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Ei ole sellaista pimeää, mitä minun hento käteni ei torjuisi 
 

Kulunut lukuvuosi alkoi kevyemmissä tunnelmissa, mitä edellinen päättyi. Kesä 2020 oli pandemian 

suhteen helpottunut ja usko tilanteen normalisoitumiseen oli korkealla. Ohjeet kouluvuoden 

suunnitteluun olivat kuitenkin tiukat. Koulun toimintaa piti suunnitella huomioiden mahdolliset 

pandemiasta aiheutuvat rajoitukset. Teemapäivät, retket ja vierailut jäivät lukuvuoden alussa 

avoimeksi, ja koska tilanne ei juurikaan parantunut, lukuvuotemme toiminta on pitkälti keskittynyt 

perusasioihin. 

Pienessä koulussamme yhteistyötä on tehty rinnakkaisluokan kanssa, mutta koko koulua koskettavia 

tapahtumia olemme välttäneet. Olemme ottaneet ohjeet ja rajoitukset vakavasti ja pyrkineet 

parhaamme mukaan niitä noudattamaan. 

Arvostan kaikkien asennetta tässä vaikeassa tilanteessa ja haluankin kiittää kaikkia yhteisestä 

ponnistelusta pandemian torjunnassa. Tämä on malliesimerkki siitä, miten yhteistyö kantaa ja miten 

kaikki lopulta hyötyvät, kun jokainen huolehtii vastuullisesti omasta käytöksestä. 

Sama asenne auttaa myös siinä, miten turvalliseksi ja viihtyisäksi jokainen voi oman työ- ja 

opiskeluympäristönsä kokea. Vastuu itsestä ja muista koskettaa meitä kaikkia, ja tätä asennetta on 

hyvä siirtää kiusaamisen vastaiseen toimintaan. 

Lukuvuotemme teema tänä vuonna on ollut Hyvän mielen koulu. Hyvän mielen koulussa kiinnitetään 

huomiota mielenterveyden hyvinvointiin ja siihen, miten näitä elämässä tarvittavia taitoja voidaan 

yhdessä harjoitella. Iittalan yhtenäiskoulun opettajat ovat olleet kehittämässä Mieli ry:n kanssa 

yhteistyössä Hyvän mielen taitomerkkiä. Kehittämistyössä mukana olleet opettajat palkittiin syksyllä 

tästä työstä Hämeenlinnan kaupungin kehittäjäpalkinnolla. Onnittelut vielä kerran heille tästä 

hienosta työstä. 

Hyvä mieli kuuluu kaikille, ja erityisesti vaikeina aikoina on hyvä kiinnittää erityistä huomiota siihen, 

miten itse voi ja miten kaveri voi sekä siihen, millä keinoilla omaa mieltään voi kohentaa. Hyvä mieli 

ja fiilis syntyvät onnistumisesta ja hyvistä vuorovaikutustilanteista. Kauniista sanoista, positiivisesta 

huomiosta, ilosta ja huumorista. Yleensä myönteisestä ilmapiiristä ja kannustuksesta. Usein aika 

tavallisista asioista, eli meistä ihan jokainen pystyy näihin vaikuttamaan. 

Tästä lukuvuodesta mieleen jäi yhteinen päivänavaus 2. luokan poikien kanssa. Huumori, vitsit ja 

hauskat jutut ovat aina tärkeitä mutta varsinkin tänä vuonna, kun elämässä on ollut paljon 

rajoituksia, niistä saa energiaa. Ilo ja huumori kantaa mutta niin kantaa ystävyyskin. Ystävyyttä 

kannattaa arvostaa ja vaalia. Hyvä ystävä on aina tärkeä mutta erityisesti silloin ystävyyttä arvostaa, 

kun ei itse jaksa. 

Koronaepidemian aikana esiin on noussut resilienssin käsite. Resilienssillä tarkoitetaan henkistä 

kapasiteettia, jonka avulla ihminen pystyy hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka 

ylläpitävät hyvinvointia erilaisissa tilanteissa. Resilienssi mahdollistaa sen, että ihminen ei mene rikki 

tai murru jokaisesta vastoinkäymisestä, vaan pystyy palautumaan kuormittavista tilanteista ja 

jatkamaan elämäänsä. Poikkeukselliset, äkilliset olosuhteiden muutokset ja vaikeat tilanteet 

edellyttävät joustavuutta, uusien ratkaisujen ja ajatusmallien käyttöönottoa sekä toiveikkuutta. 

Mielenterveyttä tukee kyky kohdata vastoinkäymisiä ja sopeutua muutoksiin. Haluamme Iittalan 

yhtenäiskoulussa vahvistaa näitä taitoja ja siksi jatkamme myös ensi vuonna Hyvän mielen taitojen 

harjoittelua. Useilla luokilla tulee olemaan kerran viikossa Hyvän mielen taitojen tunti, jossa oman 
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opettajan kanssa pureudutaan aiheisiin, joilla pyritään vaikuttamaan niin luokan ilmapiiriin, 

kaverisuhteisiin kuin myös yksilöllisiin keinoihin vahvistaa omaa jaksamistaan. 

Hyvät ysit 

Yhdeksänvuotinen peruskoulunne on nyt päätösvaiheessa. Opintonne tulevat kuitenkin jatkumaan 

tästä eteenpäin, olettehan ensimmäinen sukupolvi, jota 1.8.2021 voimaanastuva oppivelvollisuuden 

laajentuminen tulee koskemaan. Suomi tarvitsee teitä ja teidän osaamistanne, ja siksi tämä uudistus 

on erittäin tarpeellinen ja tärkeä. Sivistykseen ja koulutukseen satsaaminen tulee maksamaan 

itsensä takaisin monin tavoin. 

Suomi on maailman kärkimaita koulutuksen ja osaamisen alueilla. Arvostakaa tätä ja näitä 

mahdollisuuksia, mitä maamme teille tarjoaa. Maksuton koulutus on teko tasa-arvon puolesta ja sillä 

taataan, että jokaisella suomalaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet toteuttaa 

itseään ja osaamistaan. Kulkea kohtia omia unelmia ja löytää itsestään ne vahvuudet, jotka tuottavat 

itselle iloa. Onnellinen elämä on se, mihin kannattaa elämässään tähdätä, ja se, mikä tuottaa 

elämään iloa ja onnen tunnetta, on meille jokaiselle yksilöllinen kokemus. 

Toivon teille elämään paljon onnistumisia ja iloa jokaiseen arjen ja juhlan hetkeen. Luota itseesi ja 

muista, että pimeän jälkeen koittaa aina valoisampi aamu ja että ei ole sellaista pimeää, mistä ei 

löytyisi suuntaa kohti valoa. Ei yksin vaan yhdessä. 

Hyvää kesää kaikille ja kiitos yhteisistä vuosista yseille. Menestystä elämään ja jatko-opintoihin. 

t. reksi 

Rehtorin kevätjuhlapuhe Iittalan yhtenäiskoulussa 5.6.2021 
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Hyvän mielen taitomerkki on Iittalan yhtenäiskoulun innovaatio 
 

Joitakin vuosia sitten koulumme opettajat Kaisa Sihvonen ja Sanna Manderbacka miettivät, millainen 

voisi olla unelma onnesta meidän koulussamme. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässäkin 

pohdittiin, millä tavalla voisimme tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Lisäksi 

halusimme auttaa oppilaita kiinnittämään huomiota ja arvostamaan omia vahvuuksiaan. Unelma 

onnesta on jokaiselle erilainen. Se on mahdollista tavoittaa, mikäli itse voi hyvin ja on tasapainossa 

oman elämänsä iloissa ja suruissa. 

Olen saanut olla koulussamme osana työryhmää, jonka jäsenet ovat ideoineet Hyvän mielen 

taitomerkin. Hyvän mielen taitomerkki on toimintamalli, jolla voidaan vahvistaa oppilaiden 

mielenterveystaitoja. Olen Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän johtajana ollut moneen otteeseen 

pohtimassa sitä, kuinka voisimme lisätä oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. 

Hyvän mielen taitomerkki on siis digitaalinen toimintaympäristö, joka on kehitetty peruskoululaisten 

mielenterveystaitojen harjaannuttamiseen. Se on tehty yhteistyönä Iittalan yhtenäiskoulun / 

Hämeenlinnan kaupungin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuvaa yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa seuraavasti: 

“Koko oppilaitosyhteisöä tukeva ehkäisevä yhteisöllinen työ on opiskeluhuollon ensisijainen 

toteuttamismuoto.” 

Lisäksi mainitaan: 

”Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, 

joilla muun muassa edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja 

osallisuutta.” 

Oppilaitostasolla Hyvän mielen taitomerkki on siis systeeminen ja koulun toimintakulttuuria 

vahvistava johtamisen väline. Haluamme luoda toimintatapoja, joilla vahvistetaan 

mielenterveystaitoja pienestä ykköslokkalaisesta lähtien. Haluamme, että koulunsa päättävillä 

ysiluokkalaisilla on hyppysissään Hyvän mielen diplomi. Se voi olla apuna esimerkiksi kesätyöpaikan 

hakemisessa. Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tavoite on siis edistää THL:n kuvaamia tavoitteita 

koulussa oppilaiden ja myös henkilökunnan keskuudessa. Tavoitteena on, että mielenterveystaidot 

ja työhyvinvointi ovat vahvasti toiminnan keskiössä myös työyhteisön tasolla. 

Haluamme ohjata opettajia pohtimaan oppilaiden kanssa mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä 

teemoja. Hyvän mielen taitomerkki on opettajalle työkalu, joka on helposti käytettävä ja 

sisällöllisesti tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva. Siinä huomioidaan tietysti myös 

opetussuunnitelman tavoitteet. 

Useat huolestuttavat uutiset syksyllä 2020 väkivaltatilanteista ja kiusaamisesta suomalaisissa 

kouluissa on vahvistanut käsitystämme mielenterveystaitojen opettamisen merkityksellisyydestä ja 

ajankohtaisuudesta. Koronatilanne on myös huolestuttanut meitä. On tärkeää muistaa, että 

mielenterveystaitoja voi oppia. Meille unelma onnesta on turvallinen, iloinen, hyväksyvä ja 

suvaitseva koulu. 

Tänä lukuvuotena olemme Iittalan yhtenäiskoulussa pilotoineet Hyvän mielen taitomerkin 

käyttämisessä. Jo tällä hetkellä toimintamalli on levinnyt kymmenien opettajien ja satojen oppilaiden 
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käyttöön ympäri Suomen. Lukuvuonna 2021-2022 jatkamme Hyvän mielen taitomerkin käyttämistä 

eri luokka-asteilla. 

Aurinkoista kesää! 

Siukku Erola, apulaisrehtori 

Iittalan yhtenäiskoulun yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toiminnan johtaja 

 

 

Kehittäjäpalkinnon Hyvän mielen taitomerkistä saanut työryhmä: Siukku Erola, Sanna Manderbacka, 

Kukka Heiskanen, Satu Rintala ja Lise Lindberg. Kuvasta puuttuu työskentelyyn osallistunut Kaisa Sihvonen. 
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Tiimitervehdykset 
 

Hyvinvointitiimi 

Tiimin jäsenet: Kaisa Sihvonen (tiiminvetäjä), Siukku Erola, Satu Rintala, Sanna Manderbacka ja Lise 

Lindberg. 

Hyvinvointitiimin tavoitteena on ollut tukea kouluyhteisöä mielenterveystaitojen opettamisessa ja 

kehittämämme Hyvän mielen taitomerkin käyttöönottamisessa. Lisäksi tavoitteemme oli omissa 

luokissamme pilotoida Hyvän mielen taitomerkin käyttöä. 

Olemme onnistuneet näissä tavoitteissa hyvin. Koululla tiimimme jäsenet ovat esitelleet 

taitomerkkiä omissa luokkatasotiimeissään. Lisäksi Mieli Ry:n suunnittelija Riikka Nurmi piti koko 

henkilökunnalle koulutuksen merkin käytöstä. Hiljalleen merkin käyttöä on opeteltu kaikilla luokka-

asteilla. Innokkaasti odotamme yläkoulun materiaalin valmistumista. Hyvän mielen teemapäivän 

järjestäminen peruuntui koronapandemian pitkittymisen takia. 

Hyvän mielen taitojen opettaminen Iittalassa jatkuu suunnitellusti ja tehokkaasti myös ensi 

lukuvuonna. 

 

Osallisuustiimi  

Tiimin jäsenet: Minna Mäkinen (tiiminvetäjä), Hanna Kökkö, Aulikki Aalto, Tiina Mäenluoma, Vesa 

Lehtomäki ja Taina Lehtinen  

Osallisuustiimin tavoitteena oli aktivoida oppilaita vaikuttamaan ja osallistumaan koulun toimintaan 

ja päätöksentekoon. Tiimin vastuualueet ja tehtävät olivat seuraavat:  

-Osallisuustiimi organisoi koulun oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaa sekä kummioppilastoimintaa.  

-Ysilounas  

-Muistamiset  

Poikkeavan kouluvuoden vuoksi osallisuutta ja yhteistyötä yli luokkarajojen oli haasteellista 

toteuttaa ja monien jo perinteeksikin muodostuneiden tapahtumien järjestäminen oli peruttava tänä 

vuonna. Tämä on vaikuttanut erityisesti oppilaskunnan toimintaan sekä kummioppilastoimintaan.   

Tiimimme tavoitteena oli pitää teemapäivä otsikolla: Meidän kylä osaa ja osallistuu! Valitettavasti se 

ei onnistunut, mutta toivottavasti lähitulevaisuudessa saamme koko kylän kokoontumaan yhteen 

ja jakamaan omaa osaamistaan.  

Tiimi on kokoontunut säännöllisesti yhteisiin Teams-tapaamisiin, joissa erityisen tärkeäksi osaksi on 

noussut kuulumisten vaihto ja kollegiaalinen tuki poikkeuksellisen työvuoden mukanaan tuomiin 

haasteisiin. Tänä vuonna vapaammalle keskustelulle on jäänyt aikaisempaa enemmän aikaa.  

Ysiluokkalaisten tärkeä tapahtuma, ysilounas, järjestettiin poikkeusjärjestelyin, onneksi se onnistui.  
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Liikkuva koulu – tiimi  

Tiimin jäsenet: Jari Tuominen (tiiminvetäjä), Markus Aakkula, Marko Allén, Mikko Jalava ja Minna 

Kataja  

Liikkuva koulu -tiimi järjestää liikunnallista toimintaa koulussa, suunnittelee ja organisoi 

uinninopetuksen sekä suunnittelee koulun liikuntavälinehankinnat. Tänä vuonna liikunnallista 

toimintaa on rajoittanut koronapandemia. Erilaisia turnauksia ja teemapäiviä ei ole voitu järjestää 

edellisten lukuvuosien tapaan. Näitä liikunnanopettajat ovatkin sitten organisoineet liikuntatuntien 

sisältöihin. Koulun yhteisöllisyyden kannalta olisi toki tärkeää päästä järjestämään yhteisiäkin 

tapahtumia. Uinninopetusta vaikeutti osaltaan uimahallin rajoitukset ja lopulta koko uimahallin 

sulkeminen pandemian vuoksi. Alaluokkien 1-5 uinninopetus saatiin kuitenkin järjestettyä pääosin 

suunnitelmien mukaan.   

 

Arviointitiimi  

Tiimin jäsenet: Kalle Manninen (tiiminvetäjä), Bruna di Pastena, Virpi Myllärniemi, Saija Virta ja Heini 

Nummela 

Tehtävämme oli kehittää Iittalan yhtenäiskoulun arviointipedagogiikkaa vastaamaan 

opetussuunnitelman alati muuttuviin vaatimuksiin. Jaoimme ajantasaisinta arviointitietoa opettajille 

sekä perustimme opettajien tarpeisiin ns. arviointipöydän, jota opettajat ylläpitävät ja hyödyntävät 

materiaalitarpeidensa mukaan.  

 

Lukuliike-tiimi 

Tiimin jäsenet: Minna Oksa (tiiminvetäjä), Ursula Finni, Marja Lehmusvaara, Timo Mäkimarttunen, 

Päivi Raunio ja Kari Sairanen 

Koulumme pääsi osalliseksi Opetushallituksen Lukuliike-pilottihankkeeseen, jota tiimimme toteutti 

Iittalan yhtenäiskoulussa eri tavoin. Valitettavasti osa suunnittelemastamme toiminnasta päättyi 

ennakoitua aiemmin tai estyi kokonaan syyslukukaudella voimistuneiden koronarajoitusten vuoksi. 

Pyrimme kuitenkin korostamaan lukutaidon merkitystä eri keinoin koko lukuvuoden ajan.  

Lukuvuoden aikana tiimimme värväsi innokkaita lukijoita kirja-agenteiksi. Kirja-agentit muun muassa 

vinkkasivat muille kirjoja, mutta moni agenttien suunnittelema toiminta jäi valitettavasti koronan 

vuoksi toteutumatta. Tiimimme piti myös lukuvälituntia oppimistorilla siihen asti, kunnes 

yhteiskokoontumiset kiellettiin. 

Tiimimme järjesti ohjelmaa Mediaviikolle sekä Uutisten viikolle alkuvuodesta 2021. Kokosimme 

muun muassa Iittalan koulun uutisseinän, johon koottiin oppilaiden toimittamia uutisia. Lisäksi 

organisoimme huhtikuussa lukemisen teematunnit, joiden aikana koko koulu luki kirjoja ja 

työskenteli muilla tavoilla lukemisen parissa. 

Lukemisen teema näkyi myös yläkoululaisten monialaisessa oppimiskokonaisuudessa, jossa 

harjoiteltiin erilaista lukemista eri oppiaineiden näkökulmasta. 
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Iittalan yhtenäiskoulun oppilaskunta 
 

Oppilaskunnan toiminta on ollut haasteellista koronan aikaan. 

Luokkia ei ole voinut yhdistää eikä hallitus ole voinut kokoontua 

täysimääräisenä, koska se koostuu eri luokkien 

luottamusoppilaista. Silti saatiin toteutettua lokakuun lopussa 

Halloweenin kauhurata halliin ja pukeuduttiin teeman mukaisesti.  

Lasten oikeuksien viikolla pohdittiin omissa luokissa mm. 

tulevaisuutta ja unelmia sekä viihtyisää ympäristöä. Käytävän 

”Tähtiseinälle” kertyi iso määrä unelmia. Samaan aikaan 

osallistuttiin Lindströmin kiusaamisen vastaiseen kampanjaan ja 

saatiin käsipyyhetelineisiin asiasta muistuttavia, itse suunniteltuja 

julisteita. 

Helmikuun toisella viikolla järjestettiin pukeutumisen väriviikko, joka huipentui ystävänpäivän 

kunniaksi punaiseen päivään. Käytävän seinälle kerättiin myös valtava määrä punaisia sydämiä, 

joiden toivotukset ja kannustuslauseet ilahduttivat ohikulkijoita. 

Osallistuimme syksyllä kaupungin oppilaskuntatapaamisiin, jotka järjestettiin erikseen alakouluille ja 

yläkouluille. Oppilaskunnan oma Instagram-tili (#iykoppilaskunta) otettiin käyttöön marraskuussa. 

Yläkoululle suunnatussa virtuaalisessa oppilaskuntaseminaarissa 11.5. olivat mukana 8. luokan Enni 

Peltoniemi ja Fanni Varga.  

Ohjaavina opettajina toimivat tänä lukuvuonna Minna Mäkinen ja Hanna Kökkö.  

 

Iittalan yhtenäiskoulun oppilaskunnan hallituksen jäsenet + varajäsenet 
lv 2020-2021 
 
1a Einari Leppänen Anni Numminen 
1b Nea Torro  Juho Joensuu 
2a Jimi Virtanen  Vilja Simola 
2b Akseli Sahanen Viljo Nummi 
3a Tuuli Pietilä  Hermanni Kekäläinen 
3b Eddie Alsio  Peppi Heinonen 
4a Sisu Lehtonen  Juliana Koskinen 
4b Niila Waulu  Alina Nappari 
5a Roni Heino  Seela Mäntytörmä 
5b Tuomas Hannukainen Melina Saarinen 
1-4c Roope Ronkainen 
6a Leevi Niemelä  Merinna Patovisti 
6b Eemeli Ovaskainen Minja Pekkanen 
7a Rauha Hopeakoski Jasmin Maunula 
7b Joona Maijala  Juhana Laihiainen 
8a Fanni Varga  Emma Kosola 
8b Enni Peltoniemi Kristian Torvikoski 
9a Ville Kulmala  Anni Karrimaa 
9b Oliver Lindholm Lauri Sajantola 
6-9c Väinö Ahvenus Rea Perkovuo 
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Yhdeksäsluokkalaisten kevätjuhlapuhe  
 

Hyvä juhlaväki! Tervetuloa poikkeukselliseen kevätjuhlaan. Minä olen Oliver Lindholm ja kanssani 

puhuu Nella Laine. 

Meidän yhdeksään kouluvuoteen on mahtunut paljon ylä- ja alamäkiä ja pian se kaikki on 

takanamme. 

Vuonna 2012 syksyllä kokoonnuimme pääovien eteen. Luokanopettajat Aulikki Aalto ja Heli Ormala 

kertoivat meille uudet luokkamme. Ensimmäisen koulupäivän jälkeen iloiset oppilaat marssivat 

keltanokkalippikset päässä vanhempiensa luokse, jotka odottivat aulassa. 

Ensimmäiset vuodet harjoittelimme koululaisten taitoja, joita tarvitsemme edelleen ja tulemme 

tarvitsemaan tulevaisuudessa. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat vaatineet paljon harjoittelua ja sitä 

harjoittelua tulee jatkaa vielä pitkään. 

Ala-asteen välitunnit vietettiin pihalla vinkkiä ja jalkapalloa pelaten. Ala-asteella luokkiemme välit 

eivät olleet hyvät turnauksien takia, sillä B-luokka voitti jokaisen turnauksen. A-luokan tytöt 

muistuttelevat nykyäänkin siitä, kuinka he voittivat jalkapallossa yhden erän. Mutta erilaiset reissut 

ovat lähentäneet välejämme tiiviimmiksi. Olemme käyneet yhdessä katsomassa näytelmiä Kaunotar 

ja hirviö sekä Keisarin uudet vaatteet. Myös keilailureissu ja Pikku kakkosen -puistoretki ovat luoneet 

meille mukavia muistoja, joita voimme muistella vielä pitkään. 

Vuonna 2018 kuudennella luokalla lähdettiin leirikouluun Pajulahteen. Pajulahdessa saimme kokeilla 

erilaisia aktiviteetteja esimerkiksi melontaa, frisbeegolfia, curlingia ja silloista Suomen suurinta 

seikkailupuistoa. Pajulahdessa saimme myös nauttia upeista maisemista ja hyvästä ruuasta. 

Yhdeksään kouluvuoteen on mahtunut Marjan 500 sivun pituiset kokeet, Markuksen bulgarialainen 

katse, Minnan lukuisat kirjakeskustelut, Veskun pilkut eikä pisteet, Hannan hermoromahdukset, 

Karin lintubongailut ja kasvikansiot sekä Allun ja Sannan pyllynheilutukset. 

Oppimista on tapahtunut myös reissujen aikana. Olemme käyneet Yrityskylässä kuudennella 

luokalla, jossa opimme työelämän alkeita. Yhdeksännellä luokalla Yrityskylä-peli toteutettiin hieman 

eri tavalla maailmanlaajuisen pandemian takia. Kuitenkin saimme Marjan luokassa viettää mukavan 

pelihetken etäyhteyksien avulla. Myös biologiaa olemme olleet oppimassa kasiluokalla metsäpäivän 

muodossa. Siellä tutustuimme metsiin ja paistoimme makkaraa sateisessa säässä. 

Rankat vuodet ovat vaatineet myös palauttavia hetkiä. Vapaa-ajalla hengailut Shellillä ja kyläkiesit 

ovat tasapainottaneet arkeamme. Viikon kruunaa viikonlopun irrottelut kodalla grillaten, musiikkia 

kuunnellen ja muutaman drinksun nauttien. Me olemme hyvin yleinen näky vanhalla kolmostiellä, 

kun matkamme käy kohti Mäkkäriä viidennettä kertaa viikossa. Anteeksi kaikille, jotka yrittävät 

lähteä ohittamaan noin viiden menopelin letkaa. 

Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen. Korona on estänyt monet mahdollisuudet meiltä 

ysiluokkalaisilta. Yhdeksännen luokan leirikoulu, ysipesä ja vierailut toisen asteen oppilaitoksiin ovat 

jääneet meiltä välistä. Kuitenkin vuosi on ollut mieleenpainuva ja olemme luoneet mukavia muistoja. 

Anteeksi opettajille, että olemme ärsyttäneet teitä, mutta tunne on ollut molemminpuolinen. 

Anteeksi Karille ja Marjalle lukuisista kauppareissuista, sisällä oleskeluista, kasvatuskeskusteluista ja 

kännykän käytöistä. Anteeksi myös kaikille sijaisillemme meidän sopimattomasta käytöksestä. 
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Kiitos kaikille kuluneista lukuvuosista. Haluamme erityisesti kiittää luokanvalvojia Karia ja Marjaa, 

muita opettajia, henkilökuntaa, siivoajia ja muita oppilaita. Kiitos etenkin teille ysiluokkalaisille, 

olemme kulkeneet pitkän matkan yhdessä ja nyt se matka on päättymässä. Toivotamme kaikkea 

hyvää jatko-opintoihin. Aurinkoista kesää kaikille. 

PS. Jos opettajille jäi epäselväksi, välitunnit pukuhuoneissa vietti Iida, Juuli ja Saana. Eniten kaupassa 

kävi Oliver, Jami, Ville, Lauri ja Aku. 

Nella Laine ja Oliver Lindholm (9B) 

 

 

 

 
Sini Onnela (9B): Unimaailma 
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Luokanvalvojien puheet juhlalounaalla 26.5.2021 
 

Hyvät yhdeksäsluokkalaiset, tänään on teidän juhlahetkenne! Yhdeksän vuotta peruskoulua on pian 

takana. Matkan varrella on ollut kaikenlaista - se ehkä kuuluukin asiaan. Olette kuitenkin kaikki 

vallan erinomaisia. Oletteko huomanneet, että olette omaksuneet paljon viisautta ja elämän 

kannalta tärkeitä taitoja viimeisten vuosien aikana? Olette te! Olette hiljaisinakin ajattelevaisia ja 

älykkäästi pohtivia nuoria. Monet teistä tarttuvat toimeen ja ahertavat, toiset mieluummin 

hengaavat ja ehkä ajattelevat: ”Kyllä tää joka tapauksessa tästä...”. Kukin kuitenkin aina omalla 

persoonallisella tavallaan. Teissä kaikissa on monenlaista lahjakkuutta. Teissä elävät kuvataiteilijat, 

muusikot, luovat ilmaisijat, urheilijat, kielinerot, matemaatikot, luonnontieteilijät, monet 

kädentaitajat, historian tuntijat ja yhteiskunnallisesti kiinnostuneet nuoret. Lahjakkuudet 

mahdollistavat paljon asioita tulevaisuudessa, ja aina voi kehittyä lisää. Valmis ei tarvitse olla 

koskaan. 

Hyvä sinä yhdeksäsluokkalainen – juuri sinä! Olet pian sulkemassa tämän koulun ovea takanasi ja 

avaamassa kesän jälkeen rohkeasti uutta ovea kohti tulevaa. Katso horisonttiin uteliaasti sisukkaana, 

päättäväisenä ja pää pystyssä. Älä anna periksi, älä silloinkaan vaikka jokin juttu ei heti 

onnistuisikaan tai jokin tavoite ei heti täyttyisikään. Usko itseesi. Mekin täällä koulussa olemme 

uskoneet sinuun. Unelmoi paljon, unelmoi mahdottomiakin, sillä unelmilla on tapana toteutua. Ota 

riskejä harkitusti ja usko omaan tiehesi. Pohdi elämääsi ja uskalla tarpeen mukaan astua toiselle 

polulle – siellä voi olla jotain myönteistä yllättävää sinun varallesi. Ole myös lempeä ja armollinen 

itsellesi ja rinnalla kulkijoillesi. Hellyyttä ja lempeyttä ei ole koskaan elämässä liikaa, eikä elämä ole 

aina ruusuilla tanssimista. Elämä kuitenkin kantaa, ja jokainen löytää oman paikkansa ja onnensa 

lopulta. Saavuttaaksesi onnen pyri olemaan ystävällinen, kiitä enemmän ja anna muille tunnustusta 

onnistumisista. Hoida myös itseäsi, muista levätä ja hoitaa kuntoasi, hengitä ja hengästy. Pyydä 

anteeksi, kun siihen on aihetta ja pidä huolta läheisistäsi. Ole aktiivinen ja kiinnostunut ympärilläsi 

tapahtuvista asioista. Ne antavat perspektiiviä ymmärtää maailman moninaisuutta ja suhtautua 

ennakkoluulottomasti erilaisuuteen. Pysy erossa päihteistä ja jos jokin asia arveluttaa, kysy itseltäsi: 

”Olenko aivan varma tästä?” Usko vapauteen, sillä voit vaikuttaa omaan elämääsi. Sinä itse olet 

oman elämäsi sankari. Usko oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, kohtele muita, niin kuin toivoisit 

itseäsi kohdeltavan. Usko rauhaan, sillä sopusointu ja kompromissien tekemisen taito suojelevat 

myös sinua itseäsi. Ole luova ja koeta sietää virheitä. Elämä on seikkailu, ja virheitä sattuu kaikille. 

Virheistä voi joka kerta ottaa opiksi ja hetkessä vaihtaa suuntaa parempaan. Aina ei tarvitse olla 

täydellinen, riittää kun pyrkii kyllin hyvään, parhaaseen mahdolliseen. 

Minua itseäni on matkan varrella usein puhutellut entisen valtion päämiehemme Mauno Koiviston 

sanat: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.” 

Usko siis hyvään. Vaikka tie näyttäisikin nousevan pystyyn, kohtele itseäsi ymmärtäväisesti ja muista: 

sinä riität juuri sellaisena kuin olet. Toivon sinulle, teille kaikille, parasta mahdollista tulevaisuutta. 

Seuratkaa sydämenne ääntä ja tulkaa onnellisiksi ihmisiksi! 

Marja Lehmusvaara, 9B:n luokanvalvoja 
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Hyvä juhlaväki, hyvät ysit! 

Sinun ei tarvitse vielä tietää, mikä sinusta tulee isona. Ei meistä muistakaan kukaan sinun iässäsi 

tiennyt. Ne, jotka väittivät tietävänsä, huijasivat tai olivat väärässä. Sinulla on koko elämä aikaa 

selvittää, kuka olet ja mitä haluat. Siitä tässä elämässä oikeastaan on kyse. 

Äläkä turhaan pelkää vääriä valintoja. Teet niitä joka tapauksessa, mutta opit niistä ja jatkat 

eteenpäin. Hyvään elämään kuuluvat myös virheet. Ja kun epäonnistut, lohduta itseäsi kuten 

lohduttaisit parasta ystävääsi. 

Opettele elämän konkreettisia taitoja. Tee ruokaa, tiskaa, pese mopoauto, nikkaroi, neulo. Opettele 

tunnistamaan lintuja, ymmärtämään raha-asioita, puhumaan vieraita kieliä, kuuntelemaan ystävääsi, 

ostamaan hammasharja, istuttamaan orvokkeja. Sillä jokainen pieni asia, jonka osaat, tuo arkeesi 

vähän lisää iloa. 

Muista myös nukkua tarpeeksi, syödä sopivasti ja liikkua. Aseta itsellesi tavoitteita ja tee töitä niiden 

eteen. Aina ei kuitenkaan tarvitse olla hyödyllinen ja tehokas, välillä on hyvä vain olla, makoilla 

riippumatossa ja katsella pilviä, eikä tehdä mitään – edes kännykällä. 

Asiat, joista eniten välität, tuottavat useimmiten mukavia tunteita. Mene kuitenkin välillä 

epämukavuusalueellesi, tee asioita, joista et välttämättä kovin paljon pidä. Vaikkakin se saattaa 

saada aikaan hiukan stressiä ja kohottaa adrenaliiniasi. Voit kuitenkin tällöin saavuttaa asioita, joita 

et tiennyt olevan olemassakaan ja löytää itsestäsi uusia puolia. 

Mutta missä ikinä kuljetkin, muista aina välillä soittaa äidille ja isälle. Se on tärkeää - ainakin äidille ja 

isälle. 

Ja lopuksi, Matti Nykäsen sanoin: Elämä on ihmisen parasta aikaa. 

Hyvää kesää ysit! 

Kari Sairanen, 9A:n luokanvalvoja 

 

Joanna Sutisen (8A) sarjakuvatyö  
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Agenttitoiminta  
 

Tänä lukuvuonna olemme toimineet noin kahdeksan 

henkilön   

porukassa, johon kuuluvat Enni (8B), Ainu (8B), Eva (8B),   

Onni (7B), Lauri (7B), Evert (7B), Venni (7B), 

sekä Waltter (7B).   

Meitä on reippaasti ohjannut Timo Mäkimarttunen.   

Olemme työskennelleet monen kiinnostavan jutun parissa.   

Työstimme Raspberry Pi -tietokoneen ympärille rakennettua 

pelikonetta. Kyseisellä koneella voi pelata retropelejä, 

Minecraftia, myös koodaaminen pythonilla onnistuu. 

Pythonilla olemme mm. työstäneet Harry Potter-tupatestiä.   

Osa ryhmästä on tehnyt Minecraft Education Editioniin omaa 

maatansa, joka on suunnattu 3.-luokkalaisille fysiikan 

hauskaan oppimiseen.   

Osa on Timon ja Mikko Jalavan avustuksella rakentanut 

pelikonetta, jossa on Raspberry Pi- pohja. Koneella on 

tarkoitus pelata esimerkiksi nostalgisia pelejä.   

Olemme avustaneet Timoa esimerkiksi tyhjentämään ja valmistelemaan 3.-luokkalaisille iPadeja. 

Olemme testailleet myös monia muita työvälineitä ohjelmointia varten. Timo on ollut suuresti 

apuna, ja kiitämme häntä mahtavasta tilaisuudesta. Saimme muuten myös erittäin hienot t-paidat!  

Enni Peltoniemi, Eva Kovaljonok ja Ainu Arohonka (8B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kira Pohjola (9B): Lego Ninjago Kai -puku  
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Iltapäivätoiminta ”iltsi” kaudella 2020-21 

  
  
Iltsi toimi tuttuun tapaan Hukarilla koulupäivisin 12-17 välisenä aikana. Lapsia toiminnassa oli 

mukana 17.   

Päivittäiseen touhuun kuului ulkoilua, välipala, läksyjen tekoa ja leikkejä sekä pelejä.   

Vietimme myös monia juhlia, kuten hurjia 

halloweenbileitä, pikkujouluja tontun jättämien rastien 

merkeissä, ystävänpäivädiscoa ja vappuhulinoita.   

Syksyllä ulkoilimme paljon Hukarin pihalla ja pelailimme 

sisällä lautapelejä ja suuren suosion saavuttanutta 

biljardia!  

Saimme myös nauttia lumisesta talvesta ja talvikauden 

olimmekin paljon pulkkamäessä.   

Paistoimme makkaraa Hukarin pihalla partion lainaamalla 

nuotiopohjalla ja vietimme talvista päivää pulkkaa 

laskien.   

Kevään nautimme ihanista aurinkoisista keleistä ja 

seurasimme oravien touhuja lähipuissa.   

  

 T. Susanna, Anja, Päivi, Katri ja Maritta  

  

  

  

  

Luokanvalvojan tunnit 
 

Tänä lukuvuonna on joka kuukausi pidetty luokanvalvojan tunti, jolloin kukin luokka on työskennellyt 

tunnin oman luokanvalvoja ja –opettajan kanssa. Tunnin aikana on keskusteltu luokkien 

ajankohtaisista, koko luokkaa koskevista aiheista. Lisäksi luokanvalvojan tunneilla on käsitelty muun 

muassa tunnetaitoja, harjoiteltu yhteistyötaitoja ja pohdittu omia vahvuuksia. 

8B-luokan oppilaat ovat kokeneet tunnit tärkeiksi. Oppilaiden sanoin ”lv-tunnit ovat tuoneet 

kouluviikkoon mukavaa vaihtelua ja pistäneet ajattelemaan”. 
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Kutosten pakohuonepeli 
 

Marraskuussa 5.-8.-luokkalaiset pääsivät kokeilemaan 

pakohuonepeliä, jonka muutama kuudennen luokan oppilas oli 

ideoinut ja toteuttanut. Peli järjestettiin hallin tiloissa, ja 

kuudesluokkalaiset ohjasivat pelaajia.  

 

 

 

Haaste 2 
 

Haaste 2 on Micon ja Matiaksen keksimä leikki, jonka rinnakkaisluokkakin on kopioinut. Leikin ideana 

on, että siinä valitaan ensin tehtävä ja sitten otetaan kivi-paperi-sakset-menetelmällä selville, kumpi 

suorittaa tehtävän. Tehtävänä on yleensä halata luokkakaveria tai pussata kädelle. Leikki keksittiin 

vuonna 2021 ystävänpäivänä. Ope ei tiedä tästä mitään... Haaste 3 on tulossa... 

Vilkku Nurkkala ja Matias Vieru (4B) 

 

4B-luokka kirjailijavierailuilla 
 

Pääsimme mukaan suoraan nettiyhteyteen kahden kirjailijan kanssa omasta luokkahuoneesta käsin 

ja myös kirjailija näki meidät. Saimme kysyä kysymyksiä kirjailijalta. 

Harri Istvan-Mäki: 

Harrilla oli pitkät hiukset, hän on huumorintajuinen mies ja hän esitteli meille hänen kirjojaan. Harri 

keksi Zombie-kirjan kun hänen ystävänsä oli kaikessa myöhässä. Harri esitti kirjojaan mökiltään. 

Tuutikki Tolonen: 

Tuutikki esitteli myös kirjojansa ja hän oli kirjoittanut: Agnes-kirjasarjan, Mörkö-kirjasarjan, 

Auttamistoimisto Luna -kirjasarjan. Mörkö-kirjan idea oli tullut aamiaispöydässä käydystä 

keskustelusta Tuutikin pojan kanssa, ja kirjaa on käännetty monelle eri kielelle. Tuutikki on 

kirjoittanut 17 kirjaa ja muutaman hän kertoi kirjoittaneensa ystävänsä Eppu Nuotion kanssa. 

Tuutikin lapset ja lasten kaverit saattavat löytää itsensä kirjojen sivuilta – saattaapi olla, että myös 

meidän luokan Lassi pääsee pyynnöstään seuraavaan Agnes-kirjaan mukaan. 

Tuutikki oli rakentanut itselleen kirjoitustyöhuoneen varastoon. Hänen työhuoneessaan on kirjahylly 

ja hassu sininen lasten kylpytakki, joka on ollut myös mukana kirjoissaan. 

Lassi Laihiainen ja Veeti Ränkimies (4B) 
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Koko koulun piilosta 
 

Jos kahteentoista päivään ei tule koko luokalla kirja-, väline- tai läksyunohduksia, saamme itse 

keksimistämme vaihtoehdoista arvotun palkinnon. Vuoden odotetuin palkinto oli 

kokokoulunpiilosta, jossa yksi oli etsijä ja 22 piiloutui.    

Jos oli tyttö etsijänä, niin paras piilo oli miesten pukuhuoneet, ja jos oli poika etsijänä, paras piilo oli 

naisten pukuhuoneet, pimeät paikat, ja paikat joihin ei mieluusti menisi. 

Kaikkia pelotti, koska etsijät liikkuivat hiljaa. Jännityskin oli kova, koska koskaan ei voinut tietää, 

missä etsijä oli. Puhelimet olivat kovassa käytössä ja niillä viestiteltiin muille, jos tiedettiin missä 

etsijä oli. 

Säännöt olivat, ettei saanut juosta, eikä mennä häiritsemään toisia luokkia sekä tunteja. Ulos ei 

saanut mennä piiloon ja saliin ei saanut mennä. Luokkiin ei saanut mennä piiloon ja avustaminen oli 

sallittua ainoastaan silloin kun ei ollut löydetty.  

 

Niila Waulu ja Vertti Mäntylä (4B) 

 

 

Lasten oikeuksien viikko 
 

Lasten oikeuksien viikkoa vietettiin 

marraskuussa. Tekstiilipalveluyritys 

Lindström järjesti koululle aiheen 

mukaisia mattoja, rollup-telineitä sekä 

käsipyyheautomaattien kansia. Iittalan 

yhtenäiskoulussa työskenneltiin lasten 

oikeuksien parissa joka päivä kello 

kymmenen tunnilla. Viikon aikana mm. 

kirjoitettiin tulevaisuudesta sekä 

suunniteltiin kiusaamisen vastaisia 

julisteita, joista osa pääsi koristamaan 

käsipyyhetelineiden kansia Lindströmin 

painamina versioina. Viikon 

huipennuksena katseltiin Putouksesta 

tutun Urmas Viilunkin live stream -

esitystä. 
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Urmas Viilunk show             
 

Urmas Viilunk on entinen putousvoittaja. Hän tuli viihdyttämään lapsia etäyhteydellä kiusaamisen 

vastaisen viikon päätteeksi. Hän puhui kiusaamisesta ja teki taikatemppuja lapsille. Mukana oli myös 

muita kouluja ja luokkia, joita Urmas sai viihdyttää. Kaikki lapset nauroivat ja oli mukavaa. Urmas on 

virolainen mies, joka esiintyi Putous-nimisessä tv-show:ssa ja hänen hokemansa oli ”alvi pitää 

maksaa aina, tai verottajat laittaa myrskyn hyrskyn”. 

Sanni Salmi ja Juulia Sinkkonen (4B)                                                       

 

Pinja Rasinkangas (9B): Metamorfoosi  
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Jäteselviytyjät 
 

Saimme tiedon jäteselviytyjät-kisasta opettajalta. Saimme sitä varten materiaalin tableteille 

tammikuussa. Sen jälkeen aloimme lukea kappaleita yksin ja yhdessä. Sitten meidät jaettiin 

kisaryhmiin. Teimme 

kierrätysjulisteet jätejakeista, 

joista pystyi harjoittelemaan 

harjoituskilpailuun ja oikeaan 

kilpailuun.  

Oli kulunut pari kuukautta ja 

teimme harjoituskilpailun 

ryhmissä. Se oli helppo. 

Teimme parin viikon päästä 

oikean kilpailun samoissa 

ryhmissä Teams-yhteydellä 

Kiertokapulaan. Kisaan 

osallistui paljon muitakin 

nelosluokkia Hämeenlinnan 

ympäristöstä.  

Oli kulunut pari viikkoa ja tulokset selvisivät: meidän luokasta paras ryhmä voitti huivit. Kukaan ei 

päässyt jatkoon meidän luokasta. Opimme kevään aikana kierrättämisestä ja jätteen lajittelusta. 

Selina Salmijärvi ja Nelli Lehtinen (4B) 

 
Saimme tiedon jäteselviytyjät-kisasta opettajalta. Saimme sitä varten materiaalin tableteille 

tammikuussa. Sen jälkeen aloimme lukea kappaleita yksin ja yhdessä. Sitten meidät jaettiin 

kisaryhmiin. Teimme kierrätysjulisteet jätejakeista, joista pystyi harjoittelemaan harjoituskilpailuun 

ja oikeaan kilpailuun. Oli kulunut pari kuukautta ja teimme harjoituskilpailun ryhmissä. Se oli helppo.  

Teimme parin viikon päästä oikean kilpailun samoissa ryhmissä Teams-yhteydellä Kiertokapulaan. 

Kisaan osallistui paljon muitakin nelosluokkia Hämeenlinnan ympäristöstä. Oli kulunut pari viikkoa ja 

tulokset selvisivät: meidän luokasta paras ryhmä voitti huivit. Kukaan ei päässyt jatkoon meidän 

luokasta. Opimme  kevään aikana kierrättämisestä ja jätteen lajittelusta. 

Selina Salmijarvi 
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V-päivä eli ”Vaikuta älä valita!” 
 

Hämeenlinnan kaupungilla on tapana pitää 8.-luokkalaisille V-päivä, jossa he voivat saada 

kaupungilta rahoitusta ideansa toteuttamiseen. V-päivän myötä on koululle saatu esimerkiksi 

ministadion ja uusi laituri uimarannalle.  

Iittalassa V-päivä pidettiin 10.2.2021. Pari viikkoa ennen V-päivää pidettiin siihen valmistautumista 

varten ajatellut tunnit, joissa keksittiin ideoita V-päivää varten ja muutenkin suunniteltiin sitä. Tunnit 

piti koulun uusi nuorisotyöntekijä Samuli Mäkelä yhdessä äidinkielen opettajan Minna Oksan 

kanssa.  

Luokkamme ideana oli frisbeegolf-rata pururadalle. Helmikuun 10. päivä olimme Teams-puhelussa 

yhdessä Hämeenlinnan päättäjien kanssa. Esitimme heille ideamme frisbeegolf-radasta. Heidän 

mielestään ideamme oli hyvä.   

Asiat eivät ole vielä edenneet tämän päivän jälkeen koronatilanteen vuoksi, joten emme tiedä siitä, 

mihin rahat menevät, mutta toivottavasti kuitenkin saamme osan rahoista radan rakentamiseen.  

Eveliina Hakamäki ja Ella Hokka (8A) 

 

Yrityskylä 2021  
 

Tämän vuoden yrityskylä oli todella erilainen kuin aiemmin, koska ei ollut mahdollisuutta matkustaa 

Tampereelle. Pidimme Yrityskylän etänä koronarajoitteiden mukaisesti. Yrityskylään harjoiteltiin 

aiemmilla tunneilla. Teimme tiimit ja kilpailimme toisiamme vastaan myynti- ja bisnestaidoissa. Pelin 

voittaja valittiin sillä tavalla, että kuka on saanut eniten voittoja, on voittaja. Palkintoina oli 

voittajatiimille suklaata.  

Jami Maijala ja Ville Kulmala (9A) 

 

Etäkouluun talviloman jälkeen  
 

Etäkoulu oli siinä mielessä kivaa, kun ei tarvinnut herätä ja nousta niin aikaisin, mutta keskittyminen 

herpaantui koko ajan johonkin muuhun. Toisille oli taas helpompaa keskittyä kotona opiskeluun. 

Etäkoulussa tuli paljon enemmän koulutöitä ja koko ajan piti olla koneen äärellä. Oli hyvä, kun ei 

ollut kokeita. Mutta toisaalta taas kokeet korvattiin työläillä projekteilla.  

Koska vain yläkoulu oli etänä, yhteydet toimivat hieman paremmin tällä kertaa. Viimevuotiseen 

etäkouluun verrattuna tämä etäkoulujakso oli työläämpi ja rankempi. Oli vaikea löytää hyvää 

paikkaa, missä opiskella. Valitettavasti kelitkään eivät olleet parhaat mahdolliset liikunnan tehtävien 

suorittamiseen. Koululta tullut ruoka oli myös viimeksi parempaa. Oli kivaa, kun sai olla kotona 

omassa rauhassa, mutta kavereita tuli toisinaan ikävä. Etäyhteyden kautta oli hankalampi oppia ja 

suurin vastuu laitettiin itse opiskelijalle. Jos ei tahtonut kuunnella, ei myöskään oppinut. Eihän 

opettajat voi sitä tietää, jos joku ei kotona opiskele. Avun pyytäminen etänä oli hankalampaa ja 

tunneilla osallistui aina muutama tietty henkilö. Opettajillakin oli varmasti paljon extrahommaa. 
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Etäkoulussa oli hyvä työrauha, mutta tuli istuttua paikallaan aivan liian kauan. Omat välitunnit ja 

ruokatauot sai käyttää kukin omalla tavallaan. Osa tietenkin järkevämmin kuin toiset. Osa jätti 

tehtäviä tekemättä, koska ei osannut pyytää apua, tai kukaan ei ollut valvomassa miten koulu sujuu. 

Kaikki tehtävät eivät olleet mieluisia ja joidenkin aineiden tehtävät olivat työläitä. Toisinaan etäkoulu 

oli mukavaa, toisinaan rankkaa ja tylsää.  

Elina Ojala, Alma Mäenpää ja Olivia Jokinen (8B) 
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Kansalaisaktivismia Iittalan yhtenäiskoulussa 
 

Maaliskuussa kuudesluokkalaiset järjestivät koululla mielenosoituksen. Kuudesluokkalaiset osoittivat 

mieltään muuttuvaa luokkajakoa vastaan. A2-kielen suosion myötä luokat jaetaan seitsemännellä 

luokalla uudelleen, mitä kuudesluokkalaiset järjestäytyivät vastustamaan. 

Rehtori Anne Laatikainen vieraili kuudensilla luokilla kuulemassa kuudensia luokkia sekä 

keskustelemassa koulun ratkaisuista. 

 

Hiihtotapahtuma 
 

Lähdettiin koululta kahdeksalta bussilla Hämeenlinnaan Ahveniston moottoriradalle, jonne 

Hämeenlinnan Hiihtoseura oli järjestänyt Hiihtotapahtuman 4.luokkalaisille. Meillä oli mukana eväät. 

Mentiin eri toimintapisteille. Ensimmäinen piste oli pujottelu. Laskettiin aika jyrkkää rinnettä alas ja 

pujoteltiin esteiden vierestä. Ohjaaja, joka näytti meille, miten pujotellaan, veti itse kunnon voltin 

laskiessaan. Seuraavassa pisteessä harjoiteltiin erilaisia hiihtotyylejä. Samassa mentiin myös viestiä. 

Seuraavassa pisteessä menimme rinnettä alas ja hypittiin hyppyristä. Se piste oli meidän molempien 

suosikki. Pelasimme myös suksifutista. Sitten lähdettiin bussilla kotiin ja söimme samalla eväät. 

Koululle tultuamme lämmittelimme varpaita ja sormia pakkaspäivän jäljiltä vielä hetken 

liikuntahallissa touhuilemalla.  

Sylvi Kaartama ja Eero Caven (4B) 

 

Aprillipäivä 
 

Päivä ennen aprillipäivää pari 4B-luokkalaista keksi aprillipilan opettajalle. Aprillipäivänä 4B-

luokkalaiset menivät pääoville jonoon aakkosjärjestyksessä juuri kun kellot soi. Melkein kaikilla 

luokkalaisilla oli hupparit päällä ja huput päässä. Sitten menimme luokkaan yksitellen 

aakkosjärjestyksessä. Kun kaikki olivat luokassa myöhässä, huudettiin aprillipila-laulu. Kun 

koulupäivä oli edennyt jonkin aikaa ja tulimme syömästä, koko luokka alkoi tekoyskiä (kuin koronan 

saaneet). Matikantuntia oli kulunut jo jonkin aikaa, opettaja oli auttamassa oppilasta luokassa 

matikantehtävissä, hän kävi hakemassa pöydältään jotain. Hän tuli takaisin ja oli juuri istumassa 

tuolille, laitoimme äkkiä pierutyynyn penkille ja hän istui siihen ja koko luokka repesi nauruun. 

Halukkaat saivat kertoa luokassa, miten aikovat kotona jatkaa aprillipilailua. 

Vivian Lindholm ja Lila Syrjälä (4B) 
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Koulukätköt 
 

Koulukätköjen tarkoitus/idea oli kertoa geokätköily-harrastuksesta. Siinä saa pienen maistiaisen 

geokätköilystä. Silloin saa liikuntaa, kun koulukätköilee. 

Kätköt tehdään pieniin purkkeihin, joihin laitetaan paperivihkonen, jonka nimi on lokikirja. 

Lokikirjaan laitetaan nimet ja löytöpäivämäärä, kun koulukätkön löytää.  

Koulukätkön voi esimerkiksi piilottaa pieneen kiven koloon tai muihin pieniin paikkoihin. Kannattaa 

piilottaa kätköt paikkoihin, joista niitä ei heti näe. Jos tekee kätkön, niin pitää muistaa merkitä se 

tarkasti karttaan. Kätköjen etsimisessä kannattaa käyttää karttaa ja suunnistustaitoa.  

Koulukätköt teki 4B-luokka ja ne piilotettiin pääsiäisviikon iloksi kaikille koulun oppilaille. Kätköjä 

käytiin myös huoltamassa päivittäin. Harmillista, että jotkut kätköt jästittiin monta kertaa. 

Helmi Helminen ja Olga Vinkki (4B) 

 

Itetaide 
 

Hämeenlinnan Taidemuseo oli keväällä 2021 koronan vuoksi suljettu yleisöltä, mutta Arx järjesti 

kuitenkin koululaisvierailuja sinne, jolloin koko museo oli yhden luokan käytössä. 

Ite-taidenäyttelyyn (Kohtalona Luovuus) oli koottu sellaisten taiteilijoiden teoksia, jotka eivät olleet 

opiskelleet taiteilijoiksi tai eivät tehneet taidettaan myyntiin, vaan ilokseen itselle.                                              

Eka menimme bussilla Verkatehtaan parkkipaikalle. Odotimme hetken museon edessä, kunnes 

museon työntekijä tuli avaamaan meille museon oven. Riisuimme ulkovaatteet ja lähdimme 

kiertelemään ja katsomaan teoksia. Teoksia oli monenlaisia: oli dokumentteja, oli rakennustaidetta, 

tatuointeja, eri materiaaleista tehtyjä veistoksia ja paljon muuta. Moneen oli käytetty kaikenlaista 

ylijäämätavaraa, mitä nurkista löytyy. Sitten kiertely loppui ja menimme kävelemään Hämeenlinnan 

torille, jossa moni eläytyi torilavalla kahden vuoden takaiseen HPK:n Suomenmestaruusjuhlaan.  

Koulussa teimme Olevaiset-maalauksen näyttelyn inspiroimana (Kaarina Staudinger-Loppukaarre) 

sekä piirsimme rikastetun kartan omasta kotiympäristöstä Daniel Moserin mallia mukaellen. 

Alma Nappari ja Linda Jokinen (4B) 
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Kepparit ovat saapuneet Iittalan yhtenäiskouluun  
 

Iittalan yhtenäiskoulu on liikkuva koulu, joten lasten ja nuorten liikkumista pidetään tärkeänä asiana. 

Näin ajatteli myös iittalalainen Mervi Siltala. Siltalan katsellessa koululaisia leikkimässä välitunnilla 

hän sai upean ajatuksen. Hän halusi tukea lasten liikkumista koulussa tekemällä lahjoituksen Iittalan 

yhtenäiskoulun alaluokille. 

Siltala kertoo olleensa aina innostunut käsityöstä ja muista taideaineista. Sen pohjalta hän alkoi 

työstää projektiaan. Hän sai tarvittavat materiaalit kasaan ja asiat alkoivat sujua toivotulla tavalla. 

Pian keppihevoset alkoivat valmistua ja jokainen Iittalan yhtenäiskoulun luokista 1-4 sai niitä kolme 

käyttöönsä. Siltalan tavoitteena oli tuoda iloa ja liikunnan riemua alakoululaisille. Keppihevosien 

tekeminen kuuluu hänen harrastuksiinsa, joten se oli hänelle luonteva tapa osoittaa liikunnan 

tärkeys lahjoituksen muodossa.  

Oppilaat ovat ottaneet uudet keppihevoset riemulla vastaan. Iittalan yhtenäiskoulun 3.-luokkalaiset 

kertovat, miten he jakavat vuorot keppareiden käytön suhteen. Jokaisella luokalla on oma lista, 

johon he merkitsevät rastin yhtä kepparin käyttövuoroa kohti. Kun rasteja on tarpeeksi yhdellä 

oppilaalla, on aika antaa muiden ratsastaa vuorostaan. Oppilaat kertovat myös, että heidän 

luokallaan on useita innokkaita keppariratsastajia, joten vuorot ovat tarpeen. Lapset ovat hyvin 

iloisia ja onnellisia saadessaan uusia keppareita käyttöönsä. He kuvailevat keppareitaan söpöiksi.  

Myös ensimmäisen luokan oppilaat ovat innokkaita ratsastajia. He kertovat pohtineensa 

yhdessä keppareille nimiä. Hyviä ehdotuksia olivat esimerkiksi Täplä, Lumi ja Söpö. Kuten 

vanhemmillakin oppilailla, myös heillä on selkeä järjestelmä, jonka avulla kepparivuorot sovitaan. 

Opettaja pitää huolta listasta, ja kaikki halukkaat saavat vuorollansa ottaa osaa keppareiden 

hoitamiseen ja niiden kanssa leikkimiseen.  

Tällä lahjoituksella on ollut koululle 

hyvin suuri merkitys jo tähän 

mennessä. Siltala kertoo aikovansa 

jatkaa keppihevosten tekoa ja 

koulukin on saamassa syksyllä 

lisäystä kepparitalleihinsa. 

Keppihevoset ovat täyttäneet 

tavoitteensa odotetusti 

alakoululaisten keskuudessa. 

Oppilaat ovat innokkaita 

liikkumaan niiden kanssa ja 

käyttävät keppareita ahkerasti.  

 
Eevi Kulju (9A)  
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Taidetestaajat 2021  
 

Tänä vuonna järjestettiin Taidetestaajien taide-elämys kahdeksasluokkalaisille etänä. 

Kokoonnuimme kaikki oppimistorille. Katsoimme oopperaesityksen, joka oli pidetty jo 

aikaisemmin suorana lähetyksenä, mutta me katsoimme sen nauhoitteena. Samalla kun katsoimme 

oopperaa, meidän täytyi tehdä bingotehtävä ja saimme herkutella. Taidetestaajat-kokemus olisi ollut 

mukavampi, jos olisi ollut livenä katsomassa eikä valkokankaalta luokassa. Ooppera oli “Covid 

fan tutte”, ja sitä johti Esa-Pekka Salonen. Ooppera kertoi koronan vaikutuksesta huonosti 

suunnitellusta oopperasta ja siitä, millaisia vaikutuksia koronalla on oopperalle. Mielestämme 

ooppera oli humoristinen, mutta sekava, koska vaikutti oikeasti, että koko ooppera oli täysin hatusta 

vedetty.  

Inka Niemi ja Fanni Varga (8A) 

 

Uimahallireissu 
 

Ensin meille jaettiin eväät ja sen jälkeen me lähdettiin bussilla kohti uimahallia. Kun oltiin perillä, 

mentiin vaihtamaan uimavaatteita. Kun olimme vaihtaneet vaatteet, menimme riviin altaan reunalle 

ja meidät jaettiin ryhmiin uimataidon mukaan. Jokainen ryhmä meni eri altaaseen oman taitotason 

mukaan. Sitten harjoiteltiin uimisen eri tyylejä. Joillakin oli pienet uimalaudat, joitten kanssa 

harjoitella. Uimalaseista tuli pikku sekaannus. Lopuksi oli vapaata uintia. Jotkut vain uivat ja jotkut 

hyppäsivät hyppytornista. Meitä opettivat uimaan opettajat Markus, Minna ja uimahallin väki. Sitten 

lähdettiin takaisin pukuhuoneisiin vaihtamaan vaatteet takaisin päälle. Kun kaikki olivat vaihtaneet 

vaatteet, me lähdettiin bussilla kohti koulua. Paluumatkalla sai syödä eväät ja katsoa puhelinta, jos 

sellainen oli mukana. Kun päästiin koululle, meitä odotti vain kuvaamataidon tunti ja sitten päästiin 

kotiin. Valitettavasti meidän toinen uimareissu peruuntui uimahallityöntekijöiden korona-altistuksen 

vuoksi. 

Alisa Sievänen ja Ninni Karkulahti (4B) 
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Kumutalo                       

 
3.-luokkalaisilla on vuosittain Kuoroprojekti, johon liittyviä lauluja lauletaan koko vuoden ajan 

musiikkitunneilla ja Ismo Savimäki käy laulattamassa myös - ja hassuttelemassa hauskoilla jutuillaan. 

Koronan vuoksi jättikonsertti Verkatehtaalla ei onnistunut, joten me menimme 4. luokan syksyllä 

Kumutalon Studioon bussilla ja me lauloimme siellä Jätit-kappaleen. Mutta me emme laulaneet 

koronan vuoksi samaan aikaan kuin A-luokka tai muut luokat/koulut. Jouduttiin ottamaan varmaan 

20 ottoa esityksestä. Opimme seisomaan paikallaan rivissä. Video on katsottavissa 

https://www.youtube.com/channel/UCD-hRBM0Z6U4Np5jTFMaVPA. 

Sitten me menimme ulkoilemaan 4A:n kanssa Apparalle, söimme eväitä ja leikimme AMONG US:ia. 

Sitten me juostiin kuntoportaita ylös ja alas ja me laskimme ne kuntoportaat ja niitä oli joku 200! 

Sitten me lähdimme kotiin. ARVOSANA MATKASTA OLI 7/10.      

 Altti Alakoski ja Siiri Heikurinen (4B) 

 

Iloa luonnosta 
 

Alkuopetuksen lukuvoden 2020-2021 monialainen oppimiskokonaisuus liittyi teemaan; Iloa 

luonnosta. Poikkeuksellisena koronavuotena halusimme tuoda oppilaita luonnon lähelle. Yhtenä 

oppimiskokonaisuuden tavoitteena oli kasvattaa lapsia ymmärtämään luonnon monipuolisuus osana 

arkea ja lapsen elämää. Käytännössä toteutimme alkuopetuksessa yhteisiä teemapäiviä, joissa 

toimimme erilaisten luontoaiheisten tehtävien parissa. Poikkeuksena oli se, että teimme samoja 

asioita koko alkuopetuksessa, mutta 

toimimme omana luokkanamme 

sekoittamatta luokkien oppilaita keskenään. 

Luokittain tehtiin myös omia retkiä luontoon 

sekä sisällytettiin luontoaiheita myös osaksi 

eri oppiaineiden opetusta. Lähiluonto tuli 

tutuksi oppimisympäristönä, jossa jokainen 

lapsi sai havainnoida luontoa omalla 

yksilöllisellä tavallaan. 

                 

Heini Nummela, 

luokanopettaja 

1B-luokka ihailemassa hiirenkorvia Vesitornilla.  
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Taloustaitoa ja vaikuttamista 

  

9. luokkalaisten yrityskylävierailu toteutettiin etäyhteyksin joulukuussa. Peliin valmistauduttiin 

koulussa 5-6 hengen tiimeissä.  Pelitilanteessa 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. Iittalan yhtenäiskoulun voittajatiimiin kuuluivat 9A:lta 

Iida Lehtola, Jami Maijala ja Antti Tammisalo sekä 9B:ltä Emilia Jokinen, Kira Pohjola ja Pinja 

Rasinkangas.  

Keväällä 9.-luokkalaiset osallistuivat valtakunnalliseen Taloustaitokilpailuun. Kilpailu järjestettiin 

yhteistyössä HYOL ry:n ja Osuuspankin kanssa. Kilpailussa pohdittiin koronan vaikutuksia ihmisten 

kuluttamiseen ja EU:n keinoja selviytyä koronakriisistä. Lisäksi nuoret pohtivat vakuuttamiseen, 

luoton ottoon ja inflaatioon liittyviä aiheita. Koulumme taloustaitajaksi nousi Nella Laine (9B).  

Valtakunnalliset nuorisovaalit järjestettiin toukokuussa 2021. Kuntavaaleihin 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.  

    
Marja Lehmusvaara, 

historian ja yhteiskuntaopin opettaja  
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Stipendit  
   
Etelä-Hämeen Osuuspankki    
      
9. luokan parhaiten menestynyt oppilas, 50 €:          
9A Vieno Ristimäki 
9B Nella Laine   
   
Hämeenlinnan Suomalais-Brittiläinen yhdistys ry   
  
9.-luokkalaiselle ansioituneelle englannin opiskelijalle, 50 €: 
9B Sini Onnela   
    
MTK Hattula-Kalvola ry   
  

Eniten keskiarvoaan parantaneille 6. luokan oppilaille, 50 €:   
6A Kasimir Lindholm   
6B Salla Lehtonen   
   
Iittalan kouluvanhemmat ry ja Iittalan yhtenäiskoulun rahasto   
  
Käytökseltään hyvä oppilas, joka tsemppaa myös muita: 
1A Sanja Ahlsten, 10 € 

1A Riku Sajantola, 10 € 

1B Vilho Ahonen, 10 € 

1B Veera Tuomioja, 10 € 

2A Elisabeth Lindholm, 10 € 

2A Leevi Kaartama, 10 € 

2B Akseli Sahanen, 10 € 

2B Ella Virtanen, 10 € 

3A Miska Kuisma, 20 € 

3B Viivi Uotila, 20 € 

4A Siiri Hannukainen, 20 € 

4B Alma Nappari, 20 € 

5A Mimosa Koskinen, 20 € 

5B Ilmi Hopeakoski, 20 € 

6A Merinna Patovisti, 20 € 

6B Timi Koskinen, 20 € 

7A Rauha Hopeakoski, 20 € 

7B Lauri Äystö, 20 € 

8A Katriina Hakamäki, 20 € 

8B Enni Peltoniemi, 20 € 

Iittalan yhtenäiskoulun rahasto: 
 
Taloustietokilpailussa menestynyt oppilas, 50 €:  
9B Nella Laine  
  
Oma-aloitteinen ja aktiivinen oppilas, 50 €:  
9B Kira Pohjola  



27 
 

Rohkea itsensä ilmaisija, 25 €:  
4A Elle Lähdekorpi 
   
Taito-taideaineiden osaaja, kuvataide, 50 €:    
9B Pinja Rasinkangas   
   
Kotitalouden kirjapalkinto:  
9C Väinö Ahvenus 
 
Lupaava luonnontieteissä, 50 €:   
9A Antti Tammisalo  
   
Myönteinen asenne opiskeluun, 50 €:  
9B Lauri Sajantola 

  

Vuoden urheilija, 50 €:  
9A Vieno Ristimäki 
   
Aktiivinen ja itseohjautuva oppilas, joka on menestynyt hyvin niin lähi- kuin etäopetuksessa, 50 €:   
9A Eevi Kulju  
 

Pohjola-Nordenin myöntämä e-kirjapalkinto  
  
Ruotsin kielessä menestynyt oppilas:  
6A Lahja Helminen  
9B Nella Laine  
   
Hymypatsaat 7.luokan oppilaille   
   
Hyvästä toveruudesta; on rehti ja luotettava toveri, on avulias, reipas ja iloinen, haluaa edistää 
terveitä elämäntapoja:   
7B Evert Rännäli 
7B Hilla Waulu 
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Henkilökunta  
 
Opettajat  
Aakkula Markus, 5A  
Aalto Aulikki, 1A  
Allén Marko, 4A 
Di Pastena Bruna, 2A  
Erola Siukku, luokanopettaja, opo, vs. apulaisrehtori  
Finni Ursula, TS, KU   
Heikkilä Elina, luokanopettaja  
Huuskonen Hannele, virkavapaalla 
Ihatsu Maura, ortodoksiuskonto  
Jalava Mikko, 7B, TS 
Johansson Väinö, tuntiopettaja  
Kataja Minna, 3A  
Kökkö Hanna, EN, RU  
Laatikainen Anne, rehtori, opo  
Lehmusvaara Marja, 9B, UE, ET, HY, YKO  
Lehtomäki Vesa, 6B, MA, FK  
Lindberg Lise, 6-9C, erityisluokanopettaja  
Manderbacka Sanna, 2B 
Manninen Kalle, 6A  
Myllärniemi Virpi, 8A, EN, ES, SA  
Mäenluoma Tiina, 7B, KO  
Mäkimarttunen Timo, 8B, MA, FK  
Mäkinen Minna, 3B  
Nummela Heini, 1B 
Oksa Minna, 7A, AI  
Peltoniemi Ilkka, tuntiopettaja 
Rintala Satu, 4B  
Sairanen Kari, 9A, BG, TT  
Sihvonen Kaisa, 1-4C, laaja-alainen erityisopettaja  
Tuominen Jari, laaja-alainen erityisopettaja 
Virta Saija, 5B, MU 
  

Kouluohjaajat  
Hautakoski-Mäkinen Katri 
Kantola Susanna  
Kokkonen Tuula  
Lehtinen Taina  
Ojala Marika  
Pasma Anja  
Raunio Päivi  
Riihenperä Maritta  

 
Koulusihteeri  
Huovilainen Riitta  

 
Keittiöhenkilökunta  
Lehtonen Mari, ravintolapäällikkö  
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Kouluisäntä  
Ekholm Toni  

 
Laitoshuoltaja 
Inkiläinen Kristiina  

 
Liikuntapaikkojen hoitaja  
Laine Tero  

 
Nuorisotyöntekijä  
Mäkelä Samuli 

 
Kouluterveydenhoitaja  
Pussinen Maarit  

 
Koulukuraattori  
Mäkilä Heidi  
 
Oppilashuollon psykologi  
Karolaakso Pia  


