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HAKKALAN KOULUN
HENKILÖKUNTA
HALLIN TO

Kähkönen Esa rehtori
Töyry Jouko apulaisrehtori, oppilaanohjaus, UE
Rosendahl Jaana koulusihteeri
OPET TAJAT

Burman Pertti MA, FY, KE, luokanvalvoja 9C
Djoukaeva Sovdash UI
Elomaa Akseli KU, oppilaskunnan ohjaaja, oppilasagenttien
ohjaaja
Eresmaa-Silvonen Outi EN, RU
Gyldén Heli KO, luokanvalvoja 8C
Halonen Hanno KS, erityisluokanopettaja, luokanvalvoja 7E
Hanhimäki Jaana ÄI, S2, luokanvalvoja 9A
Heinonen Kati erityisluokanopettaja, luokanvalvoja 7-9F
Holm Maarit JOPO-opettaja, luokanvalvoja 7H, 9H
Humalamäki Saana SA, RU, luokanvalvoja 7C
Ihatsu Maura UO
Jaakkola Mirva erityisluokanopettaja, luokanvalvoja 8G, 9G
Karinkanta Kati LI, TT, tukioppilaiden ohjaaja
Karjalainen Vesa MA, FY
Kiiliäinen Katja MA, FY, KE
Koskinen Teppo MU
Kuuranhalla Leija ÄI, S2, monilukutaidon tutoropettaja, luokanvalvoja 9B
Lehtiniemi Eero MA, FY, KE
Lehtiniemi Tiina MA, FY, KE, laaja-alainen erityisopettaja, luokanvalvoja 9C
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Lehtonen Johanna EN, RU, luokanvalvoja 8A
Lukkari Mari MA, KS, luokanvalvoja 7A
Lukkari Timo BI, GE
Lyytinen Päivi EN, RA
Markkanen Raija oppilaanohjaaja
Ojala Heli TE
Paju Raija laaja-alainen erityisopettaja, 25.1.2021 saakka
Räihä Miia HI, YH, UE, luokanvalvoja 7B
Saarivaara-Vartiainen Auli MA
Silokangas Kalle LI, tukioppilaiden ohjaaja, luokanvalvoja 8B
Taanila Janne HI, YH
KO ULUOHJAAJAT

Arola Oskari kouluohjaaja
Kosonen Hanna-Mari kouluohjaaja, F-luokat
Mäkelä Anita kouluohjaaja, toimivapaalla lv. 2020 - 2021
Torniainen Jonna kouluohjaaja, G-luokat
Sippola Jenni JOPO-luokan ohjaaja
MUU HEN KILÖ KUNTA

Haltia Tuomo kiinteistönhoitaja (Palmia)
Tikkanen Janita kouluisäntä (Palmia)
Kouluravintola (Palmia)
- Barck-Lahtinen Nina asiakaspalveluvastaava
- Lehtinen Leena ruokapalvelutyöntekijä
Äijälä Riitta, Eila Saarinen siistijät (Palmia)
Eerola Laura, sij. Kuusi Tiina kuraattori
Saikkonen Pihla koulupsykologi
Mäkelä Samuli, Virta Anna nuorisotyöntekijä
Simula Oili terveydenhoitaja
Tanttu Tuulia Lähitutor
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REHTORIN TERVEHDYS
P ERU TTU, S IIRRET T Y
VAI TAU OLL A?

ansaitulla tauolla.
Tänä lukuvuonna Hakkalan
koulun päivyri on onneksi
ollut toisen näköinen. Tapahtumia ei ole juurikaan peruttu tai siirretty. Etäopetukseen
siirryimme vasta talviloman
jälkeen ja vain neljän viikon
ajaksi.
Paljon on viime keväästä opittukin. Monia asioita on järjestetty toisin, etäyhteyksien
avulla.
Etäyhteyksien avulla saimme järjestettyä Askelmat 7.
luokille,
vanhempainillat,
Lucian päivän esityksen, itsenäisyysjuhlan, Vaikuta – älä
valita -päivän, Verso-oppilaiden koulutuksen ja Yrityskylä-vierailut. Näistä ja monista
muista tapahtumista on jäänyt
hyvä mieli.

Vuosi sitten Hakkalan koulun
kevätpäivyri oli kuin pahasti
penkin alle mennyt koesuoritus. Isoilla punaisilla kirjaimilla oli lähes kaikki PERUTTU
tai SIIRRETTY:
Taidetestaajat-konsertti PERUTTU, LV-tuokio PERUTTU, ruokasalin järjestäjät
PERUTTU, kouluäijä- ja mammavuoro PERUTTU, nuorten
huippukokous PERUTTU, elokuvaesitys yseille PERUTTU,
rästikoe PERUTTU, ysit äänitysstudiolla PERUTTU, valtakunnalliset kokeet PERUTTU,
väripäivä PERUTTU, koulun
tutustuminen SIIRRETTY.
Sentään ei kesälomaa peruttu
eikä siirretty. Oltiinpahan vain
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Mutta onneksi tänä lukuvuonna on voitu myös ihan perinteiseen tapaan käydä keilaamassa,
järjestää retkiä lähiluontoon,
käydä vertaissovitteluja ja kasvatuskeskusteluja kasvotusten
ja olla oppitunneilla pääosin
koululla.
Jälkikäteen ajatellen lukuvuoden keskeiseksi teemaksi muodostui ”Hyvä ja turvallinen
koulupäivä”. Yhteisenä tavoitteena on ollut vastuullisuuteen
kasvaminen, se että jokainen
kouluyhteisön jäsen on omalta
osaltaan vastuussa hyvästä ja
turvallisesta koulupäivästä.
Presidentti Urho Kekkonen
hätkähdytti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin
vuonna 1973 tervehdyspuheessa kuulijoitaan lainaamalla suomalaista kirjailijaa:
”Turvallisuus ei ole aitojen
panemista, vaan ovien aukaisemista.”
Sopiiko sanonta koulun toimintakulttuuriin, jossa rakkaus ja rajat kulkevat käsi
kädessä? Kyllä meidän koulussamme on aitojakin asetettu.
Ne ovat luoneet turvallisuutta. Mutta myös ovia on avattu,

niin oppitunneilla kuin niiden
välissä.
Koronakurimuksen keskellä
iloa ovat tuoneet kannustavat
sanat. Mieltäni lämmitti, kun
eräs opettaja rohkaisi koko
koulun väkeä:
”Ymmärrän, että kaikki alkavat olla väsyneitä turvallisuusohjeisiin, mutta nyt on juuri
leviämisen vuoksi se tilanne,
että vain pitäisi jaksaa ihan
kaikkien tsempata, jotta kaikki
pääsisivät terveinä ja ilman karanteeneja joululomille.”
Ja niin vain olemme päässeet
terveinä syyslomalle, joululomalle ja talvilomallekin. Vastuu hyvästä ja turvallisesta
koulupäivästä on ymmärretty.
Lämmin kiitos siitä kaikille!
Kiitos päättyneestä lukuvuodesta ja aurinkoista kesää!
Esa Kähkönen, rehtori
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TUKIOPPILAAT
H AK KALAN KO ULUN
TUK I OP P I LAIDEN
LUK UVUOSI 2020 2 02 1

tutustumisella ja uusien seiskojen koulun tapoihin kouluttamisella. Kierrätimme seiskoja koulun tiloissa ja pihamailla
Meidät valittiin Hakkalan kou- antaen vinkkejä, miten eri pailun tukioppilaiksi hakemusten koissa toimitaan ja mitä asioita
perusteella jo keväällä 2020.
mistäkin löytyy.
Aloitimme tukaritoiminnan Jokaiselle uudelle seitsemänheti toukokuussa tekemällä vi- nelle luokalle nimettiin omat
deotervehdyksen tuleville seis- tukioppilaansa.
koille alakouluun kutosluokille Seurailimme ja tarkkailimme
heidän Askelmat I -tilaisuu- ensimmäisen viikon seiskoteensa.
jen sopeutumista Hakkalan
Koulusyksy alkoi osaltamme yläkoulun rutiineihin. Ryhuusiin seitsemäsluokkalaisiin mäytimme seiskoja yhdessä
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nuorisotoimen ja seurakunnan
kanssa ensimmäisellä kouluviikolla Pasiksen salissa.
Koulurauhan julistimme päivänavauksessa 25.8.2020.
Syksyn mittaan kävimme pitämässä omille seiskaluokillemme liikuntatuokion liikuntatuntien paikalla.
Yhteistyömme MLL:n kanssa
jäi tänä vuonna vähälle, koska
koronan vuoksi lasten urheilukilpailut sekä Hakkalassa järjestettävä kirpputori peruttiin.
Joulukuussa järjestimme Joulukalenteri-toimintaa,
jossa
oli piilotettuna tonttu johonkin koulun tiloihin päivittäin.
Kaikki tontut tulivat löydetyksi
ja löytöpalkkiot jaetuiksi. Joululomaa edeltävänä päivänä
kiertelimme toivottamassa hyvää joulua kaikille oppilaille
jouluisen aamupäivän aikana.
Ystävänpäivänä
kätkimme
sydämiä koulun tiloihin löydettäväksi.
Ystävänpäivänä
oppilaat saivat kirjoittaa positiivisia tervehdyksiä seinälakanaan ystäville ja henkilökunnalle.
Villapaitapäivän järjestimme
ennen hiihtolomaa. Ideana oli

esitellä oma rakas villapaita
kaikelle kansalle.
Koronakausi peruutti kevääksi suunnitellun toiminnallisen
väripäivän, mutta väripäivän
tilalle mietitään ja suunnitellaan tekemistä ja tukemista
Hakkalan arjen piristämiseksi.
Keväällä haetaan jälleen uusia ripeitä tukioppilaita uusiin
haasteisiin.
Venla Hasila 9B, Jessika Huvila 9C, Elina Mettälä 9A, Aapo
Kiiliäinen 8C, Matilda Korju
8B, Iiris Kyyrö 8B, Ilmo Miettunen 8A, Miikka Vuorinen
9B, Kati Karinkanta ja Kalle
Silokangas
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OPPILASKUNTATOIMINTA
seen yhdessä Hämeenlinnan
muiden oppilaskuntien edustajien kanssa.
Aamunavauksessa
koululla
oppilaskunta muistutti rakenMerkittäviä tapahtumia ovat tavan palautteen tärkeydestä
olleet syksyn 2020 Nenäpäivä kouluruokaa kehittäessä. Edelja Taksvärkki. Lukuvuoden lisen kevään aloitteesta järjestaksvärkkikeräyksen kohteeksi timme Hakkalan ala-aulaan
valikoitui
hallituksen lukittavan puhelimien latauskartoituksessa ja äänestyksessä kaapin.
Sylva ry.
Helmikuussa kokoonnuimme
Oppilaskunta toi näkemyksen- hallituksen omaa pizzapäivää
sä Lapsiystävällinen Hämeen- pitämään ja viimeistelimme
linna-ohjelmaan sekä osallistui samalla V-päivän aloitteita.
8.-luokkalaisten Vaikuta - älä Aloitteet koskivat koulun pivalita! -tapahtuman kehittämiOP P I LASKU N N AN JA
SEN HALLI T UKS EN
K UU LUM I SI A
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Arki ja opiskelu Hakkalassa on....

koululaisille, 2. Aulanko-päivä
ysiluokkalaisille sekä 3. Frisbeegolfrata Siiriin.
Loppukeväällä hallitus hankki
oppilaiden toiveesta ja vanhempainyhdistyksen
avustuksella uudet biljardikepit
ja säkkihanskat sekä järjesti
nyrkkeilysäkin koulun välituntikäyttöä varten.

han skeitti- ja koripallokentän
kunnostusta, sekä liikuntaa,
ulkoilua ja viihtyvyyttä Lammin lähiympäristössä. V-päivä
pidettiin hallituksen jäsenten
kanssa etäyhteyksien välityksellä Sopusopesta ja 8. luokkalaistet osallistuivat Teamsin
kautta luokissa. Hakkalan koululta nuorten huippukokouksen aloitteeksi valittiin Untulan
uimarannan kunnostaminen.
Kaikista
huippukokouksen
aloitteista järjestettiin äänestys Hämeenlinnan 8. luokkalaisten kesken. Äänestyksen
tulokset ja kolmen kärki olivat
1. Ilmaiset jäätelöt kaikille ylä-

Akseli Elomaa
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OPPILASAGENTIT
koululle hauskan Hakkalan
koulun tietovisan Kahoot-pelinä ennen joululomalle lähtöä.
Keväällä Agentit kouluttautuivat Drone-kuvauksessa ja kehittivät toimintatapaa koulun
dronen käyttämiseen. Oppilasagenttimessuilla 28.4.2021
Hakkalan oppilasagentit olivat
mukana koko päivän. Keväällä
agentit opettelivat uutta Adobe
Spark -ohjelmaa ja kuvasivat
koulun esittelyvideon 6.lk askelmiin

Oppilasagentit kouluttautuivat ja ottivat vastuulleen koulun info-TV:n päivittämisen
ja järjestivät ruokalistat infonäyttöön viikoittain nähtäviksi. Agentit opettelivat ja tutustuivat VR-lasien käyttöön ja
kuvaamiseen 360-kameralla.
Agenttien ohjauksessa sekä
järjestetyissä työpajoissa oli
mahdollista muidenkin, oppilaiden ja opettajien, tutustua
VR-lasien mahdollisuuksiin.
Jouluinen aamupäivä Hakkalassa toteutettiin koronarajoituksin ja Agentit järjestivät

Akseli Elomaa
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ratkaistavaksi.
Vertaissovittelijoiden toimintaa tukee VERSO-ohjelman
kouluttama
vapaaehtoisista
henkilökunnan jäsenistä muodostuva aikuisten tiimi, joka
arvioi aina tapauskohtaisesti,
mikä tilanne ohjataan vertaissovitteluun ja mikä taas tarvitsee koulun muita menettelyjä.
Hakkalan koulun Verso-oppilaina tänä lukuvuonna toimivat Senna Aaltonen, Antti
Ahonen, Prakotkan Chiyangkhabut, Ceveri Erkkilä, Jemima Koriseva, Matilda Korju, Akseli Kärkkäinen, Egert
Paabut, Adalmiina Puoliväli ja
Eeva Äijälä. Koulunsa päättävien joukkoon valittiin kuusi
uutta 7.-luokkalaista: Manta
Kettunen, Ella Kolehmainen,
Viivi Laine, Jasmine Laurell,
Eveliina Rantanen ja Eveliina
Ruponen. Ohjaavina Verso-aikuisina ovat toimineet Akseli
Elomaa, Kati Heinonen, Mirva
Jaakkola ja Mari Lukkari.
Huhtikuussa 2021 pidettiin
Verson ylläpitokoulutus oppilaille ja henkilökunnalle, ajan
hengen mukaisesti etänä, ja
elokuussa 2021 jatketaan vielä

VERSO

VERSO H AKKALAS SA

Meidän koulussamme sovitellaan oppilaiden välisiä konflikteja vertaissovittelun eli Verson
keinoin. Versossa koulutetut
oppilaat sovittelevat muiden
oppilaiden välisiä konflikteja
mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Verso-oppilailla ei
ole valtaa antaa rangaistuksia
tai tehdä päätöksiä, vaan he
auttavat osapuolia itse löytämään tilanteeseen ratkaisun
niin, ettei konflikti enää osapuolten välillä jatku tai toistu.
Vertaissovittelussa sovitellaan
mm. nimittelyjä, haukkumisia,
ikävää kommentointia kasvotusten, selän takana tai somessa, tönimistä, etuilua, syrjimistä, toisen omaisuuden luvatta
käyttämistä tai piilottamista eli
kaikenlaisia oppilaiden välisiä
riitatilanteita. Mikäli vertaissovittelu ei johda toivottuun
tulokseen, ohjataan tapaus
eteenpäin koulun aikuisten
12

Verso-aikuisten jatkokoulutuksella.
Vertaissovittelumenelmä
lisää oppilaiden osallisuutta,
opettaa vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja, voimaannuttaa
syrjäytymisen sijaan, vahvistaa
yhteisöllisyyttä ja vastuunottoa
sekä toteuttaa uuden opetussuunnitelman perusteita.
Vastuu vertaissovittelusta on
kuitenkin aina koulun henkilökunnalla ja erityisesti Verso-aikuisilla.
Mari Lukkari, Verso-aikuinen
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LUCIA TOI JÄLLEEN VALON
9.-luokkalaiset ovat perinteisesti vastanneet Hakkalan
koulun tunnelmallisesta Lucia-kulkueesta – niin tänäkin
vuonna. Toteutustavaksi valitsimme tällä kertaa videon.
Kokoontumisrajoituksista johtuen perinteistä esitystä ei ollut
mahdollista järjestää.
Jokaiselta 9. luokalta äänestettiin yksi oppilas mukaan
Lucia-ryhmään, ja lisäksi mukaan tuli useita innokkaita vapaaehtoisia. Ryhmä itse valitsi

keskuudestaan vuoden 2020
Luciaksi 9B-luokan Venla Hasilan. Videota kuvattiin niin
koulun käytävillä, pihalla kuin
Lammin kirkon ympäristössäkin. Ruotsin opettajat Johanna
Lehtonen, Saana Humalamäki
ja Outi Eresmaa-Silvonen kokivat videon teon inspiroivana
ja saivat laajentaa video- ja äänieditointitaitojaan.
Laulua, runonlausuntaa ja
upeaa Lucia-kulkuekuvastoa
sisältänyt video esitettiin koko
koululle perjantain 11.12.2020
päivänavauksessa.
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Martta Vuorinen, Ronja Kukkola, Aino Kajuutti, Matleena Hoppania, Nita Lindberg, Julia Paloniitty, Venla Hasila, Siiri Olenius, Iida Laine, Lotta Mehtovuori, Elina Mettälä, Oona Koskinen
Kuva: Outi Eresmaa-Silvonen

SELKOKIRJOJEN SANKARIT
VIERAILULLA
Tänä lukuvuonna Hakkalan
koulu osallistui Selkokirjojen
sankarit –kampanjaan äidinkielenopettaja Leija Kuuranhallan aloitteesta. Kampanja
oli Selkokeskuksen järjestämä.
Sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta selkokielestä, innostaa
oppilaita lukemaan ja vinkata
hyvää kirjallisuutta.
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hyötyä ja iloa kaikille, joille lukeminen on syystä tai toisesta
vaikeaa, esimerkiksi oppimistai keskittymisvaikeuden, tottumattomuuden tai vastahakoisuuden takia – tai vieraalla
kielellä luettaessa!
Kirjailijoiden esitys oli värikäs
ja siitä näkyi, miten innoissaan
he olivat aiheesta. Oppilaille
nopean puheen seuraaminen
saattoi välillä tuottaa pientä
hankaluutta, mutta kaikki kertoivat ymmärtäneensä ruotsia
ainakin jonkin verran.

Koulussamme vieraili kaksi
suomenruotsalaista kirjailijaa, Maria Turtschaninoff ja
Jolin Slotte. Etävierailu toteutettiin tammikuussa 9. luokan
A2-ruotsin tunnilla ruotsinopettaja Outi Eresmaa-Silvosen johdolla.
Kirjailijat kertoivat työstään
ja lukuharrastuksestaan sekä
esittelivät Finlandia Junior –
palkittua Maresi-nuortenkirjaa. Teos on Maria Turtschaninoffin kirjoittama ja Jolin
Slotte on laatinut siitä selkokielisen version.
Selkokieli on suomen kieltä,
jota on muokattu yleiskieltä
helpommin luettavaksi niin
sisällön, sanaston kuin lauserakenteiden osalta. Siitä on

Outi Eresmaa-Silvonen
Selkokieli-info: selkokeskus.fi
Kuva: Selkokirjojen sankarit-kampanjan logo
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN
PUHE, LAMMIN LUKIO JA
HAKKALAN YLÄKOULU
myös onnekkaita, kun pääsimme kokemaan kouluaikanamme koko tuon muutoksen.
Opiskellessa mieluisia aineita
taisivat olla eniten aineet, jotka
liittyivät jollain lailla ihmiseen,
tapahtumiin, paikkoihin tai
tarinoihin. Matematiikka ja liikunta eivät koulussa kuuluneet
lempiaineisiini. Myös kuvaja julkaisuviestintä tuntuivat
mukavilta aineilta, sai säätää
tietokoneella materiaaleja ja
kaikkea vähemmänkin hyödyllistä. Kouluaikananörttijutut ja erityisesti peliharrastus
oli minulle tärkeä osa arkea.
Vielä lukiossa en kuitenkaan
tiennyt mitä opiskelisin sitten
oikeasti joskus tai mitä tekisin
aikuisena.
Abivuoden puolella googlailin
jos pelitutkimusta, kulttuuria
ja historiaa voisi jossain opiskella samaan aikaan. Löysin

Hei ja hyvää itsenäisyyspäivää.
Olemme kokoontuneet poikkeusolojen mukaisesti juhlimaan itsenäistä Suomea. En
olisi varmaan päässyt paikalle,
ellei olisi ollut tätä mahdollisuutta etäpuhumiseen. Pidän
tätä puhettani Lapualta, vajaan
300 km päästä. Google mapsin
mukaan matkaan kuluu vajaat
4 tuntia, minulla siinä meni 10
vuotta.
Kävin yläkoulun ja lukion
Lammilla. Ikäluokkani oli siinä määrin poikkeuksellinen,
että ehdimme käymään koulua niin vanhassa Hakkalassa,
väliaikaissijoituksessa,
kuin
myös uudessa Hakkalassa.
Vanhemmat oppilaat jatkoivat
muualle ennen kuin rakennustyöt olivat päättyneet ja nuoremmat oppilaat tulivat, kun
se oli lopuillaan. Ehkä olimme
17

3D-skannausta museoesineille - ensimmäisten museoiden
joukossa Suomessa. Projekteissa ja museotyössäkin pitää
valitettavasti laskea, on hankebudjetteja,
kilpailutuksia
ja kaikenlaista, mutta nekin
luonnistuvat vaikka kasiluokalla ei siltä tuntunut. Myös
kuva- ja julkaisuviestinnän
tunneilla huvittaneet opettajan paasaukset ”pake makerin”
toiminnoista ovat olleet yllättävän iso apu, aina pitää joku
instapostaus, mainos tai ilmoitus taittaa jonnekin ja aikaa on
muutama tunti, onneksi ei tarvitse siinä ajassa opetella.
Tunneilla monesti tulee vilkuiltua kelloa ja ikkunasta,
opettajan jutut eivät välttämät-

sattumalta Turun yliopiston
laitoksen Porista ja siellä sai
pelien tutkimuksen lisäksi tutkia mm. elokuvia, historiaa,
sosiaalista mediaa. Otin myös
museologian kursseja sivuaineena. Myöhemmin opiskeluiden loppupuolella päädyin
juuri museologian kurssien
avustuksella tekemään erilaisia digihankkeita Porin
taidemuseolla.
Useamman
projektivuoden jälkeen sain
intendentin paikan Lapualta, kulttuurikeskukselta, jossa
johdan nyt neljää erilaista museota.
Työssäni saan tehdä yhä nörttijuttuja ja tämänkin vuoden
aikana olemme projektityöntekijän kanssa olleet tekemässä
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tä tunnu kiinnostavilta, mutta
niitä asioita opetetaan, koska
niistä on jotain hyötyä, ei ehkä
nyt tai parin vuoden päästä,
mutta ehkä joskus. Ikävintä on
huomata, mitä ei osaa, kun pitäisi osata ja on tilanne päällä.
Miten tämä liittyy itsenäisyyteen? Meillä on Suomessa vapaus ja mahdollisuus oppia
asioita. Kaikkien ei pidä mennä kouluun vaan aivan kaikki
saavat mennä kouluun, vaikka
kotona ei menisi niin hyvin.
Joku, joka tietää tietystä asiasta, opettaa meille, miten se asia
hoituu ja toimii. Kaupan päälle
vielä ilmaiset ruoat ja koulukyyti, jos on tarvetta.
Sotiemme veteraanit ovat taistelleet tämän mahdollisuuden

puolesta talvi-, jatko- ja Lapin
sodassa. Suomessa saa vaikuttaa äänestämällä asioihin, saa
hoitaa asioita omalla äidinkielellään, saa sanoa oman mielipiteensä, opiskella, tehdä töitä
ja asua siellä missä itse haluaa.
Näiden ja monien muiden
asioiden takia veteraanit taistelivat ja osa myös uhrasi henkensä. Kaikkialla maailmassa
nämä mainitsemani asiat eivät
ole mahdollisia.
Itsenäisyyspäivänä juhlimme
sitä, että Suomi on itsenäinen
ja sitä, että meillä on vapaus ja
etuoikeus nauttia näistä asioista. Itsenäisyyspäivä on jokaisena arkipäivänä, mutta me juhlimme sitä erityisesti juuri nyt.
Sakari Hanhimäki
Sakari Hanhimäki on Lapuan
kaupunginmuseoiden intendentti, joka valmistui Lammin
lukiosta ylioppilaaksi vuonna
2008.
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YHDEKSÄSLUOKKALAISEN
KIRJAILIJATYÖ
I L M AI SUVOIMAIN EN
LEENA KROHN

TAIN AR ON ,
POST IA TOIS ESTA
KAUPU N GISTA

Valitsin tämän kirjailijan, koska hänen teoksensa vaikutti
mielenkiintoisilta ja halusin
erityisesti lukea Leena Krohnin
kirjoittaman fantasiaromaanin
Tainaron. Työn tekeminen on
ollut mielenkiintoista ja kirjailijana Krohn vaikuttaa hyvin
taidokkaalta.
Leena Elisabeth Krohn on suomalainen kirjailija, jonka laajaan tuotantoon kuuluu monipuolisesti erilaisia romaaneja,
novelleja, lastenkirjoja, runoja
sekä esseitä. Krohnin teoksissa
pohditaan ja käsitellään erityisesti ihmisten suhdetta itseensä ja todellisuuteen, moraalisia
kysymyksiä, todellisuuden ja
harhojen rajoja sekä filosofisia
kysymyksiä.
Leenan läpimurtoteos Tainaron julkaistiin vuonna 1985,
ja se sai haltioituneen vastaanoton.

Luin fantasiaromaanin Tainaron, joka sisältää kaksikymmentä kahdeksan kirjettä,
joiden vastaanottaja jää nimettömäksi, eikä vastaa kirjeisiin. Kirjassa kuvataan paljon
Tainaron nimistä kaupunkia
sekä sen eriskummalisia asukkaita. Kertoja ei vaikuta muistavan juuri mitään menneisyydestään tai siitä miksi saapui
Tainaroniin.
Aluksi tarkoitukseni oli lukea
kirjaa vain vähän, jotta saisin
jonkin käsitteen kirjailijan kirjoitustyylistä, mutta minun oli
pakko kuulla aina vain lisää
kaupungista ja mystisestä vastaanottajasta, joten kirja tuli
lopulta luettua kokonaan.
Leenan kirjoitustyyli on hyvin kuvailevaa, mietteliästä ja
jokseenkin myös salaperäistä.
Lukija saa käyttää suuren mää20

rän mielikuvitusta lukiessaan
kyseistä kirjaa, sillä Tainaron
ei ole kuin mikä tahansa kaupunki, se on täynnä omituisia
olentoja sekä erikoisia tiloja ja
paikkoja.
Lukukokemuksena Tainaronin
lukeminen oli miellyttävää ja
mukaansa tempaavaa, se kuljetti lukijaa ympäri kaupunkia
ja kertoi sen asukkaista ja heidän maailmoistaan.
Mieleeni jäi erityisesti viidestoista kirje, joka kertoo radiosta ja kertojan muistosta.
Kertojen vähäisten muistojen
takia kirje oli erityinen, siinä
hän muistelee, kuinka rakasti kuunnella radion kohinaa,
musiikin tai urheiluselostusten sijasta. Ääni, joka houkutteli kertojaa, oli kuin kaikkien
kielten ja kaikkien äänten yhdistelmä, joka kaikui ympäri
huonetta valkeana kohinana.
Monessa kirjeessä kerrottiin
myös Jäärästä, joka on kertojan
ystävä ja opastaa häntä kaupungissa. Jäärä on hyväntahtoinen, mutta ei tykkää liiasta
kyselemisestä, mitä kertoja
tykkää harrastaa.

Lukunäyte:
“Oletko sinäkin huomannut:
tulee hetkiä, jolloin et tahdo
tahtoa ja sitten katsot sisään
päin ja mitä näetkään? Loputtoman tahtojen sarjan, äärettömän monta sinua, ja kaikki
teidät on pujoteltu muistin
sitkeään rihmaan, etkä sinä
itse ole loppujen lopuksi muuta kuin tuo ohuen ohut lanka
ja se värisee, pingottuu…”
Siiri Mäkelä 9A
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Koulussa nuoret lukevat sekä
kauno- että tietokirjoja. Lammin kirjasto auttaa kiinnostavien kirjojen lainaamisessa.
Tänä lukuvuonna perinteiset
kirjastovierailut ovat jääneet
vähiin, koska kirjastossa on ollut tiukat koronarajoitukset.

Huoli lasten ja nuorten vähäisestä lukuharrastuksesta on
näkynyt jo vuosia kouluissa.
Hakkalan koulussa äidinkielen
ja kirjallisuuden opettajat yrittävät löytää kaikille sopivaa ja
laadukasta luettavaa.

Kuvat: Leija Kuuranhalla
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9.-LUOKKALAISTEN
SYKSYN TEEMOJA
oppitunnilla. Kirjailija kertoi tavastaan kirjoittaa kirjoja
vuorovaikutteisesti. Kirjailija
kutsuu itseään livekirjailijaksi,
joka kirjoittaa kirjansa käsikirjoitusta blogissa, jonne kaikki
voivat kommentoida tekstiä tai
tekstin jatkoa. Edellisen lukuvuoden keväänä (2020 etäjakson aikana) silloinen 8B osallistui tekstin kommentointiin,
ja näin sai kirjailijan innostumaan etävierailusta Hakkalan
koulussa. Tatu Kokon Rob McCool –kirjasarja on kokonaan
kirjoitettu vuorovaikutteisesti
verkossa.

K I RJAI LI JAVIERAILIJA
K UOP I OSTA

Kirjailija Tatu Kokko vieraili
virtuaalisesti 9B-luokan äidinkielen ja kirjallisuuden

Kuva: Leija Kuuranhalla
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PARI SUH TEE N
H I STORI AA MUS EO
SKOGSTERI SSA

9.-luokkalaiset vierailivat lokakuussa 2020 museo Skogsterissa Hämeenlinnan keskustassa.
Näyttely kertoi avioliiton ja parisuhteen historiasta ja nykypäivästä. Ohjatun näyttelykierroksen lisäksi oppilaat pääsivät
tekemään pieniä tehtäviä, jotka
liittyivät näyttelyn sisältöön.
Leija Kuuranhalla
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TAVALLISEN RIVIOPETTAJAN
KOKEMUKSIA KEVÄÄSTÄ 2021
Helmikuun lopussa odotin
toiveikkaana talviloman alkamista. Ennen lomaa torstaina
tuli tieto, että loman jälkeen
siirrytään etäopetukseen. Perjantaina piti valmistella nuoria tulevaan ja varmistaa, että
oppilailla on mukana Chromebookit ja muut tarvittavat
välineet. Tiedotteita tuli joka
suunnasta.
Talvilomalla oli keskityttävä
lomailemaan, jätettävä tulevat
viikot pois mielestä ja tehtävä
sitä, mitä alun perin oli aikonutkin. Oppilaiden perheistä
aika monet lomailivat Pohjois-Suomen laskettelukeskuksissa.
Loman jälkeen alkoi arki eli
jokapäiväinen opetus Teamsin kautta. Aloitin aina tunnin
näyttäytymällä kameran kautta
oppilaille. Tunnin edetessä välillä mietin, että onko ruudun
takana oikeasti ne parikymmentä seiskaluokkalaista, joiden pitäisi olla, vai höpöttelen-

kö itsekseni. Onneksi monet
uskalsivat vastailla kysymyksiini.
Kokeitakin oli sovittu ja kun
paperikokeita ei voinut pitää,
alkoi opettelu. Tein Särmän
digikokeita kahdeksansille ja
Formsin avulla seitsemänsille
ja yhdeksänsille. Aikaa meni,
mutta onneksi apuakin sai.
Pikkukommelluksia tuli, mutta myös onnistumisia.
Tekniikka toimi enimmäkseen
hyvin. Välillä jonkun oppilaan
Teams ei toiminut tai joku ei
päässyt linkistä kokeeseen,
vaikka muut pääsivät. Pahin
tilanne oli se, kun koneeni ei
toiminut ollenkaan ja piti ampaista työpaikalle juuri oppitunnin alkamisaikaan. Loppujen lopuksi sekin meni hyvin,
eikä tunnin alku viivästynyt
varttia enempää.
Kun istui päivät pitkät koneen
ääressä, liikunnan merkitys
korostui. Oli pakko lähteä illalla lenkille – sekä lihasten että
25

Kuva: Leija Kuuranhalla
Juuri ennen talvilomaa 2021
tuli tieto, että yläkoulut siirtyvät Hämeenlinnassa etäopetukseen noin kuukaudeksi.
8C-luokkalaiset harjoittelivat
pään takia.
moduksia ja kirjoittivat tunKolme viikkoa meni loppujen
nelmaan liittyviä lauseita, jotlopuksi nopeasti, eikä viikon
ka olivat nähtävillä Lammin
jatko etäopetukseen yllättänyt.
kirjaston opetustilan ikkunoisPääsiäisen jälkeen tuntui musa koko etäopetusjakson ajan.
kavalta tavata oppilaita ihan
kasvotusten.
Sitten olikin aika miettiä, miten toteutetaan kevään tapahtumat koronaturvallisesti.
Kevätretket tehtiin Hämeenlinnan alueella ja kevätjuhla
pidettiin oman ryhmän kanssa
etäyhteyksin.
Jaana Hanhimäki
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JOUSTAVAN
PERUSOPETUSLUOKAN
KUULUMISIA

kaupassa tai rekan nupissa.
Korona-pandemia valitettavasti söi suurimman osan lukuvuodelle
suunnitelluista
tutustumiskäynneistä ja retkistä. Etäyhteyksin pääsimme
kuitenkin tutustumaan oppilaitoksiin ja oppilaita kiinnostaviin aloihin. Oppilaille
yksi mieleenpainuva retki oli
lasersota Hämeenlinnassa ja
ruokailu Raxin pitsabuffetissa.
Saimme nauttia myös aidosta
irakilaisesta ruoasta erään oppilaan perheen järjestämänä!
Luokassa on ollut välillä in-

Lukuvuosi Jopossa on hujahtanut hurjaa vauhtia! Uusi ohjaaja Jenni Sippola on opetellut
talon tavoille Maarit-opettajakonkarin vierellä.
Jopo-luokassa
opiskellaan
pienemmässä ryhmässä joustavasti mutta yleisopetuksen
tahtiin. Painopiste on työelämätaidoissa ja työssäoppimisjaksoilla. Syksyllä suoritettiin
onnistuneesti työharjoitteluita
ja myös keväällä osa pääsi harjoitteluun. Reippaita tettiläisiä
saattoi nähdä esimerkiksi lähi27

nostunut ja välillä lannistunut
ilmapiiri, mutta yhdessä tekemällä on aina noustu! Huumori on ollut tärkeässä roolissa.
Opiskelun lomassa on jäänyt
onneksi aikaa myös kahvittelulle, korttipeleille tai elokuville. Luokassa on käyty aktiivista
keskustelua päivän polttavista
aiheista ja parannettu maailmaa.
Suurin osa jopo-luokan oppilaista suuntaa jatko-opintoihin, ja ensi lukuvuonna jat-

ketaan uusin kasvoin. Jospa
korona hellittäisi niin, että pääsisimme myös livevierailuille
ja retkille oppilaiden kanssa,
ehkä myös tervehtimään vanhoja jopolaisia!
Ps. Käykää kurkistamassa Youtubesta tuoreet videot ”Myyttejä jopo-opiskelusta”.

PERINTEINEN 9.LK
KONSERTTI
Tänä lukuvuonna ei pidetty
9. luokan konserttia lainkaan,
koska 9. Lk:n musiikin pitkän
valinnan ryhmää ei muodostunut.
8. Lk:n pitkä musiikin valinnaisryhmä sekä kaksi ly-

hytkurssiryhmää 8. lk:lta sen
sijaan harjoittelivat konsertillisen verran biisejä lähes esityskuntoon. Etäopetusjaksot
estivät kuitenkin konsertin
kokonaan. Kokeilemme, jos
ensi lukuvuonna 2021 - 2022
saisimme 9. Lk:n konsertin onnistumaan.
Teppo Koskinen,
musiikin lehtori
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VANHEMPAINYHDISTYKSEN
KUULUMISIA
Koronaepidemia on kuluneen
lukuvuoden aikana vaikuttanut
luonnollisesti myös Hakkalan koulun ja Lammin lukion
vanhempainyhdistyksen mahdollisuuksiin osallistua nuorten opiskeluun avustuksien ja
tapahtuminen kautta. Olemme
olleet mukana luomassa perinteitä eri luokka-asteen opiskelijoille ja niitä on nyt jouduttu
siirtämään tai peräti perumaan
kokonaan.
Avustuksia jaoimme osallisuustiimille aiemmin hankkimamme
kuntopyörän
huoltoon, tukioppilaiden järjestämän tarjoilun kuluihin
sekä välituntivälineiden hankintaan. Lisäksi oppilaskunnalle myönsimme avustusta
uusien biljardimailojen sekä
nyrkkeilyhanskojen hankintaan. Hämeenlinnan kaupunki

on perinteisesti järjestänyt KesälomaExpress -tapahtuman
koulujen
päättäjäispäivänä.
Kesäisen tapahtuman linja-autokuljetuksiin anottiin Lammin nuorisotila Norpan kautta
avustusta. Tätä kirjoittaessa ei
vielä ollut tiedossa, tuleeko tuo
tapahtuma toteutumaan, mutta ehdollinen varaus avustukselle on tehty.
Lukion 2. luokan opiskelijoiden musikaali Pallo jalkaan
peruuntui toukokuussa livetapahtumana, mutta konsertti
lähetettiin striimattuna. Päätimme myöntää työryhmälle
lahjakortin Lippu.fi tai Ticketmasterin palveluihin.
Ystävänpäivän aikoihin olemme perinteisesti tarjonneet 9.
luokan oppilaille elokuvaesityksen. Tänä vuonna päivämääräksi on sovittu alustavasti
29

27.5.2021, tilanne arvioidaan
vielä toukokuun alussa. Talviloman jälkeen Hakkalan koulussa järjestetään opettajien ja
osallisuustiimin suunnittelema
Osallisuuskysely, jossa kartoitetaan mm. kiusaamistilannetta. Tämänkin tuloksia voimme sitten syksyllä hyödyntää
omassa toiminnassamme.
Abiturienttien
eväspaketit
olemme jakaneet niiden kevään yo-kirjoitusten yhteydessä, joihin suurin osa kokelaista
osallistuu. Abivuosi on ollut
heille poikkeuksellinen ja siksi
tänä vuonna päätimme pake-

toida heille ns. tsemppisuklaalevyt muiden eväiden lisäksi.
Keväällä 7.-luokkalaiset valitsevat oman luokkaryhmänsä
keskuudesta reilun, luotettavan, auttavaisen ja toiset huomioon ottavan luokkahengen
luojan. Tämä henkilö saa kevätjuhlassa Hyvä kaveri –stipendin, jonka arvo on 20 e.
Toivotamme vanhempainyhdistyksen puolesta kaikille oikein aurinkoista kesää!
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HAKKALAN KOULUN
TAPAHTUMIA
ELOKUU

11
koulun aloittaminen
12
Askelma 7A
13
Askelma 7B
14
Askelma 7C
17
Askelma F/G
18
poistumisharjoitus
19 - 20 koulukuvaus
25
vanhempainilta 7. luokille etäyhteyksin
27
JOPO-luokan retki Evolle
28
Ysitunti ruokalassa
4
9
10
17
23

SYYS KUU

JOPO-luokka ryhmäytymisretkellä Hämeenlinnassa
JOPO-luokalla opintoretkellä Hämeenlinnan käräjäoi
keudessa
8. luokat Metsäpäivässä Ahvenistolla
luokanvalvojien tuokio
vanhempainyhdistyksen kokous
LOKAKUU

5
2. jakson aloittaminen
6
rästikoe
7
koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokous
12 - 18 syysloma
20
9B ja 9F Kulttuuripolun opintoretkellä Museo Skogste
rissa Hämeenlinnassa
21
yhteishaun vanhempainilta 9.-luokkalaisille
21
vanhempainyhdistyksen vuosikokous Turvantalolla
22
9A ja 9H Kulttuuripolun opintoretkellä Museo Skogste
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27
30

5
11
13
13
18
18
19
20

rissa Hämeenlinnassa
luokanvalvojien tuokio
9C ja 9G Kulttuuripolun opintoretkellä Museo Skogste
rissa Hämeenlinnassa
MARRAS KUU

oppilaskuntien tapaaminen Lyseon koululla
oppilasagenttien koulutus (VR-lasit)
Nenäpäivä
luokanvalvojien tuokio
palloiluryhmä keilaamassa
koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokous
Askelma ja vanhempainilta 8. luokille
Taidetestaajat-hankeen opintovierailu Hämeenlinnan
taidemuseoon (8A/F/G)
23 - 30 9. luokkien TET
27
Taidetestaajat-hankeen opintovierailu Hämeenlinnan
taidemuseoon (8B/C)
3
4
5
7
8
8
9
10
11
15
16
16
18

JO ULUKUU

Keski-Hämeen koululaislehden ilmestyminen (8A/B/C)
päivänavaus sankarihaudoilla
itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla
taksvärkkipäivä
kasvomaskien käyttöönottaminen Hakkalan koulussa
rästikoe
luokanvalvojien tuokio
Askelma JOPO-luokalle
Lucian päivä
Askelma 9B
Askelma 9C
joululounas
jouluinen aamupäivä
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7
18
18
20
20
21
22
25
3

TAMMIKUU

kevätlukukauden aloittaminen
V-päivän aloitteiden valmistelutunnit
Yrityskylä 9B etäyhteyksin
koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokous
Lammin lukion esittelyilta 9. luokille etäyhteyksin
Yrityskylä 9A etäyhteyksin
luokanvalvojien tuokio
Yrityskylä 9C etäyhteyksin
HELMIKUU

valinnaisaineiden vanhempainilta 7. luokille
etäyhteyksin
8
4. jakson alkaminen
9
rästikoe
15
Vaikuta – älä valita -päivä etäyhteyksin
22 - 26 Hyvän mielen viikko
22
luokanvalvojien tuokio
24
F-luokkien ulkoilu- ja talviliikuntapäivä
26
villapaitaperjantai
22 - 28 talviloma
MAALIS KUU

8 - 31 etäopetus
10 - 31 hakuaika JOPO-luokalle
8
luokanvalvojien tuokio etäyhteyksin
15 - 19 ruokalassa Aasia-teemaviikko
22
luokanvalvojien tuokio etäyhteyksin
26
luokanvalvojien tuokio etäyhteyksin
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1
1
6
8
13
21
22
23
26
28
29
30
5
6
10
21
26
31
1
2
3
4
5

HUHT IKUU

etäopetuksen viimeinen päivä
luokanvalvojien tuokio etäyhteyksin
lähiopetukseen palaaminen
Taloustaito-kilpailu 9. luokille
rästikoe
Verso-oppilaiden koulutus etäyhteyksin
matematiikan valtakunnallinen koe 9. luokille
äidinkielen valtakunnallinen koe 9. luokille
englannin valtakunnallinen koe 9. luokille
oppilasagentit Oppilasagentti-messuilla etäyhteyksin
luokanvalvojien tuokio
väripäivä
TOUKOKUU

koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokous
Askelma 6. luokille etäyhteyksin
retkeilykurssin päiväretki Evolle
luokanvalvojien tuokio
retkeilykurssin päiväretki Kuohijärven Hietasaloon
rästikoe
KESÄKUU

jalkapallo-ottelu 7. ja 8. luokille
retkipäivä
Ysipäivä
peruskoulun ja lukion pesäpallo-ottelu
kevätjuhla
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KESÄINFO
Ehtolaiskuulustelu pidetään perjantaina 18.6.2021 klo 9. Kuulusteluun saapuvat oppilaat kokoontuvat kanslian eteen ennen
koetta.
Lukuvuosi 2021 - 2022 alkaa keskiviikkona 11.8.2021 Lammin
liikuntakeskuksen liikuntahallissa
7. luokan oppilailla klo 8.05 ja
8. ja 9. luokkien oppilailla klo 8.40.
Kanslia on suljettu kesällä 1. - 31.7.2021. Muina aikoina kanslia
on avoinna pääsääntöisesti klo 10 - 14.
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Hakkalan koulu
Lamminraitti 35
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