossa maailmassa: 

kiusaaminen netissä ja livenä ovat totta osalle tämänkin koulun oppilaista. Meidän aikuisten 

velvollisuus on puuttua lasten ja nuorten epäasialliseen toimintaan toisiaan kohtaan. Kiusaaminen-

sana saattaa olla liian lievä ja virheellinenkin termi, kun kysymyksessä on henkinen tai fyysinen 

väkivalta. Me aikuiset olemme esimerkkinä kotona ja koulussa, kuinka toisia ihmisiä kohdellaan. 

Olemme esimerkkinä kunnioittavasta kohtaamisesta ja arvostavasta puheesta. Meidän tehtävämme 

on olla tukemassa niitä lapsia ja nuoria, jotka ovat joutuneet kiusaamisen kohteeksi. Meidän 
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tehtävänämme on ohjata myös niitä oppilaita, jotka eivät vielä osaa olla reiluja kavereita ja 

luotettavia ystäviä. 

Millä tavalla positiivisia asioita voisi löytää, kun elämä tuntuu kurjalta, epäoikeudenmukaiselta ja 

harmaalta kuin iittalalainen joulukuun keli tuolla kaduilla ja kujilla. Loskaa, räntää, kylmää viimaa ja 

loputonta harmautta. 

Oppilaat kuvasivat hyvin sanaa armo. He sanoivat, että kaikessa ei tarvitse onnistua ja että armo on 

ymmärtämistä ja auttamista. Jokainen meistä toimii joskus väärin tahattomasti tai aivan tietoisesti. 

Vääriä tekoja tai loukkaavaa puhetta ei pidä hyväksyä. Asiat pitää selvittää ja sovitella kaveripiirissä 

tai aikuisten avulla. 

Tärkeä taito on sovittelemisen taito. Täällä koulussa sitä harjoittelemme vertaissovittelun eli verson 

avulla. Se on menetelmä, jossa oppilaat harjoittelevat verso-opettajan ohjauksessa, kuinka 

satunnaisia riitatilanteita voidaan sovitella. Armoa tarvitaan puolin ja toisin, kun asian selvittämisen 

jälkeen jatketaan yhteistä arkea koulussa: vanhoihin kaunoihin ei kannata takertua vaan jatkaa 

elämää. 

Arjen elämä täällä koulussa ja kotonakin on helpompaa, jos osaamme kertoa tarpeistamme ja 

toiveistamme. Niistä on kuitenkin turha kertoa, jos toinen ei kuuntele. 

2.-luokkalaisilla on tänä syksynä ollut uusi hauska tapa harjoitella vuorovaikutustaitoja. He 

muodostavat luokkaan säännöllisesti puhepiirin. Se on toimintatapa, jossa harjoitellaan erityisesti 

kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista. Oppilaat harjoittelevat myös tervehtimistä. 

Tervehtiminen on perustaito. Kun sanot moi, päivää, terve tai vaikka tsau, olet huomannut toisen 

ihmisen myönteisellä tavalla. Ihmiselle on tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi. Hienoa 

tokaluokkalaiset, te olette harjoitelleet tärkeitä taitoja. Näitä taitoja harjoitellaan jatkossakin koko 

koulun voimin. Opettajat ja kouluohjaajat ovat olleet työyhteisöä kehittämässä juuri 

vuorovaikutuksen osalta samassa Yhteispeli-hankkeessa. 

Näitä samoja teemoja haluamme täällä koulussa edistää Hyvän mielen taitomerkki -toimintatavan 

avulla. Luomme digitaalista taitomerkkijärjestelmää, jossa oppilas voi itse arvioida omaa 

osaamistaan vuorovaikutus- ja kaveritaitojen osalta. Tämä kehitystyö on osa Opetushallituksen 

rahoittamaa Paras koulu -hanketta ja yhteistyökumppaninamme toimii kansallisesti arvostettu 

toimija Mieli ry. 

Koulussamme järjestettiin viime lukuvuoden aikana kaksi tapaamista teemalla: Kuinka iittalalainen 

lapsi ja nuori voi? Kyläläiset ovat kokoontuneet syksyllä myös Sauvolan hyvinvointikeskukseen 

pohtimaan, kuinka kylän yhteiset tilat voisivat palvella mahdollisimman hyvin kaikenikäisiä Kalvolan 

asukkaita. 

Iittalan kouluvanhemmat ry haluaa olla koulun kanssa järjestämässä Hyvän käytöksen tammikuu -

teemakuukautta. Tavoitteena on, että kylän julkiset tilat ovat turvallisia ja miellyttäviä 

kohtaamispaikkoja jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle. Pyydämme tähän yhteistyöhön mukaan 

Iittalan yrityksiä, harrasteporukoita, Sauvolan ja kirjaston väkeä ja ennen kaikkea teitä huoltajia. 

Ideana on ”huomaa hyvä”. Tästä toiminnasta kerromme kevätlukukauden alkaessa lisää. 

Haluan päättää joulujuhlapuheeni koulumme oppilaiden oivaltaviin sanoihin: 

- Ilo on tärkeää. Ilo tulee onnistumisesta ja positiivisista asioista. Ilon voi jakaa vaikka 

perheenjäsenelle tai kaverille. 
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- Armo on ymmärtämistä ja auttamista. 

Omasta ja koko Iittalan yhteiskoulun henkilökunnan puolesta haluan toivottaa teille kaikille 

rauhallista joulua sekä iloa ja onnea vuodella 2020. 

Siukku Erola, apulaisrehtori 

Puhe Iittalan yhtenäiskoulun joulujuhlassa 18.12.1919  

 

 

Tiimitervehdykset 

Oppimaan oppimisen tiimi 
 

Jäsenet: Kalle Manninen (tiiminvetäjä), Marja Lehmusvaara, Timo Mäkimarttunen, Bruna Di Pastena, 

Siukku Erola ja Virpi Myllärniemi.  

Oppimaan oppimisen tiimi työskenteli lukuvuonna 2019-2020 koulun pedagogiikan kehittämisen 

parissa. Järjestimme lukuvuoden aikana mm. elinikäistä oppimista käsittelevän 

nukketeatteriesityksen kaiken ikäisille sekä digitaitojen opettamiseen liittyvän infotilaisuuden kodin 

ja koulun illassa. 

Ensi lukuvuonna oppimaan oppimisen tiimi muuttuu arviointitiimiksi. 

 

Osallisuustiimi 
 

Jäsenet: Minna Oksa (tiiminvetäjä), Vesa Lehtomäki, Minna Mäkinen, Aulikki Aalto, Hanna Kökkö, 

Kukka Heiskanen ja Taina Lehtinen. 

Lukuvuoden 2019-2020 virittelimme tukioppilastoimintaa, jonka puitteissa kolme 

kahdeksasluokkalaista oppilasta järjesti luokan toimintaa tukevia tuokioita alaluokille. Tiimimme 

vastasi myös joulukirkon ja sen vaihtoehtoisen toiminnan järjestelyistä sekä päivänavausvuoroista. 

Lisäksi tiimimme tuki oppilaskuntatoimintaa. Tiimimme oli tarkoitus järjestää keväällä 

kulttuuriteemapäivä sekä kevätkirkko, mutta poikkeusolojen vuoksi nämä jäivät valitettavasti 

toteutumatta. 
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Arjen taidot ja hyvinvointi –tiimi 
 
Jäsenet: Kaisa Sihvonen (tiiminvetäjä), Lise Lindberg, Jari Tuominen, Marja-Liisa Kommelin, Ilkka 
Peltoniemi, Anja Pasma ja Susanna Kantola 
  
Tiimi on ollut aktiivinen lukuvuonna 2019-2020. Olemme onnistuneet tuomaan kouluarjessa 

näkyväksi monia oppilaiden hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Syyskuussa 

järjestimme ryhmäyttämisteemapäivän, joka sai paljon positiivista palautetta. Osana päivää 

nuorisotyöntekijä Kukka Heiskanen teki opettajille ryhmäyttämisoppaan, jonka avulla opettajat ovat 

voineet jatkaa tätä tärkeää työtä teemapäivän jälkeenkin.  

Koulumme on ollut mukana kahdessa oppilaiden hyvinvointia lisäävässä hankkeessa. Osana Paras 

koulu -hanketta aloimme ideoida ja kehittää Hyvän mielen taitomerkkiä. Merkki on tällä hetkellä 

kokeilukäytössä vuosiluokilla 3-4. Merkkiä on tehty yhteistyössä Mieli Ry:n kanssa. Jouluna 2020 

merkki on valmis kaikille vuosiluokille koulussamme ja toivottavasti myös koko 

Hämeenlinnassa. Taitomerkin avulla lapset ja nuoret harjoittelevat itsenäisesti ja yhdessä ryhmänä 

erilaisia mielen hyvinvointiin liittyviä taitoja.   

Yhteispelihankkeessa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja – kuuntelemista, kerrontaa ja 

keskustelua. Luokissa on harjoiteltu luokkapiirissä toisen kuuntelemista, kyselemistä ja itsestä 

kertomista. Osassa luokista on käyty Yhteispelin hengessä myös keskustelua opettajan kanssa 

kahdestaan.   

Tavoitteenamme oli myös Keidas-iltojen uudistaminen hyvinvointimessuiksi. Messuja ehdimme 

oppilaiden kanssa suunnitella, mutta varsinainen messutapahtuma piti perua koronan takia. Luokat 

2.,4., 6. sekä 4 oppilasta 8. luokilta kuitenkin perehtyivät hyvinvointi aiheisiin koulussa ja 

suunnittelivat messuosastonsa. Odotamme jo innolla ensi lukuvuotta ja uusia hyvinvointimessuja.  

  

 

Liikkuva koulu –tiimi 
 

Jäsenet: Hannele Huuskonen (tiiminvetäjä), Markus Aakkula, Minna Kataja, Laura Keskinen, Sanna 

Manderbacka, Elina Heikkiä ja Marika Ojala 

Tiimin tehtävä on ollut tukea lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan muodostumista, tarjota 

koulupäiviin viihtyisyyttä mm. välkkäritoiminnalla, oppilastiimin kautta sekä edistää ylipäätään 

koulupäivän liikunnallistumista ja hyvinvointia. Tiimin tehtäviin on kuulunut välkkäreiden ja 

oppilastiimin lisäksi muun muassa teemapäivät, koulun omat turnaukset, koulujen välisiin 

turnauksiin osallistumisen mahdollistaminen, välinehankinnat sekä käytännön 

järjestelyt kouluarjessa liikkuvan koulun hengessä. Kehitystyö liikunnallisen toimintakulttuurin 

vakiinnuttamiseksi vielä laajemmin osaksi tavallisia koulupäiviä nykyisten välkkäritoiminnan, 

turnausten, hallivälkkien ja oppilastiimin lisäksi, on tulevaisuudessa tärkeää. 
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Kestävän kehityksen tiimi 
 

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

Tiimin tehtävänä oli huolehtia henkilökunnan muistamisista ja virkistystoiminnasta, turvallisuudesta 

ja kestävästä kehityksestä. Mm. paloharjoitukset ja kierrätyksen asiat kuuluivat tiimin 

vastuualueisiin. Lisäksi tiimi vastasi joulujuhlateemapäivän järjestelyistä. 

 

 

 

Ysiluokkalaisten kevätjuhlapuheet 
 

9A:n puhe 
 

Hyvät oppilaat, koulun henkilökunta ja juhlaväki. Nämä ovat tietenkin ne sanat, joilla olisin halunnut 

aloittaa tämän puheen. Tämänhetkinen maailman tilanne on sekoittanut koulunkäynnin ja nyt myös 

kevätjuhlan, joka jää meidän viimeiseksemme. En viitsi puhua tästä aiheesta enempää, koska kaikki 

osaavat lukea itsekin uutisia. 

Vaikka ensimmäinen koulupäivä olikin jännä, olemme saaneet uusia ystäviä ja tuttavuuksia. Olemme 

saaneet myös yhteisen tuttavuuden, jonka nimi on Wilma. Joskin toisille Wilma on parempi kaveri 

kuin toisille. 

Olemme siinä mielessä onnekkaita, että luokkamme on pysynyt melkein samana nämä yhdeksän 

vuotta. Mitä nyt pari ihmistä on lähtenyt tai tullut lisää. Uudet tulokkaatkin ovat kuitenkin hyvin 

sopeutuneet luokkaan ja sen ilmapiiriin. 

Yhdessä luokkana olemme kokeneet jos jonkinlaista, kuten Satu Rintalan kanssa järjestetyt 

luokkaretket, Allun leirikoulun ja Hanna Kökön kanssa järjestetyn Evon eräjormailun. Mukaan on 

mahtunut myös sisäpiirin vitsejä, legendaarinen korilla kotiin ja muita hauskoja temmellyksiä. 

Nyt on kuitenkin tullut meidän aikamme lähteä toiselle asteelle opiskelemaan. Joidenkin tiet vievät 

ammattikouluun ja toisilla lukioon, joten on väistämätön tosiasia, että meidän tiemme erkanevat. 

Vaikka välillä on tuntunut, että nämä yhdeksän vuotta ovat olleet ylitsepääsemättömän raskaita, voi 

toisesta asteesta tulla vielä raskaampi. Koska olemme selvinneet jo tähän asti, selviämme tästäkin 

eteenpäin, ja toisaalta äkkiäkös sinne kiipee. Tähän astinen koulunkäyntimme ei olisi ollut 

mahdollista ilman opettajia, henkilökuntaa ja muita ihmisiä, joten haluaisin sanoa meidän kaikkien 

puolesta kiitoksen keittäjille, jotka tekevät meille ravitsevaa murkinaa joka päivä, siivoojille, jotka 

päivästä toiseen pitävät koulun puhtaana meidän sotkujemme jäljiltä ja opettajia, jotka ovat 

kestäneet meitä niin hyvinä kuin pahoina päivinä, ylä- ja alamäissä ja mahdollistaneet meidän 

oppimisemme. Haluan myös kiittää perheitä, sukulaisia, ystäviä ja monia muita ihmisiä, jotka ovat 

tukeneet meitä tällä matkalla. Kiitämme myös luokanvalvojiamme Satu Rintalaa, Marko Allenia eli 

Allua ja nykyistä luokanvalvojaamme Hanna Kökköä. 
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Nämä yhdeksän vuotta ovat antaneet moniin mieltä vaivanneisiin kysymyksiin vastauksia ja toisaalta 

myös vähän lisää mieltä vaivaavia kysymyksiä, kuten ”miks tän esseen pitää olla näin pitkä”,  

”voitaisko päästä tänään jo aikasemmin koulusta” ja ”miks mun pitää tulla kouluun”. Lopetan tämän 

puheen luokkaamme jo pitkään vaivanneeseen kysymykseen, joka on toisaalta myös ajankohtainen: 

”Missä jää on vai eikö sitä ole enää ollenkaan?” 

Ciia Laiho ja Ella Halttunen 

 

 

 
     Lilli Viljamaa (9B)  
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9B:n puhe 
 

Arvoisat ysiluokkalaiset. 

Amanda: Takana on yhdeksän vuotta verta, hikeä ja kyyneliä. Täällä sitä kuitenkin ollaan. Olemme 

viimein tulleet siihen pisteeseen, että on aika aloittaa uusi luku meidän kaikkien elämässä. Koulun 

ovet sulkeutuvat takanamme, ja seuraavat aukenevat edessämme. 

Arttu: Tämän puheen tarkoitus on muistuttaa meitä kaikista niistä hyvistä ja huonoista hetkistä, joita 

olemme kokeneet niin koulussa, kuin myös muissa elämämme hetkissä. 

Amanda: Seuraavaksi opettajat. Ensinnäkin kiitos ja anteeksi. Kiitos, että jaksoitte katsella meitä, 

siinä oli epäilemättä kestämistä. Kukaan ei koskaan voisi väittää meitä helpoksi luokaksi. 

Todellisuudessa taidamme olla pahimmasta päästä. Se, joka väittää muuta taitaa valehdella 

itselleen. 

Arttu: Uskomme kuitenkin oppineemme jotakin hyödyllistä näiden vuosien aikana, joten teidän 

työnne ei ollut täysin turhaa. Kiitos ihanista kokeista, ja värikkäistä wilma-merkinnöistä. Katsotaan 

jäävätkö huput ja lippikset päähän myös tulevaisuudessa. 

Amanda: Tulemme ikävöimään teitä. Saimme kokea paljon hauskoja kokemuksia kansanne ja 

toivomme, että jokaisen elämä tulee jatkumaan hyvin. Mitä ikinä elämä tuokaan eteenne pysykää 

aitoina itsellenne ja nauttikaa nyt ensin kesästä! 

Arttu: Toivotamme jokaiselle onnellista jatkoa, olette upeita tyyppejä! 

Arttu Hämäläinen, Amanda Muikku ja Lilli Viljamaa  
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Ryhmäyttämisteemapäivä 
 

Syyskuussa vietettiin koulussamme ryhmäyttämisteemapäivää. Päivän aikana luokat viettivät 

yhteistä aikaa erilaisen toiminnan parissa. Tärkeintä oli, että touhuttiin yhdessä oman luokan kesken. 

Eri luokkatasoilla oli erilaiset päivän ohjelmat. Esimerkiksi kuudennet luokat tekivät 

ryhmäyttämisharjoituksia luokassa, vierailivat draamallisessa suvaitsevaisuuspajassa ja kävivät 

paloasemalla ensisammutusopissa. Sää suosi teemapäivää aurinkoisella ja lämpimällä kelillä.  

Alaluokkien päivään sisältyi mainio 

nukketeatteriesitys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysit maljakonpuhalluspuuhissa 
 

Koulumme yhdeksännet luokat vierailivat Lasitehtaalla luokanvalvojiensa kanssa. Tehtaaseen 

tutustumisen lisäksi kaikki ysit saivat puhaltaa oman maljakon. 
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Musiikkia kahdella kielellä 
 

Syksyllä koulullamme nähtiin musiikkiesitys Anders & Kompisen: Musiikkia kahdella kielellä. 

 

 

 

Kodin ja koulun ilta 
 

Jo perinteeksi muodostunutta kodin ja koulun iltaa vietettiin syyskuussa. Yhteisen aloitustilaisuuden 

jälkeen paikalle saapunut yleisö sai vierailla erilaisissa pisteissä, joissa touhuiltiin ja esiteltiin koulun 

toimintaa. 
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Jyri Paretskoi tempaisi tekstiensä maailmaan 
 

Suosittu kirjailija Jyri 

Paretskoi vieraili 

koululla lokakuussa. 

Paretskoi kokosi 

koulumme 

yläkoululaiset 

auditorioon, jossa hän 

kertoi kirjoistaan. 

Muutama onnekas 

oppilas pääsi 

heittäytymään 

Paretskoin kanssa 

tämän teksteihin 

draaman keinoin. 

Monelle 

yläkoululaiselle 

Paretskoi olikin jo 

tuttu, sillä 

Lukukeskuksen koululle lahjoittamassa kirjapaketissa ollut K15-sarjan kirja oli jo monen käsissä 

ehtinyt kiertää. Myös osa yhdeksäsluokkalaisista oli tutustunut Paretskoin Shell’s Angles –sarjaan. 

Paretskoin vierailu viihdytti ja innosti - tällaisia lisää! 
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Euro Floorball Tour -turnaus Elenia-areenalla 8.11.2019  
 

Tänään oltiin katsomassa Ruotsi-Sveitsi 

salibandyottelua 3A ja 3B luokan kanssa. 

Tehtiin kannustuskylttejä etukäteen 

koulussa ja hurrattiin molempia. Ottelu oli 

kinkkinen mutta Ruotsi sai voiton, tilanne 

päättyi 10-5 Ruotsin voittoon. Kuitenkin 

Sveitsin pelaajat antoivat nimmareita pelin 

lopussa. Ruotsin valmentaja toi koko 

joukkueen meille nimmareita jakamaan. 

Saatiin Steelersin peliin ilmaisliput. Kaikki 

sai Salibandypallot ottelusta. Otettiin eväät 

koululta mukaan. Elenia-areenalla oli myös 

kahvio, josta saisi ostaa mokkapalaa jne. 

Ottelu oli hyvä ja viihtyisä.  

 

Päivässä oli kivointa kolmosten mielestä:  

Erätauoilla pallokilpailut  

Saatiin olla bussissa puhelimilla  

Salibandypeli oli jännittävä ja tasainen  

Kiva päästä retkelle kavereiden kanssa  

Isoveljen kavereita oli pallopoikina  

Kamerat kuvasivat meitä telkkariin  

Sanni, Niila, Lila ja Matias (3B) 

 

 

  



16 
 

Tuuletar  
 

Kansanmusiikkia eri rytmein ja vaikuttein tarjoili Tuuletar. Taitavaa ja vangitsevaa esitystä oli ilo 

seurata. 

 

 

 

Itsenäisyysjuhla: ”Minun Suomeni” 
 

Itsenäisyyspäivän aattona juhlittiin koko koulun voimin 102-vuotiasta Suomea. Juhlan teemana oli 

”Minun Suomeni”, jota myös sävelin tarjoili koulun oppilaista ja henkilökunnasta koottu orkesteri. 

Eevi Pasasen taidokas tanssi kruunasi esityksen. 
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Juhlassa kuultiin oppilaiden ajatuksia siitä, millaisena he kokevat Suomen.  

 

Lisäksi Minna Kataja ja Bruna Di Pastena pohtivat, miten he kokevat Suomen ulkomailla asuttujen 

vuosien jälkeen. 
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Salibandymenestystä 
 

Iittalan 4. luokan tytöt voittivat jo toistamiseen Hämeenlinnan koulujen välisen salibandyturnauksen. 
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Tuttu pianovirtuoosi esiintyi 
 

Koulumme kulttuurikummi, pianotaiteilija Tuomas Nikkanen esiintyi koululla joulun alla. Tuomas on 

koulullemme jo ennestään tuttu, sillä hän on esiintynyt koulullamme monesti ennenkin. 

 

 

 

Iltajoulujuhla 
 

Joulujuhlaa vietettiin tänä lukuvuonna poikkeuksellisesti illalla. Ennen iltajuhlaa oppilaat vierailivat 

erilaisissa pajoissa, joissa mm. laulettiin yhdessä, kuunneltiin joulutarinaa, askarreltiin ja leivottiin 

pipareita. Juhla koostui tanssista, apulaisrehtorin puheesta sekä erilaisista musiikkiesityksistä. 
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Yrityskylää ja Leo’s leikkimaata 
 

Kuudennet luokat tekivät retken Tampereelle tammikuussa. 6B vieraili Yrityskylässä, ja 6A touhusi 

Leo’s leikkimaassa. 6A-luokan Janica, Teresa ja Jasmin kuvasivat reissua seuraavasti: 

”Lähdimme aamulla noin klo 8.30 Leo’s leikkimaahan. Menimme bussilla. Ensin odotimme sisään 

pääsyä. Sitten saimme rannekkeet, kuuntelimme säännöt ja pääsimme touhuamaan. Sitten kävimme 

jossain vaiheessa syömässä Mäkkärissä.” 

Ruokailu McDonald’sissa oli luokalle mieluinen. Ninni ja Kasperi kertoivat ruokahetkestä: 

”Menimme luokkaretkelle Leo’s leikkimaahan ja sieltä Mäkkäriin. Tilasimme ison tilauksen. Me 

söimme hampparimme ja jotkut saivat syödä jälkiruuan jos vain halusi. Kaikki saivat ottaa mitä he 

halusivat. Meille oli varattu 2 pöytää. Lopuksi saimme vielä omat ilmapallot. Lähdimme Mäkkärin 

jälkeen vielä takaisin Leo’s leikkimaahan. ” 

Keväällä oli tarkoitus järjestää toinen reissu Tampereelle, jolloin 6A:n piti vierailla Yrityskylässä ja 

6B:n Superparkissa, mutta poikkeustilanteen vuoksi tämä matka jäi toteutumatta. 

 

Iittala osaa! 
 

S-market ja Iittalan yhtenäiskoulu käynnistivät Iittala osaa! –kuvataidenäyttelyn, johon oppilaat 

saivat tehdä taideteoksiaan kaikkien kyläläisten iloksi S-marketin seinille.  
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V-päivä 
 

V-päivää eli Vaikuta älä valita! –päivää vietettiin jälleen helmikuussa. Koulumme nuorisotyöntekijä 

Kukka Heiskanen piti kahdeksansille luokille tunnit vaikuttamisesta ja V-päivästä. Kukka keräsi 

oppilailta ideoita, miten he haluaisivat vaikuttaa nuorten viihtyvyyteen Iittalassa. Ideoista valittiin 

kolme, joita ryhmä kahdeksasluokkalaisia esitteli kaupungin päättäjille ja virkamiehille V-päivän 

tilaisuudessa. Jatkoon pääsi aloite, jossa ehdotettiin kolmen pelikoneen ostamista Hukarin 

nuorisotilaan. Aloite oli tarkoitus esitellä Huippukokouksessa, joka kuitenkin peruuntui 

poikkeusolojen vuoksi.  
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Taidetestaajat 
 

 

 

8.-luokkalaiset osallistuivat syksyllä Taidetestaajat-hankkeeseen. Hankkeella haluttiin purkaa myyttiä 

taiteesta vaikeana lajina ja tarjota nuorille ikimuistoisia elämyksiä. Tavoitteena oli saada suomalaiset 

nuoret kokemaan taidetta – myös sellaista, johon moni ei muuten saisi kokemusta. Vierailuihin liittyi 

ennakkotehtäviä ja vierailun jälkeen jälkityöskentelyä koulussa. Koulumme 8.-luokkalaiset 

tutustuivat Suomen taiteen tarinaan Kansallisgalleriassa Helsingissä. Nuoret pohtivat, millaisia 

asioita taiteilijat olivat teoksiinsa ladanneet ja millaista energiaa liikkuu taiteen taustalla. Vierailun 

päätteeksi ryhmät työstivät omat taideteokset Ateneumin taidepajassa. Toinen vierailukohde oli 

Voipaalan taidekeskus. Näyttely ”Taidetta pakoon!” oli pelillinen draamakokemus kuvataiteen, 

teatterin ja kulttuurihistorian mysteereissä. Vierailun aikana nuoret ratkoivat taideteoksiin 

piilotettuja tehtäviä ja kilpailivat toisiaan vastaan joukkueina. Kun peli oli vihjeiden avulla ratkaistu, 

joukkue pääsi vihdoin taidetta pakoon. 

Luokanvalvojat Kari Sairanen ja Marja Lehmusvaara 
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Maaliskuussa siirryttiin etäopetukseen 
 

Maaliskuussa koulunkäynti muuttui, kun koronaviruksen leviämisen myötä Suomessa siirryttiin 

etäopetukseen pikaisella aikataululla. Etäjakson myötä koulunkäynti sähköistyi monella tavalla. 

Siirtyminen uudenlaiseen koulunkäyntiin herätti aluksi paljon kysymyksiä niin oppilaiden kuin koulun 

henkilökunnankin taholla. Varsin pian voitiin kuitenkin todeta, kuinka paljon osaamista 

koulussamme onkaan.  

Tässä 3B-luokan mietteitä etäjaksolta: 

Viisi esinettä, jotka muistuttavat minua koronasta 

”Kirja: Olen lukenut paljon enemmän kuin yleensä, koska oltiin kotona. 

Talutushihna: Olen käynyt melkein joka aamu lenkillä koiran kanssa. 

Tietokone: Olen tehnyt paljon nettitehtäviä. 

Pyörä: Olen pyöräillyt paljon. 

Tiskikone: Olen tehnyt paljon kotitöitä.” 

Olga Vinkki 3B 

”Rikkaruoho, koska istutin korona-ajalla. 

Koti, koska olen viettänyt paljon aikaa kotona. 

Käsidesi, koska olen käyttänyt sitä paljon. 

Lintukirja, koska olen tarkkaillut paljon lintuja. 

Kynä, koska olen tarvinnut sitä paljon.” 

Alisa Sievänen 3B 

”Lautapeli, koska olen tehnyt perheen kanssa paljon kaikkea. 

Gerbiilit, koska ne ovat tuottaneet iloa. 

Lukulumo, koska olen voinut kuunnella sitä paljon enemmän 

Sänky, koska on pitänyt mennä aikaisin nukkumaan. 

Paperi, koska olen piirtänyt paljon.” 

Vertti Mäntylä 3B 

Miltä korona-aika tuntuu? 

”Minua harmittaa, kun ei saa halata kavereita. Olen iloinen kun alkoi koulut. Olen surullinen kun ei 

saa käydä isovanhemmilla. Minua pelottaa, ettei minulle tule korona. Olen kiitollinen, kun minun 

sukulaiset tai kaverit eivät saaneet koronaa. Olen vihainen, kun on korona. Olen innoissani, kun alkaa 

kesäloma.”  

Juulia Sinkkonen  

”Minua harmittaa, kun kissa muutti pois. Olen iloinen, koska etäkoulu loppui. Olen kiitollinen, että 

koulut avattiin. Olin vihainen, koska tuli etäkoulu. Olen innoissani, kun koulu on alkanut.”  

Eero Caven  

”Minua harmittaa kun korona tuli maailmalle. Olen surullinen jos korona jatkuu pitkään. Olen iloinen 

kun näen taas kaverit. Minua pelottaa jos joku tuttavani saa koronan. Olen kiitollinen siitä että 

lennot ei lennä, koska lentokoneet saastuttavat maapalloa. Olen vihainen koronalle kun se tuli 

maapallolle. Olen innoissani koulujen avaamisesta.”  

Vivian Lindholm  
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”Olen iloinen, koska korona on kohta ohi. Olen innoissani, kun kesäaurinko lämmittää. Olen 

kiitollinen, kun pääsen kavereille.” 

Siiri Heikurinen  

 

2.-luokkalaisten kuvasivat etäopetusjaksoa näin: 

”Etäopetus on ollut mukava kokea. Teams kokoukset ovat olleet uusi kokemus ja olen oppinut 

käyttämään sitä. Olen oppinut käyttämään myös muita sovelluksia. Tehtäviä on joskus ollut paljon ja 

joskus sopivasti. Kavereita ja opettajia on ollut ikävä. Toivottavasti kuitenki syksyllä nähdään. Hyvää 

kesää!” 

Niilo Nummela 2.B 

 

”On tuntunut kivalta. Orava- esitelmä oli kiva ja opin paljon siitä. Aulikki on ollu kiva opettaja. Oli 

hauska kastaa talviturkki siskon kanssa liikuntatunnilla. Ja oli hassu tehdä se puusavottajuttu 

liikassa. On ollut huomattavasti enemmän läksyjä kuin normaalisti, niin olen oppinut paljon 

enemmän. Teams- kokoukset on ollut kivoja, kun on nähnyt kavereita kameran kautta. Olemme 

pitänyt myös kaverin kanssa videopuheluita ja se on ollut hauskaa.” 

Hertta Virtanen 2.B 

  

”Aloitan etäopiskelupäivän illalla katsomalla mitä tehtäviä opelta on tullut. Kerään jo illalla kirjat 

työpöydän päälle. Aloitan tehtävät aikaisin aamulla ja lopettelen tehtäviä puolenpäivänaikaan. 

Etäopiskelu on tuntunut mukavalta ja hauskalta. Etäkoulu on mukavampaa kuin koulu, koska 

koululla on enemmän meteliä. Kotona on helpompi keskittyä! Haluan olla omatoiminen ja itsenäinen 

koska saa tehdä kaikenlaista ihan itse. Hauskinta on ollut tehtävien tekeminen ja lisäksi Teams-

kokoukset. Etäliikuntakin on mukavaa. Tehtävät on ollut tosi kivoja tai enemminkin hauskoja! 

Kurjinta on ollut se, että ei näe kavereita!” 

Amanda Suutari 2.A 

  

”Etäopiskelu ei ole ollut kovin kivaa, koska ei ole päässyt näkemään lainkaan kavereita. Kiinnostavaa 

on ollut tehdä tehtäviä koneella. Se on mukavaa. Airo on siis ollut kiinnostava. Ville on ollut 

innostava. Vaikeata on ollut osa Villen tehtävistä. Esimerkiksi automiestehtävässä tuli välillä kiire. Ei 

niin kivaa on ollut se, ettei isä ole niin hyvä opettaja. Tehtäviä on ollut välillä liikaa. Kouluun 

palaaminen on mahtavaa. Se on tyhmää, että kaikki kaverit ei tulekaan kouluun enää tänä 

keväänä.” 

Aleksi Peltoniemi 2.A 

  

 ”Etäkoulu on ollut kivaa ja helppoa. On ollut kivaa tehdä tehtäviä rauhassa ja omaan luovaan tahtiin 

kotona. Tykkäsin kaikesta ja opin paljon uusia asioita. On ollut myös kivaa kun ei ole tarvinnut herätä 

aikaisin. Iltapäivisin on ollut tylsää kun läksyjä on ollut liian vähän.” 

Siiri Sollo 2.A 
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”Teams kokoukset on olleet kivoja. Erityisen kivaa ollut vuoleminen, rakentelu ja liikuntatunnit isojen 

veljien kanssa. Olen oppinut varsinkin käyttämään tietokonetta mennä Teams ja classroom ja 

lähettää sähköposti. Villekin on kivaa tietokoneella. Joskus olisi ollut kivempi jäädä leikkimään mutta 

kun kotona muutkin menee kouluun tai töihin on se ollut ihan ok. Kivaa on etäopetus ollut ja hyvin on 

sujunut.” 

Antti Vaari 2.B 

 

Yläkoululaiset käyttivät etäopetusjakson aikana monenlaisia sovelluksia, mikä oli osalle mielekästä, 

mutta osan mielestä raskasta. Vaikka kavereita ja lähiopetusta saattoikin kaivata, moni koki 

kuitenkin, että etäopetusjakso sujui yllättävän hyvin. 7B-luokan Tapio Tuomisto kuvaa etäjaksoa 

seuraavasti: 

 

” Itse pidin etäkoulun käymisestä. Se sujui mukavasti ja pidin rauhasta tehtäviä tehdessä. Fiilis oli 

koko etäopiskelun ajan positiivinen sekä tavallaan myös hyvin odottava opiskelun jatkon kannalta. 

Mielestäni asenteeni opiskeluun säilyi yhtä hyvänä kuin muutenkin. Oman työpöydän ääressä 

istuminen alkoi tosin tympiä jossain vaiheessa, koska vaihtelua päivissä ei ollut. Normaali koulu ja 

siellä kavereiden näkeminen ja heidän kanssaan toimiminen on tietysti paljon mukavampaa. Me 

teimme kuitenkin usein tehtäviä yhdessä ja juttelimme muita asioita videopuheluissa, joita ystävien 

kanssa pidimme parikin kertaa päivän aikana. Kasvotusten heitä ei tietenkään voinut nähdä, mutta 

tämä ajoi riittävän hyvin saman asian. Loppujen lopuksi aika meni aika nopeasti ja 

etäopiskelujaksoni ei tuntunut niin pitkältä ajalta. 

Opiskelimme käyttämällä Teams-videopuheluita. Tehtävistä osa palautettiin sinne ja osa 

Classroomiin, jotka olivat hyvin toimivia ja helppoja sisältämiensä kirjoitusohjelmien avulla. Sen 

lisäksi teimme osittain myös kirjojen omia digitehtäviä ja kirjan tehtäviä englantia opiskellessa. 

Etäyhteydet olivat tärkeitä oppimisen kannalta, sillä kokouksissa sai opetusta uusista asioista ja apua 

tehtäviin. Oppitunti alkoi usein kokouksella, jossa harjoiteltiin uusia tai kerrattiin vanhoja asioita 

sekä saatiin ohjeistuksia tehtävistä. Välillä niissä meni koko tunti, joskus viisi minuuttia. Omasta 

mielestäni yhteydenpito päivittäin oli hyvä, koska silloin hommat saatiin kaikista selkeimmällä 

tavalla hoidettua. Myös Wilma-viestien avulla saimme tietoa tehtävistä ja etäkoulun jatkumisesta. 

Usein tehtävät tehtiin yksin ja välillä yhdessä tunnilla opettajan valvonnassa. Kokeissa saimme 

yleensä käyttää apuna kirjoja, mutta aikarajan takia osaamista saatiin mitattua aika hyvin. Tehtävät 

olivat vain hieman vaikeampia tai enemmän soveltavia. Erilaisten testien ja kokeiden pitäminen 

etäopiskelun aikana olikin mielestäni ihan toimiva ratkaisu. 

Tehtävien tekeminen oli aika sujuvaa, koska niitä ei yleensä oltu tehty liian monimutkaisesti. Omasta 

mielestäni oli hyvä, että välillä opettajat valvoivat tehtävien tekemistä oppituntien aikana, sillä silloin 

varmistettiin niiden ajallaan tekeminen ja kaikkien osallistuminen. Vaikka siinä oli tietysti sekin puoli, 

että puheluissa pitkän aikaa roikkuminen voi olla aika puuduttavaa, täytyy silti muistaa, että se oli 

opettajien ohjaamaa koulunkäyntiä. Pidin erityisesti liikunnan ja kotitalouden toiminnallisista 

tehtävistä, jotka sitten tietysti dokumentoitiin kuvin ja tekstein. Ne tavallaan myös piristivät päiviä 

erilaisuudellaan. Monissa oppiaineissa, kuten matematiikassa, tekeminen oli aika omatoimista, joka 

oli itselleni hyvä tapa. 

Opettajat hallitsivat pienistä alkukankeuksista huolimatta hyvin kokonaisuuden sekä asennoituivat 

positiivisesti opettamiseen etänä. Tästä erikoisessa tilanteessa pärjäämisestä suuret kiitokset heille. 
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Etäopetukseen siirtyminen tuntui luontevalta ja luokkamme oppilaat olivat yleisesti ottaen hyvin 

opetuksessa mukana. Etäjakson positiivisin puoli oli kaikille pakollinen edistysaskel tietotekniikan 

käytössä. Kun koko koulupäivän sisältö rakentui tietokoneilla ja mobiililaitteilla käytettäviin 

etäyhteyksiin sekä digitehtäviin, kaikki osaavat nyt jatkossa enemmän hyödyntää niitä. Nyt eri 

keinoja sekä monenlaisia ohjelmia/alustoja on käytetty poikkeustilanteessakin, joten 

normaalitilanteessa ei pitäisi syntyä ongelmia. 

Luokka-asteellamme on käytössä tietokoneet, jotka olivat avainasemassa etäkouluopiskelussa. 

Niiden käyttö koko ajan oli onneksi jo tuttua muuten kouluvuoden ajalta. Myös tabletkoulussa olevat 

matematiikan ja fysiikan kirjat sekä niiden tehtävät olivat hyviä tässä tilanteessa. 

Suurin ja oikeastaan ainoa ongelma itselleni oli aika suuri ja toisinaan paljon kuormittava tehtävien 

määrä. Kokouksissa osalla luokkakavereista oli yhteyden pätkimisen kannalta ongelmia, 

mahdollisesti huonon nettiyhteyden seurauksena. Itselläni ongelmia oli vain pari kertaa, kun 

yhteydet jostain syystä eivät silloin oikein kenelläkään toimineet. Ymmärtääkseni muiltakin opiskelu 

sujui ihan hyvin ja tehtävät saatiin useimmiten tehtyä. Kotona ollessa tietysti on paljon houkutuksia 

muuhun tekemiseen, mutta itse pystyin pitäytymään koulutyössä. 

Koulupäivät olivat toisinaan aika pitkiä ja työntäyteisiä. Aikataulutus oli itselleni vaikein asia 

etäopiskelussa. Se kuitenkin johtui siitä, että en ehtinyt kaikkia tehtäviä tehdä koulupäivän tuntien 

aikana. Luulen, että lähes täydellisyyttä tavoitteleva luonteeni ei tässä tilanteessa ollut niin hyvä, 

vaikka tehtävät tulikin paremmin tehtyä, kuin että ne olisi hutiloinut aina heti tunnilla valmiiksi. 

Välillä kokouksissa myös kului aikaa turhan takia melkein koko tunti ja tehtävien tekemiseen piti 

löytää aika muualta. Joskus koko päivä tuntui menevän koulutehtäviin. Aamupäivä kului yhteen 

putkeen ja iltapäivällä tahti alkoi usein jo hidastua. Tämän seurauksena jotkin asiat tuli tehtyä vasta 

illemmalla ja päivän aikana välitunnit jäi pitämättä. Tämä oli aika kurjaa, sillä vapaa-ajalla varsinkin 

kokeiden lähestyessä tai projektien aikana oli koko ajan tunne, että tekeminen ei lopu koskaan.” 

 

Toukokuussa paluu lähiopetukseen 
 

Lähiopetukseen palattiin torstaina 14.5. Oppilaita oli tiedotettu koulunkäynnin uusista käytänteistä, 

jotka etukäteen saattoivat oppilaita hieman harmittaa, mutta melko nopeasti niihin kuitenkin 

totuttiin. 

Opettajat hakivat koulupäivän alussa luokkansa ulkoa. Joka luokalle oli sovittu oman alue, jolla 

koulun alkua piti odottaa. Kädet pestiin ulkoa tultaessa, ruokailuun siirryttäessä ja koulusta 

poistuttaessa. Käsidesejä oli joka luokassa, ja niitä myös käytettiin paljon. Välitunnit luokat viettivät 

toisistaan erillään. Ruoka syötiin omassa luokassa, ja opettaja jakoi ruoan oppilaille. Turvaväleistä 

yritettiin huolehtia, vaikka se haastavaksi osoittautuikin. Koulussa pyrittiin toimimaan 

mahdollisimman vähäisin kontaktein. 

Osa luokista opiskeli muissa kuin koulun tiloissa. Myös ulkoluokkaa ja koulun piha-alueita käytettiin 

ahkerasti. 
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Retkiä ja ulkoilua 
 

Iittalan yhtenäiskoulu retkeili ahkerasti koulun lähialueilla toukokuun lähiopetusjaksolla. Retkiä 

tehtiin laavuille, luontopoluille ja urheilukentälle. 6A retkeili muiden luokkien ohessa monessa 

kohteessa. 6A suuntasi tiistaina 26.5. kevätretkelle, jota luokan oppilaat Vinski ja Lenni kuvaavat 

seuraavasti: 

”Kävimme koko luokan kanssa ensin Lasimäen laavulla. Laavulla paistimme makkaraa ja 

vaahtokarkkia sekä heitimme frisbeetä. Siitä menimme S-marketille ja sieltä kentänrannalle. S-

marketilla melkein kaikki ostivat karkkia ja juomia. Kävelimme kentän rannalle, jossa ihmiset 

menivät kastautumaan veteen ja ampumaan toisia vesipyssyillä. Jotkut ottivat aurinkoa ja osa 

osallistui käpysotaan. Käpysodassa oli pareina Vinski ja Lenni, Kasperi ja Ninni sekä Miko ja Toivo. 

Kaikki parit voittivat kerran. Pelasimme myös jalkapalloharjoituksia Teresan ja Vinskin ohjeistuksella. 

Kävimme vielä ostamassa jäätelöt kaikille paluumatkalla.” 

 

Iltsi 
 

Iltapäivätoiminta järjestettiin Hukarilla koulupäivisin 12-17. Toiminnassa oli mukana 15 lasta. 

Päivittäin ulkoilimme ja leikimme. Ulkona suosittua oli jalkapallon pelaaminen ja hiekkalaatikkoleikit, 

sisällä on useasti rakennettu majaa tyynyistä ja väritetty värityskuvia, Legot ja Polly Pocketit oli myös 

kovassa käytössä leikeissä. Perjantaisin meillä oli hallivuoro ja se olikin aina viikon kohokohta! 

Hallissa suosituinta oli temppuradan rakentaminen. 

Päivittäin söimme keittön valmistaman maukkaan välipalan ja opettelimme laittamaan astiat itse 

tiskikoneeseen. 

Retkeilimme Onkisormeen kaksi kertaa 

makkaraa paistamaan ja  teimme myös 

vierailun Kultasuklaaseen. 

Talvella emme päässeet pulkkamäkeen, 

koska ei ollut lunta. Joulukalenterina oli 

ikkunamaalaus, jossa oli luminen 

metsämaisema. Vanhempien jouluglögit 

nautimme hämärässä koska oli myrsky ja 

sen seurauksena sähkökatko. 

Poikkeusaikana lapsimäärä väheni ja 

noudatimme yleisiä ohjeita käsienpesun ja 

turvavälien suhteen. 

Kevätkahvit jäi välistä koronatilanteen 

takia. 

 

Susanna, Anja, Päivi ja Marika 
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Stipendit 

  
Etelä-Hämeen Osuuspankki   

     

9. luokan parhaiten menestynyt oppilas:         

9A Ciia Laiho  

9B  Lilli Viljamaa  

  

Hämeenlinnan Suomalais-Brittiläinen yhdistys ry  

 

9.-luokkalaiselle ansioituneelle englannin opiskelijalle:  

9.A Ciia Laiho  

   

MTK Hattula-Kalvola ry  

 

Eniten keskiarvoaan parantaneille 6. luokan oppilaille:  

6A Teresa Aaltonen  

6B Venla Korpelin  

  

Lions-Club Kalvola-Iittala  

 

Toiminnasta lähiyhteisön hyväksi vanhusten ja lasten sekä nuorten parissa: 

9A Väinö Lemponen  

9B Arttu Hämäläinen  

  

Käytökseltään ystävällinen ja huomaavainen oppilas: 

1A Lari Elomaa  

2A Siiri Sollo  

3B Linda Jokinen  

4B Taimi Vinkki   

5B Alina Rantanen  
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6A Vinski Välimäki   

7B Enni Peltoniemi  

8B Tiia Ovaskainen   

7B Elina Ojala  

7A Juho Rajala  

   

Iittalan yhtenäiskoulun rahasto  

 

Taloustietokilpailussa menestynyt oppilas:  

9A Ciia Laiho  

 

Oma-aloitteinen ja aktiivinen oppilas: 

9A Sini Haapalahti  

 

Rohkea itsensä ilmaisija: 

6A Riku Keto  

  

Taito-taideaineiden osaaja: 

Kuvataide:   

9A Ciia Laiho 

9B Lilli Viljamaa  

Käsityö:    

7A Katriina Hakamäki  

  

Kotitalouden kirjapalkinto  

9A Ella Halttunen    

7B Tapio Tuomisto  

  

Lupaava luonnontieteissä:  

9B Lilli Viljamaa 
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Myönteinen asenne opiskeluun: 

9B Amanda Muikku  

9C Niklas Kuosmanen  

 

Vuoden urheilija: 

9A Tuomas Leinamo  

9A Lauri Nummela 

9A Julia Ilmanen 

  

Aktiivinen ja itseohjautuva oppilas, joka on menestynyt hyvin niin lähi- kuin etäopetuksessa:  

5A Rasmus Paasivirta 

7C Rea Perkovuo  

   

Pohjola-Nordenin myöntämä e-kirjapalkinto 

 

Ruotsin kielessä menestynyt oppilas: 

6A Ninni Ampuja 

9B Lilli Viljamaa 

  

Hymypatsaat 7.luokan oppilaille  

  

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

terveitä elämäntapoja:  

7A Inka Niemi 

7B Kalle Kulju  

  

Nordean Taloussankari –stipendi 

 

Talousosaamisesta ja yrittäjämäisestä asenteesta: 

9A Tuomas Leinamo  

9B Lilli Viljamaa  
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Ortodoksinen nuorten liitto ONL ry  

 

9A Elias Jauhiainen  

 

Iittalan kouluvanhemmat ry  

 

Hyvin ja kauniisti käyttäytyvä oppilas: 

1A Ella Vuorinen  

2B Peppi Heinonen  

3A Manna Heikkilä  

4A Anette Sillanpää 

5A Kerttu Rantonen  

6B Evert Rännäli 

7B Kristian Torvikoski  

8A Eevi Kulju   

9A Julia Ilmanen 

  

  

I-valo Oy 

 

Oma-aloitteinen ja ahkera tet-harjoittelija: 

9B Joonas Lehtonen   
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Henkilökunta 
Opettajat 

Aakkula Markus, 4A 

Aalto Aulikki, 2A 

Allén Marko, virkavapaalla 

Di Pastena Bruna, 3A 

Erola Siukku, 5A, luokanopettaja, opo, vs. apulaisrehtori 

Finni Ursula, 9B, TS, KU  

Heikkilä, Elina, 1B 

Huuskonen Hannele, 1A, LI 

Ihatsu Maura, ortodoksiuskonto 

Jalava Mikko, 9B, TS 

Kataja Minna, 6B, LI 

Keskinen, Laura, 5B 

Kommelin Marja-Liisa, virkavapaalla 

Kökkö Hanna, 9A, EN, RU 

Laatikainen Anne, rehtori, opo 

Lehmusvaara Marja, 8B, UE, ET, HY, YKO 

Lehtomäki Vesa, MA, FK 

Lindberg Lise, 5-9C 

Manderbacka Sanna, 1B, LI 

Manninen Kalle, 5A 

Myllärniemi Virpi, 7A, EN, SA 

Mäenluoma Tiina, KO 

Mäkimarttunen Timo, 7B, MA, FK 

Mäkinen Minna, 2B 

Nummela Heini, hoitovapaalla 

Ojala Marika, LI, koulu 

Oksa Minna, 6A, AI 

Pylvinen Nina, 4B 

Rintala Satu, 3B 

Sairanen Kari, 8A, BG, TT 

Sihvonen Kaisa, laaja-alainen eo. 

Tuominen Jari, laaja-alainen eo. 

Kouluohjaajat 

Kantola Susanna 

Kokkonen Tuula 

Lehtinen Taina 

Ojala Marika 

Pasma Anja 

Raunio Päivi 

Riihenperä Maritta 

Koulusihteeri 
Huovilainen Riitta 
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Keittiöhenkilökunta 

Virtanen Marianne, ravintolapäällikkö 

Kouluisäntä 

Ekholm Toni 

Laitoshuoltajat 

Inkiläinen Kristiina 

Liikuntapaikkojen hoitaja 

Laine Tero 

Nuorisotyöntekijä 

Heiskanen Kukka 

Kouluterveydenhoitaja 

Pussinen Maarit 

Koulukuraattori 
Mäkilä Heidi 

Oppilashuollon psykologi 

Karolaakso Pia 


