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HAKKALAN KOULUN HENKILÖKUNTA 2021-2022

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

Opettajat
Aakkula Arran valmo, 13.4.-4.6.2022
Aakkula Katriona valmo, 2.5.-4.6.2022
Djoukaeva Sovdash UI
Elomaa Akseli KU, oppilasagenttien ohjaaja, luokanvalvoja 7b
Eresmaa-Silvonen Outi EN, RU
Gyldén Heli KO, luokanvalvoja 9c
Halonen Hanno KS, oppilaskunnan ohjaaja
Hanhimäki Jaana ÄI, luokanvalvoja 7c
Heinonen Anna-Maarit valmo, 19.4.-4.6.2022
Heinonen Kati erityisluokanopettaja, luokanvalvoja 7-9f
Holm Maarit jopo, luokanvalvoja 7-9h
Humalamäki Saana SA, RU, luokanvalvoja 8c
Huovio Anna Elina KO, sij. 9.2.-29.5.2022
Jaakkola Mirva erityisluokanopettaja, luokanvalvoja 8-9g
Karinkanta Kati LI, TE, tukioppilaiden ohjaaja
Karjalainen Vesa FY
Kiiliäinen Katja KE
Koskinen Teppo MU
Kuuranhalla Leija ÄI, S2, monilukutaidon tutoropettaja
Laasanen Teemu TE, 14.2.-5.6.2022
Lehtiniemi Eero MA, FY, KE, luokanvalvoja 7a
Lehtiniemi Tiina laaja-alainen erityisopettaja
Lehtonen Johanna EN, RU, luokanvalvoja 9a
Lukkari Mari MA, KS, luokanvalvoja 8a
Lukkari Timo BI, GE, luokanvalvoja 9c
Lyytinen Päivi EN, RA
Markkanen Raija oppilaanohjaaja
Ojala Heli TE, 1.8.2021-8.2.2022
Puolimatka Dani UO
Räihä Miia HI, YH, UE, luokanvalvoja 8b
Saarikko Kirsi ÄI
Saarivaara-Vartiainen Auli MA
Savolainen Katariina KO, sij. 25.10.2021-8.2.2022
Silokangas Kalle LI, luokanvalvoja 9b
Taanila Janne HI, YH
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Kouluohjaajat
Keskinen Elsa valmo, 19.4.-3.6.2022
Kettunen Iita valmo, 19.4.-3.6.2022
Kosonen Hanna-Mari kouluohjaaja, f-luokat
Laine Kati kouluohjaaja, 24.1.-4.6.2022
Lehtinen Mikael jopo-luokan ohjaaja, sij. 11.8.-22.12.2021
Mäkelä Anita kouluohjaaja, toimivapaalla lv. 21-22
Sippola Jenni jopo-luokan ohjaaja
Taanila Konsta valmo, 19.4.-3.6.2022
Torniainen Jonna kouluohjaaja, g-luokat

Muu henkilökunta
Kiinteistönhoitaja (Palmia) Haltia Tuomo
Kouluisäntä (Palmia) Tikkanen Janita, Saarinen Eila
Kouluravintola (Palmia)
- asiakaspalveluvastaava Barck-Lahtinen Nina
- ruokapalvelutyöntekijät Lehtinen Leena
Toimitilahuoltajat (Palmia) Äijälä Riitta, Saarinen Eila
Kuraattori Janhunen Emmi, Vikman Nina
Psykologi Kiviranta Pihla, Pocknell Maija
Nuorisotyöntekijä (Hml) Virta Anna, Rantio Mari, Ollila Karita
Nuorisotyöntekijä (NUTUT-hanke) Heiskanen Kukka
Terveydenhoitaja Koskela Heidi, Karppinen Elina
Lähitutor Heinonen Laura
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Saimme elokuussa kouluumme 
harvinaisen vieraan. Tampereen 
hiippakunnan piispa Matti 
Repo vieraili koulussamme 20. 
elokuuta Lammin seurakunnan 
piispantarkastuksen yhteydes-
sä.

Piispa Matti Repo kiinnitti 
huomiota koulumme valoisaan 
ja avaraan keskusaulaan: 
”Ehkä se on myös jonkinlainen 
ikkuna tämän koulun kävijöiden 
sieluun tai heidän mahdollisuuk-
siinsa. Kun he tänne tulevat, he 
astuvat tilaan, jossa on valoa 
ja avaruutta, ja sitähän varten 
koulujakin käydään, että elämä 
aukeaa valoisana ja avarana 
eteenpäin.”

Hakkalan koulun toimintaa ovat 
viime vuosina varjostaneet eri-
tyisesti koronapandemia sekä 
siihen liittyvät rajoitukset. Monia 
tapahtumia on täytynyt perua, 
siirtää tai järjestää etätapahtu-
mina. Kuitenkin koulun arki on 

ollut valoisaa ja avaraa näinäkin 
aikoina.

Lämpimiä säteitä ovat luoneet 
mainiot oppilaamme sekä 
heidän taitavat opettajansa ja 
ohjaajansa. Verso-oppilaat ovat 
omistautuneesti sovitelleet kon-
flikteja. Tukioppilaat ovat valais-
seet arkea monenlaisin tempa-
uksin. Oppilaskunnan hallitus 
on hoitanut yhteisiä asioita, 
ja oppilasagentit ovat tehneet 
arjesta sujuvampaa.

Pääsiäisen tienoilla valoa toivat 
Ukrainasta saapuneet oppilaat, 
joille annetaan koulussamme 
perusopetukseen valmistavaa 
opetusta. Ilahduttavan suuri 
määrä vanhoista oppilaistamme 
ryhtyi heidän ystäväoppilaik-
seen ja tukemaan heitä heidän 
koulutiellään.

Tämän lukuvuoden aikana 
meillä oli kolme yhteistä tavoi-
tetta. Yksi tavoitteista oli osal-

REHTORIN TERVEHDYS
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lisuus ja kunnioittava kohtaa-
minen, joka voidaan kiteyttää 
lauseeseen ”Arvostan jokaista 
kohtaamista”. Toinen tavoitteis-
ta oli opetuksesta oppimiseen, 
joka kiteytyy lauseessa ”Oppilas 
on aktiivinen toimija”. Kolmas 
tavoite oli hyvä ja turvallinen 
koulupäivä, jonka ”Teemme 
yhdessä”.

Lukukauden päättyessä voin 
iloiten todeta, että näitä ta-
voitteita me olemme kaikki 
yhdessä yrittäneet toteuttaa 
jokaisena koulupäivänä. Kiitos 
teille, oppilaat ja henkilökun-
ta, kaikista ponnisteluistanne 
yhteisen hyvän eteen!

Kevätlukukauden edetessä 
saimme iloksemme huomata, 
että koronarajoitukset poistui-
vat ja pääsimme nauttimaan 
koulunkäynnistä kasvotusten. 
Elämä on auennut valoisampa-
na ja avarampana eteenpäin.

Kiitos päättyneestä lukuvuo-
desta ja aurinkoista kesälomaa!

Esa Kähkönen 
rehtori
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JOPON KUULUMISIA 

LUKUVUODELTA 2021-2022

Jopo-luokassa opiskellaan 
pienemmässä ryhmässä 
joustavasti, mutta yleisope-
tuksen tahtiin. Joustavan 
perusopetuksen ryhmä 
on tänä vuonna koostunut 
kaikista yläasteen vuosiluo-
kista seitsemästä yhdek-
sänteen. Eri luokka-astei-
den yhdistäminen on tuonut 
vuoteen haasteita, mutta 

myös rikkautta. Pienissä 
porukoissa opiskeleminen 
on mahdollistanut keskitty-
misen yksilölliseen oppimi-
seen.

Painopiste Jopossa on työ-
elämätaidoissa ja työssä-
oppimisjaksoilla. Syksyllä 
suoritettiin onnistuneesti 
työharjoitteluita ja myös 
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keväällä osa pääsi harjoit-
teluun. Reippaita tettiläisiä 
saattoi nähdä esimerkiksi 
työskentelemässä lasten tai 
ikäihmisten kanssa, maan-
rakennustöissä tai talon-
miehen hommissa. Myös 
seiskaluokkalaiset pääsivät 
tutustumaan työelämään 
lukuvuoden aikana.

Tunnelma luokassa on ollut 
pääsääntöisesti mukava ja 
huumori on ollut tärkeässä 
roolissa. Korona rajoitti 
edelleen jonkin verran toi-
mintaamme, mutta myös 
onnistuneita retkiä pystyt-
tiin järjestämään. Syksyllä 
tehtiin retki Tampereelle, 
missä tutustuttiin Museo-
keskus Vapriikkiin. Evon 
retkeilyalue on jokavuoti-
nen retkikohde. Niin tänäkin 
vuonna kävimme kalasta-
massa syksyllä Niemisjär-
vellä ja myöhemmin talvella 

vietettiin talvinen retkipäi-
vä Valkee-Mustajärven 
laavulla, missä pidettiin jopo 
–luokan omat olympialaiset. 
Retkelle oli saatu mukaan 
nuorisotyöntekijä Mari sekä 
hankekoordinaattori An-
na-Emilia Hämeenlinnan 
opetuspalveluista. Myös 
kevääksi on suunniteltu op-
pilaiden toiveretkiä.

Ensi vuodelle jatkaa useita 
nykyisiä jopo-oppilai-
ta, mutta myös uusia on 
tulossa. Jokainen vuosi on 
omanlaisensa. Ensi vuotta 
odotamme jo innolla!

Jopolaiset
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LUCIA TOI JÄLLEEN VALON

Hakkalan koulun perin-
teisiin kuuluu yhdeksäs-
luokkalaisten Lucia-kul-
kue. Tänä vuonna Luciaksi 
valittiin Anni Makiainen. 

Koronatilanteesta johtuen 
päädyimme tänäkin vuonna 
videotervehdykseen, jonka 

kuvasimme ja äänitimme 
koululla ja pihaympäristös-
sä. Kaunis video esitettiin 
joulutoivotuksena viimeise-
nä koulupäivänä. 

teksti ja kuva: Outi Eres-
maa-Silvonen
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HAKKALAN KOULUN 
TUKIOPPILAIDEN 

LUKUVUOSI 2021-22

Meidät valittiin Hakkalan 
koulun tukioppilaiksi hake-
musten perusteella keväällä 
2021.  

Aloitimme tukaritoiminnan 
heti toukokuussa tekemällä 
videotervehdyksen tuleville 
seiskoille. Puimme oranssit 
tukarihupparit päälle ja toivo-
timme seiskat tervetulleek-
si Hakkalaan, kukin omilla 
lyhyillä vuorosanoilla. Ennen 
kuin saimme videon valmiiksi, 
jouduimme kuvaamaan 

usean otoksen ja kävele-
mään Hakkalan sisärappuja 
ylös alas moneen kertaan. 
No, hauskaa meillä ainakin oli 
tätä tehdessä. Koronan vuoksi 
emme päässeet tapaamaan 
tulevia 7. luokkalaisia livenä 
vasta kun koulujen alettua 
elokuussa. 

TUKIOPPILAAT
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Koulusyksy alkoi osaltamme 
uusiin seitsemäsluokkalai-
siin tutustumisella ja koulun 
tapoihin kouluttamisella heti 
ensimmäisestä päivästä 
alkaen. Kierrätimme seiskoja 
koulun tiloissa ja pihamail-
la antaen vinkkejä, miten eri 
paikoissa toimitaan ja mitä 
asioita mistäkin löytyy.  

Jokaiselle uudelle seitsemän-
nelle luokalle nimettiin omat 
tukioppilaansa. 

Olimme mukana myös 7. 
luokkien ryhmäyttämispäivis-
sä yhdessä nuorisotoimen ja 
seurakunnan Turvan talolla.   

Koulurauhan julistamisen 
pidimme 24.8.2021 päiväna-
vauksen yhteydessä. 

Uutena tapahtumana järjes-
timme koulun sisäisen Fris-
beegolf kilpailun Ormajärven 
fribaradalla 22.9. Aurinko 
helli tänä päivänä ja mukana 
kisassa oli n. 15 paria kil-

pailijoita, joista parhaat parit 
pääsivät jatkoon toiselle kier-
rokselle. Koulumme historian 
ensimmäisen frisbeegolf kisan 
voittajat olivat: 

1. Lauri Ranki, 2. Aatos 
Kakkuri ja 3. Oliver Järvinen. 
Onnittelut vielä voittajille! 

Syksyn mittaan kävimme 
pitämässä omille seiskaluokil-
lemme liikuntatuokion liikun-
tatuntien paikalla. Oppilaat 
pitivät kovasti näistä tunneista 
ja jatkoakin piti olla luvassa, 
mutta niin vaan vuosi vierähti 
vauhdilla eteenpäin ja muut 
tuokiot jäivät hamaan tulevai-
suuteen. 

Yhteistyömme MLL:n kanssa 
jäi myös tänä vuonna vähälle, 
mutta muutamat meistä 
olivat mukana auttamassa 
Untulassa lasten yleisurhei-
lukilpailuissa tulosten lasken-
nassa. Sen sijaan Hakkalassa 
aiemmin järjestettyä kirpputo-
ria ei järjestetty.  
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Muita lukuvuoden aikana jär-
jestettyjä tapahtumia olivat 
Halloween –tempaus teema 
pukeutumisen merkeissä, jou-
lukuussa joulukalenteri tontun 
etsintä ”kilpailu”, ystävänpäi-
vänä sydän korttien askartelu 
ja jako omille tukari-luokille 
sekä ystävänpäivä munkkien 
jakoa kaikille punaisiin pu-
keutuneille. Ystävänpäivänä 
haastoimme myös oppilaat ja 
opettajat toimimaan erityisen 
ystävällisesti omalle ”salaisel-
le ystävälle” viikon ajan. Toi-
vottavasti moni sai positiivisia 
kommentteja ja pikku yllätyk-
siä tämän viikon aikana. 

Huhtikuun alussa kävimme 
yhdessä pizzalla paikallisessa 
pizzeriassa samalla kun suun-
nittelimme tulevaa väripäivää. 
Tätä kirjoittaessa toivomme, 
että sää tulee suosimaan vä-
ripäivän toteutusta ulkona ja 
oppilaat osallistuvat innok-
kaasti heille suunniteltuun 
ohjelmaan. Väripäivän yhtey-
dessä haemme myös uusia ja 
reippaita tukioppilaita tulevalle 
lukuvuodelle. 

Matilda Korju 9B, Eeva Äijälä 
9B, Sofia Bizyaeva 9C, Kaarin 
Koivu 9C, Viivi Laine 8A, 
Manta Kettunen 8A, Oona 
Rantanen 8 B, Oliver Kuusisto 
8A, Karoliine Jents 8F ja 
tukariope Kati Karinkanta   
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VANHEMPAINYHDISTYKSEN 
KUULUMISIA

Vuonna 2020 alkanut 
korona on yhä läsnä arjes-
samme, onneksemme nyt 
kevään edetessä on valoa 
suurimman epidemia-aal-
lon väistymisen osalta jo 
havaittavissa. Tälle luku-
kaudelle on rajoituksista 
huolimatta mahtunut mo-
nenlaista toimintaa niin op-
pilaiden kuin kaupunginkin 
suuntaan.

Syksyn perinteisiin on 
kuulunut oppilaiden valo-
kuvaus. Itsenäisyyspäi-
vän kynnyksellä saimme 
kunnian järjestää kahvi-
tuksen Lammin Lukion 
60-vuotisjuhlaan. Samassa 
juhlassa julkistettiin voittajat 
lukion slogankilpailus-
sa sekä kuulimme lukion 
entisten opettajien ja oppi-
laiden puheenvuoroja.

Y l i o p p i l a s k i r j o i t u k s i i n 
liittyvää perinnettä jatkettiin 

tänäkin vuonna tarjoamal-
la abeille suklaat eväiksi ja 
ysiluokkalaisille esitämme 
elokuvan.

Vanhempainyhdistys on 
perinteisesti myöntänyt 
syksyisin ja keväisin hake-
musten perusteella avus-
tuksia erilaisiin hankintoihin 
ja tapahtumiin, kuten lukion 
musikaalin oppilasnäytök-
seen, oppilaisagenttien ja 
tukioppilaiden toimintaan 
sekä koulun ulkopuolel-
le suuntautuvien liikunta-
elämysten toteutukseen. 
Syksyllä avustuksen sai 
myös teknologiapainottei-
nen käsityöprojekti. 

Kevätjuhlassa palkitsem-
me stipendein niin seitse-
männen luokan oppilaita 
kuin lukion ensimmäi-
senkin luokan oppilaita. 
Myös yhteistyötä Konnarin 
vanhemmat ry:n kanssa 
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on tiivistetty esimerkiksi sti-
pendien myöntämisen yhte-
näistämisestä.

Tammikuussa 2022 pidettiin 
Suomen ensimmäiset hy-
vinvointialueita koskevat 
aluevaalit. Vanhempainyh-
distyksenä olemme huolis-
samme nuortemme pahoin-
voinnista ja tämän teeman 
nostimme aiheeksi ehdok-
kaiden suuntaan suorilla 
yhteydenotoilla kuin ylei-
sönosastokirjoituksellakin.

Vanhempainyhdistys haki 
Hämeenlinnan kaupungil-
ta Minipilottiavustusta, joka 
kohdennetaan kiusaami-
sen ennalta ehkäisevään 
työhön vuoden 2022 aikana 
Hakkalan koulussa.

Yhdistyksenä laadimme 
osallistuvan budjetoinnin 
ehdotuksen koskien hä-
meenlinnalaisten nuorten 
tasapuolisen ryhmäyty-
misen tukemista heidän 
siirtyessään alakoulusta 
yläkouluun. Alkuvuodesta 
olimme yhdistyksenä myös 

Keski-Hämeessä esillä, kun 
puheenjohtajamme Hanna 
Saarinen kertoi yhdistyksen 
toiminnasta. Hän kannusti 
myös uusia jäseniä mukaan 
yhdistyksen toimintaan. 
Toiminnassa pääsee aitio-
paikalta näkemään kodin, 
koulun ja yhteiskunnan yh-
teistyön merkitystä ja vai-
kuttamaan nuorille tärkei-
siin asioihin.

Hyvää alkavaa kesää 
kaikille, 

Hakkalan koulun ja Lammin 
lukion vanhempainyhdistys
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Monipuolinen luku- ja 
kirjoitustaito on kaiken 
oppimisen perusta. Taitoja 
tarvitaan yhteiskunnassa 
ja työelämässä sekä yhä 
enemmän myös vapaa-ajan 
yhteydenpidossa ja har-
rastuksissa. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden opinnoissa 
luetaan romaaneja ja tutus-
tutaan muunkinlaisiin teks-
teihin. Hyvä medialukutaito 
on tärkeä nykytaito.

Äidinkielen ja kirjallisuuden 
opintoihin kuuluu kokonais-
teosten lukeminen. Hä-
meenlinnan kaupungin ope-
tussuunnitelman mukaan 
jokaisen yläkoululaisen 
pitää lukea vähintään kolme 
kirjaa lukuvuoden aikana. 
Osa luetuista kirjoista on 
koko luokkaryhmälle sama 
ja osa kirjoista on vapaava-
lintaisia. 

LUKUTAITOA JA 
KIRJOITUSPUUHIA!
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LUIMME KLASSIKKOJA 
JA UUTUUKSIA

7. luokalla luetaan 
romaaneja, jotka käsitte-
levät nuorten elämää tai 
tutustutaan klassikkoi-
hin. Esimerkiksi teos Ihme 
kertoo koulukiusatusta 
pojasta, kun taas Basker-
villen koira on kuuluisan 
Sherlock Holmesin ja avus-
tajansa Watsonin seikkailu 
Englannin nummimaisemis-
sa.

8. luokalla monipuoliste-
taan nuortenkirjavalikoimaa 
ns. genrekirjoilla. Oppilaat 
lukevat jännitys-, kauhu-, 
fantasia-, tieteis- tai rak-
kauskirjan. 8C-luokka 
keskusteli Hämeenlinnan 
Lyseon koulun oppilaiden 
kanssa lukemistaan genre-
kirjoista Moodle-sovelluk-
sen kautta. Lisäksi sama 
luokka luki oppitunneilla 
teoksen Tähtiin kirjoitettu 

virhe, joka on John Greenin 
menestysromaani vuodelta 
2012. Kirja kertoo kahden 
syöpää sairastavan nuoren 
rakkaustarinan. Kirjallisuu-
den opetus antaa näkökul-
mia elämään ja harjoitut-
taa empatiataitoja. Lisäksi 
erilaisilla lajivalinnoilla 
pyritään löytämään kaikille 
jotain luettavaa, uutta ja in-
nostavaa.



16

9. luokan kirjallisuuden 
opetus painottuu kirjalli-
suushistoriaan ja kuuluisten 
tai ajankohtaisten tekstien 
analysointiin. Syyslukukau-
della 9C-luokka luki ääneen 
Minna Canthin Anna 
Liisan. Näytelmä ilmestyi 
aikoinaan jo vuonna 1895. 
Draaman henkilöiden ja 
tapahtumien avulla kes-
kusteltiin maailman muut-
tumisesta sekä ihmisten 
ikiaikaisista ihmissuhteis-
ta ja päätöksistä. Keväällä 
luettiin Juhani Ahon Juha, 
joka käsitteli osin samoja 
teemoja kuin Canthin teos 
mutta enemmän mies-
näkökulmasta. Lisäksi 9. 
luokalla tehtiin suuria kir-
jallisuustöitä, esim. kirjalli-
suustutkielma, jota varten 
luettiin kotona romaani ja 
tietokirja. Tutkielma harjoi-
tuttaa tieteellisen tutkimus-
työn prosessia. 9. luokalla 
luetaan sekä nuorille että 
aikuisille suunnattua kirjal-
lisuutta.

TARVITSEMME 
MEDIALUKUTAITOA

Hakkalan koulussa tehdään 
edelleen 8. luokalla paljon 
yhteistyötä paikallisleh-
ti Keski-Hämeen kanssa. 
Tänäkin lukuvuonna Kes-
ki-Hämeen koululaisnu-
mero oli lähes kokonaan 
Hakkalan koulun 8.-luok-
kalaisten valmistama. 
Oppilaat saivat pienissä 
ryhmissä ehdottaa aiheita, 
valmistautua haastattelui-
hin, kirjoittaa jutun ja kuvata 
uutiskuvat. Sanomaleh-
tiprojektin tarkoitus on 
kasvattaa nuorista valveu-
tuneita mediakansalaisia.

Kirjaston ja ARXin Media-
maisema-pajoissa 7.-luok-
kalaiset pohtivat omaa me-
diankäyttöään. Sosiaalisen 
median viehätys ja vaarat 
vaativat valppautta. Pelitot-
tumusten ja keskustelukult-
tuurin näkyväksi tekeminen 
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auttaa nuoria - toivottavas-
ti - kiinnittämään huomiota 
myös digihyvinvointiin.

Medialukutaito on osa mo-
nilukutaitoa aivan kuten 
lähdekritiikkikin. Koko 
yläkoulun ajan ohjataan 
oppilaita suhtautumaan 
kriittisesti kuviin, testeihin 
ja videoihin. Mistä tieto 
on peräisin? Missä se 
on julkaistu? Mihin käyt-
tötarkoitukseen teksti tai 
kuva on julkaistu? Kuka 
sen on julkaissut? Voinko 
jakaa julkaisun edelleen 
tai käyttää sitä omissa 
töissäni? Mitä tekijänoi-
keuksia minulla on? Näitä 
taitoja harjoitellaan kaikissa 
oppiaineissa.

Leija Kuuranhalla 

äidinkielen ja kirjallisuu-
den opettaja Hakkalan 
koulussa ja monilukutaito-
tutor Hämeenlinnan alueen 
kouluissa
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Oma suhteeni kieleen

Maailmassa on paljon 
erilaisia kielenkäyttä-
jiä ja seuraavaksi kerron, 
millainen kielenkäyttäjä itse 
olen.

Oma kielitaustani on yksin-
kertainen, koska molemmat 
vanhempani ovat suoma-
laisia ja olen siis syntynyt 
Suomeen. Äidinkieleni on 
suomi eli olen oppinut sen 
ensimmäisenä ja osaan 
sitä parhaiten. Asun Hä-
meenlinnassa, mutta van-
hempani ovat kotoisin Jy-
väskylästä. Tämä vaikuttaa 
siihen, että en ole tottunut 
puhumaan hämäläismurret-
ta. Puheessani on kuitenkin 
hämäläismurteelle tyypil-
lisiä sanoja, mutta useita 
Hakkalan koulun oppilaita 
vähemmän. Puhun ystävieni 
kanssa nuorisoslangia, jota 
vanhemmat ihmiset eivät 
välttämättä ymmärrä aina. 
Lisäksi käytän sosiaalises-
sa mediassa eri sanojen 
lyhenteitä, mutta yritän 
kuitenkin välttää niiden 

Revi se – ja kokoa uuteen 
muotoon!

Joulukuussa 2021 luokat 7A 
ja 8C pääsivät osallistumaan 
etäyhteyksien välityksellä 
Karri “Paleface” Miettisen 
ja Kaisa Happosen Revi se! 
-runotyöpajaan. “Maailma 
on täynnä sanoja. Ota ne 
käyttöön!” julistavat pajan-
vetäjät, joilta on ilmestynyt 
myös Revi se! -niminen 
nuorille suunnattu runokirja. 
Miettinen ja Happonen 
esittelivät ensin joitakin ru-
nontekotapoja, mm. kuvan 
ja tekstin yhdistämistä, 
repimistä tai leikkaamista 
ja uudelleen järjestelemistä 
sekä tussaamista. Pajassa 
nuoret pääsivät itse 
tekemään aikakaus- ja sa-
nomalehtien sisällöstä uusia 
runoja. Lopuksi Miettinen 
ja Happonen lukivat kaikki 
runot ja kertoivat niiden he-
rättämistä ajatuksista.
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ja osaan keskittyä siihen. 
Luen siis kirjoja koulun 
lisäksi myös vapaa-ajalla. 
Uskon sen vaikuttavan äi-
dinkielen opiskeluun positii-
visesti.

Kirjojen jatkuva lukeminen 
eri ikävaiheissa on siis 
tärkeää opiskelun ja 
hyvän lukutaidon kannalta. 
Lapselle lukemisella on 
usein yhteys parempaan 
koulumenestykseen sekä 
muistin kehittymiseen.

9. luokan oppilas

käyttämistä, jos kirjoitan 
viestin esimerkiksi isovan-
hemmilleni.

Suomen kielen ja lukemisen 
oppiminen on ollut minulle 
melko helppo asia. Yksi 
siihen vaikuttava tekijä on 
varmasti se, että minulle 
on luettu paljon kirjoja 
ollessani pieni. Lähiaikoi-
na on tehty tutkimuksia ja 
myöhemmin myös havain-
toja, että kirjojen lukemisen 
merkittävä vähentyminen 
ja puolestaan älylaitteiden 
käytön lisääntyminen jo 
lapsuusiässä vaikuttavat 
lukutaidon oppimiseen ja 
kehittymiseen sekä taitoon 
keskittyä lukemisen aikana.

Itse opin lukemaan ensim-
mäisen luokan alussa ja 
innostuin siitä nopeasti. 
Luin ala-asteen aikana 
paljon kirjoja vapaa-ajal-
la koulussa luettavien pa-
kollisten kirjojen lisäksi. 
Nykyään lukemisen määrä 
on kuitenkin vähentynyt 
omalla kohdallani, mutta 
pidän edelleen lukemisesta 
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Tampereen hiippakunnan 
piispa Matti Repo vieraili 
perjantaina 20. elokuuta 
2021 Hakkalan koulussa ja 
Lammin lukiossa. Kouluvie-
railu liittyi Lammin seura-
kunnassa järjestettyyn piis-
pantarkastukseen.

Piispa Repo kiinnitti 
huomiota valoisaan ja 
avaraan koulurakennuk-
seen, jota hän kuvaili 
ikkunaksi koulunkävijöiden 
mahdollisuuksiin: ”Kun he 
tänne tulevat, he astuvat 
tilaan, jossa on valoa ja 
avaruutta, ja sitähän varten 
koulujakin käydään, että 
elämä aukeaa valoisana ja 
avarana eteenpäin.” 

Tervehdyksen yhteydessä 
lukion opiskelijakunnan hal-
lituksen puheenjohtaja Ville 
Vilppula keskusteli piispan 
kanssa piispan tehtäväs-
tä ja piispantarkastukses-
ta sekä tiedusteli piispalta 
elämäohjetta oppilaille ja 
opiskelijoille. Piispa Repo 
kehotti nuoria olemaan 
avoimia tulevaisuudelle:

”Koulunkäynti on tavatto-
man tärkeätä, koska siitä 
aukeaa maailma eteenpäin. 
Koulussa opitaan mo-
nenlaisia asioita. Siellä 
opitaan tulemaan erilaisten 
ihmisten kanssa toimeen. 
Siellä syntyy ystävyyksiä. 
Te ette vielä tiedä, mitä 

PIISPA VIERAILI KOULUSSA
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Elokuu
11 koulun aloittaminen
16 Askelma 7c ja 7h
18 Askelma 7b
19 Askelma 7a
20 piispa Matti Revon 
kouluvierailu
25-26 koulukuvaus
25 yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokous
30-31 poistumisharjoitus 
ryhmittäin

Syyskuu
1-3 poistumisharjoitus 
ryhmittäin
7 oppilaskunnan hallituksen 
kokous
10 Verso-oppilaiden 
tapaaminen
14 Metsäpäivä 8. luokille 
Ahvenistolla
16 luokanvalvojien tuokio
21 oppilasagenttien koulutus
22 tukioppilaiden järjestämät 
frisbeegolf-kisat
22 yhteisöllisen 

oppilashuoltoryhmän kokous
22 vanhempainilta 7. luokille
29 oppilaskunnan hallituksen 
kokous
29 vanhempainilta 7c
29 vanhempainyhdistyksen 
vuosikokous Turvantalolla

Lokakuu
4 2. jakson alkaminen
5 rästikoe
14 oppilasagenttien kokous
15 tukioppilaiden järjestämä 
hupparipäivä
16-24 syysloma
26 luokanvalvojan tuokio

Marraskuu
4 oppilaskunnan hallituksen 
kokous
5 tukioppilaiden Halloween-
tempaus
9 yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokous
10 Hämeenlinnan 
oppilaskuntien syystapaaminen
10 yhteishaun vanhempainilta 

HAKKALAN KOULUN TAPAHTUMIA 
LUKUVUONNA 2021-2022

teistä tulee. Olkaa avoimia tule-
vaisuudelle. Tärkeätä on tehdä 
koulutyönsä ja oppia monenlai-
sia asioita. Kaikki se vaikuttaa 
ja kaikki se antaa hyvää teidän 
elämäänne.”

Esa Kähkönen



22

9. luokille
12 luokanvalvojan tuokio
15 oppilasagenttien 
tapaaminen
15 9. luokkien LI-ryhmän 
keilausretki
16 Päivölän kansanopiston 
kouluvierailu
17 oppilaitoksen 
terveellisyyden ja turvallisuuden 
sekä yhteisön hyvinvoinnin 
tarkistus
18 Nuuska-tilaisuus 7. luokille 
(Ankkuri-tiimi)
18 vanhempainilta 8. luokille
22-30 9. luokkien TET
24 Konsertti joka kouluun 7. 
luokille
25 Keski-Hämeen 
koululaisnumeron ilmestyminen

Joulukuu
1 3. jakson alkaminen
1 yläkoulun ja lukion 
oppilaskuntien hallitusten yhteinen 
kokous
1-2 Mediakasvatuspajat 7. 
luokille (Suomen Kulttuurirahasto)
1-3 9. luokkien TET
1-22 tukioppilaiden 
joulukalenteri
3 päivänavaus 
sankarihaudoilla
3 Lammin lukion 
60-vuotisjuhlakahvit 
oppilaille ja opiskelijoille 
(vanhempainyhdistys)
3 itsenäisyysjuhla
7 rästikoe
7 oppilaskunnan hallituksen 

kokous
8 luokanvalvojan tuokio
8 sisäilmainfo Teamsissa
14 V-päivän keilausretki 9. 
luokille
14 äidinkielen runopaja
15 oppilasagenttien 
etätapahtuma
15 joululounas
16 jouluinen kirjakahvila 
Lammin kirjastossa (Lukulamppu-
hanke ja Lammin kirjasto)
16 jouluglögi koko koululle 
(kaupungin ja seurakunnan 
nuorisotyöntekijät)
17 taksvärkkipäivä
21 jouluinen kirjapaja koulun 
kirjastossa
22 jouluinen aamupäivä

Tammikuu
10 kevätlukukauden 
aloittaminen
19 yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokous 
Teamsissa
19 Lammin lukion esittelyilta 
9. luokille Teamsissa
25-26 V-päivän aloitteiden 
valmistelutunnit
27 luokanvalvojan tuokio
31 taidevälitunnit 
(nuorisotyöntekijä ja NUTUT-
hanke)

Helmikuu
1-4 taidevälitunnit 
(nuorisotyöntekijä ja NUTUT-
hanke)
2 valinnaisaineiden 
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vanhempainilta 7. luokille 
Teamsissa
8 oppilaskunnan hallituksen 
kokous
9 4. jakson alkaminen
10 Lammin lukion penkkarit
11 Lammin lukion 
vanhojenpäivä
14 ystävänpäivä
14 V-päivä 8. luokille 
Teamsissa
15-16 HIL-hankkeen demo tour
21 luokanvalvojan tuokio
22 yhteishaun alkaminen
28 talviloma

Maaliskuu
1-6 talviloma
7 Yrityskylä 9a Tampereella
9 yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokous
10 liikuntapäivä
14 Yrityskylä 9b Tampereella
16 Yrityskylä 9c ja 9g 
Tampereella
22 yhteishaun päättyminen
23 9. luokan KU-ryhmän 
opintoretki Hämeenlinnan 
taidemuseoon
24 poliisin tilaisuus 8. luokille 
(näpistely ym.)
24 luokanvalvojan tuokio
28-31 8. luokkien TET
31 jopo-luokan hakuajan 
päättyminen

Huhtikuu
1 8. luokkien TET
4-8 8f-luokan TET
4 8. luokkien LI-ryhmän 

keilausretki
5 8. luokat Tavastian 
rastiradalla
5 V-päivän huippukokous
7 Taloustaitokilpailu 9. 
luokille
11 5. jakson alkaminen
11 tukioppilaiden kokous
12 rästikoe
13 perusopetukseen 
valmistavan opetuksen alkaminen
13 OppilasAgentti-messut
13 luokanvalvojan tuokio
19 valmon kummioppilaiden 
tapaaminen
20 äidinkielen 
valtakunnallinen koe 9. luokille
26 Konnarin koulun 6a-luokan 
vierailu
27 Tuuloksen koulun 6. 
luokan vierailu
28 matematiikan 
valtakunnallinen koe 9. luokille
28 8. luokat Hämeenlinnan 
Taidemuseossa (Taidetestaajat)
29 väripäivä

Toukokuu
3 Konnarin koulun 6b-luokan 
vierailu
4 Lammin lukion Fudut tuli! 
-musikaalin oppilasnäytös
4 yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokous
5 Konnarin koulun 6c-luokan 
vierailu
5 tyttöjen salibandyjoukkue 
koulujenvälisessä turnauksessa 
Hämeenlinnassa
6 8. luokat Hämeenlinnan 
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Kaupungin teatterissa 
(Taidetestaajat)
10-12 retkeilykurssi Repoveden 
kansallispuistossa
12 Askelma tuleville 7. luokille
17-18 Unelmakoulu-työpaja 
(nuorisotyöntekijät)
18-19 Malli-YK -kokous
20 vanhojen tanssien 
oppilasnäytös
23-27 pukeutumisen teemaviikko 
(tukioppilaat)
24 elokuva 9. luokille Turvan 
talossa (vanhempainyhdistys)
24 vanhempainilta (valmo)
27 luokanvalvojan tuokio
30 rästikoe
31 oppilaiden Suomi-Ukraina 
-lentopallo-ottelu

Kesäkuu
1 retkipäivä
1 jopo-luokan kevätkahvi
2 Ysipäivä
3 peruskoulun ja lukion 
pesäpallo-ottelu
4 kevätjuhla
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KESÄINFO

Ehtolaiskuulustelu pidetään perjantaina 17.6.2022 klo 9. Kuu-
lusteluun saapuvat oppilaat kokoontuvat kanslian eteen ennen 
koetta.

Lukuvuosi 2022-2023 alkaa keskiviikkona 10.8.2022 Lammin lii-
kuntakeskuksen hallissa 7. luokan oppilailla klo 8.05 ja 8. ja 9. 
luokkien oppilailla klo 8.40.

Kanslia on suljettu kesällä 1.-31.7.2022. Muina aikoina kanslia 
on avoinna pääsääntöisesti klo 10-14.
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Hakkalan koulu
Lamminraitti 35

16900 Lammi


