
 

 

 

 

VUOSIKIRJA 2021-2022 
IITTALAN YHTENÄISKOULU  



Elämässä asenteella on merkitystä 
 

”Löikö mörkö sisään?”, ”Ei voi oijoijoijoi!”, ”Taivas varjele mitä sieltä tulee, sieltä tulee maali!” 

Tällä viikolla olemme saaneet kokea yhtä suomalaisen urheilujuhlan suurinta hurmosta, 

maailmanmestaruutta! Mestaruuden synnyttämä juhlahumu ja onnistumisen ilo on täyttänyt 

mielemme positiivisella fiiliksellä. Antero Mertarannan omintakeiset ja tunnistettavat sitaatit ovat 

kaikkien huulilla ja nostattavat hyvää fiilistä. 

Onnistuneet urheilusuoritukset herättävät meissä voimakkaita tunteita, innostumista ja jäävät siksi 

tunnemuistiimme pitkiksi ajoiksi. Itselleni Mertarannan sitaateista nostattavin on: ”Ihanaa leijonat, 

ihanaa!” Ai jai jai! Kyllä tekee hyvää olla suomalainen, vai mitä? 

Aina me suomalaiset emme ole onnistuneet. Joskus täydellinen onnistuminen on ollut hiuskarvan 

päässä, joskus taas on jääty kauaksi tavoitteesta. Elämässä ja urheilussa tämä on normaalia. 

Onnistuminen ei ole aina edes itsestä kiinni, sillä suoritukseen vaikuttavat niin monet seikat. 

Olin toukokuun alussa tilaisuudessa, jossa puhujana oli Pariisin 2024 olympialaisiin Suomen 

edustajaksi valittu breikkari Johannes Hatsolo Hattunen. Hatsolo on tanssijan ja tanssinopettajan 

roolinsa lisäksi myös tunnettu ja suosittu motivaatiopuhuja. Kun kuuntelin Hatsoloa, ajattelin meitä 

kaikkia mutta erityisesti teitä rakkaat ysit. Haluankin jakaa Hatsolon esityksestä heränneitä ajatuksia 

kanssanne. 

Elämässä asenteella on merkitystä. Asenne ratkaisee monessa tilanteessa mutta erityisesti silloin, 

kun omat olosuhteet ja lähtökohdat antavat sinulle lähtötelineissä takamatkan. 

Miten tilanne sinuun vaikuttaa? Lannistutko vai pystytkö motivoimaan itsesi tavoittelemaan 

mahdottomalta tuntuvia tavoitteita? Tärkeää tällaisessa tilanteessa on pohtia, onko elämäsi sinulla 

hallussa vai ei? On hyvä myös miettiä, mitä elämältään haluaa? Mikä riittää ja mikä on riittävän 

hyvää? Aktiivinen pohtiminen kannattaa, sillä se tuo tunteen siitä, että hallitsee omaa elämäänsä. 

Elämän haltuun ottamisessa auttaa Hatsolon mukaan se, että pyrkii tekemään aina parhaansa. Pyrkii 

olemaan siellä, missä milloinkin pitää olla, ja pyrkii olemaan kanssaihmisilleen ystävällinen. Eikä 

hymystäkään ole haittaa. Päinvastoin. Niinkin pienellä asialla kuin hymyllä on todella suuri vaikutus, 

niin omaan fiilikseen kuin myös muiden asenteeseen sinua kohtaan. Hymyilevälle ihmiselle kun 

harvoin kukaan haluaa mitään pahaa. 

Hatsolon elämänasenteen perusvire on ilossa, joka koostuu kolmesta sanasta: innostumisesta, 

luomisesta ja onnistumisesta. Ilo edustaa aitoa asennetta, kaverista välittämistä ja ennen kaikkea 

fiilistä, mikä ansaitaan, kun on ensin tehnyt parhaansa. Myös jakaminen korostuu hänen 

asenteessaan. Yksin on vaikea onnistua missään. Tarvitaan aina myös kumppaneita, joista innostua 

ja joita innostaa. Yhdessä tekemällä ja toista kannustamalla onnistuminenkin on lähempänä. 

Olemme eläneet viimeiset vuodet monenlaisten haasteiden ympäröimänä. Olemme selvinneet 

uusista tilanteista hyvin ja yksi syy on asenteessa. Tiukan paikan tullen me suomalaiset osaamme 

noudattaa sääntöjä ja ohjeita. Me osaamme myös hoitaa oman tonttimme sekä tukea ja auttaa 

hädässä olevaa. 

Meillä on tietoja ja taitoja kaikkeen tuohon, mitä tiukassa tilanteessa tarvitaan ja meillä on myös 

valmiudet tehdä yhteistyötä. Yhteen hiileen puhaltaminen ja yhteistyö on tärkeää mutta erityisesti 

sitä tarvitaan kriisin aikoina. 



Myös jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja, Leijonakuningas Jukka Jalonen, korostaa yhteistyön 

merkitystä ja pyyteettömyyttä. Päätän puheeni hänen viisaisiin sanoihinsa: 

”Meidän pitäisi kaikkien sisäistää se, että yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan. Se kaikki 

mitä annat muille, tulee sulle jossakin kohtaa takaisin.” 

Näillä ajatuksilla saattelen teidät, rakkaat ysit, maailmalle. Kiitos kaikista yhteisistä vuosista ja 

menestystä elämään sekä jatko-opintoihin. 

Mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille! 

Rehtori Anne Laatikainen 

kevätjuhlapuhe 

Iittalan yhtenäiskoulussa 4.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apulaisrehtorin tervehdys 
 

“Yksinäisyys ja koulukiusaaminen vähenevät suunnitelmallisella työllä 

9.9.2021 Helsingin Sanomat EIRA SUHONEN, Heikki Turkka ja Julia Saarholm ottivat 

mielipidekirjoituksessaan (HS 6.9.) ansiokkaasti esiin koulukiusaamisen ja sen ennaltaehkäisyn tunne- 

ja vuorovaikutustaitoja harjaannuttamalla. 

Kouluterveyskyselyt vuosina 2019 ja 2021 paljastavat lisäksi, että yhä useampi nuori kokee itsensä 

yksinäiseksi. Vuonna 2019 yksinäisyyttä koki 10,7 prosenttia, kun koronakeväänä 2021 yksinäisyyttä 

koki 15,9 prosenttia kouluterveyskyselyn vastaajista. Nyt kouluissa tulee panostaa 

yhteenkuuluvuuden tunteen, osallisuuden ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen. 

Hyvinvoivassa kouluyhteisössä annetaan aikaa vuorovaikutukselle, ryhmäytymiselle ja turvallisen 

ilmapiirin rakentumiselle. Koulujen johdolla tulee olla ymmärrystä ja osaamista mielenterveyttä 

edistävän toimintakulttuurin johtamisesta ja arvioinnista. Mahdollisuus vaikuttaa omaan ja ryhmän 

yhteisiin asioihin on keskeistä niin mielenterveyden kuin yhteisöön kiinnittymisenkin näkökulmasta. 

Yksilö, joka kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, haluaa myös antaa oman panoksensa yhteisön 

hyväksi. 

Tunne-, vuorovaikutus- ja muiden mielenterveystaitojen opetus on kirjattuna nykyisiin 

opetussuunnitelmiin. Hyvän mielen taitomerkki on Mieli ry:n ja muun muassa Hämeenlinnan Iittalan 

yhtenäiskoulun kanssa yhdessä kehittämä maksuton ja kaikille avoin sähköinen oppiaineisto 

mielenterveystaitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Esimerkiksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

vaaliminen sekä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen toteutuvat käytännössä, kun 

niistä keskustellaan ja niiden merkitystä pohditaan yhdessä. 

Hyvän mielen taitomerkki sisältää yksin ja ryhmässä suoritettavia tehtäviä ja selkeän tavoitepolun 

oppilaalle mielenterveystaitojen oppimiseen läpi peruskoulun. Iittalan koulussa nähdään, että 

tulevaisuudessa Hyvän mielen taitomerkistä voisi tulla oppilaitoksissa myös johtamisen väline. 

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen on jokaisen aikuisen tehtävä. Näin kasvatus-, opetus- ja 

nuorisoalan ammattilaisille tulee taata osaamista ja konkreettisia välineitä edistää lasten ja nuorten 

mielenterveyttä päivittäisessä arjessa.  

Riikka Nurmi, asiantuntija, Mieli, Suomen Mielenterveys ry Lasten ja nuorten mielenterveyden 

edistämisen yksikkö  

Siukku Erola, apulaisrehtori ja työnohjaaja, Iittalan yhtenäiskoulu” 

Kirjoitimme yllä olevan vastineen Riikka Nurmen kanssa Helsingin Sanomiin. 

Korona-pandemia oli ja on yhä edelleen kriisi, joka on aiheuttanut väestötasolla yksinäisyyttä ja 

masennusta. Erityisesti nämä ongelmat näkyvät vahvasti myös lasten ja nuorten elämässä. Hyvän 

mielen taitomerkki on toimintatapa, jolla halutaan vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveystaitoja. 

Poikkeusaikoina mielenterveyden vahvistaminen on erityisen tärkeää. 

Ikävä kyllä historialliset kriisit eivät päättyneet tähän pandemiaan. Nyt lapset ja nuoret pohtivat 

karmeita tapahtumia Ukrainassa. Pieni ekaluokkalainen tuli sanomaan minulle koulun käytävällä, 

että ”Siukku tiedät sä, että kohta Venäjä aloittaa sodan Ukrainassa.” Muutaman päivän kuluttua 

alkoi sota. 



Olen perustellut Hyvän mielen taitomerkin aiheiden käsittelemistä sillä, että mielenterveystaidot 

ovat taitoja, joita tarvitsemme joka päivä koko elämämme ajan – jokainen meistä. Senpä takia en 

tiedä merkityksellisempää aihetta käsiteltäväksi koulussa. 

Mikään ammatti ei suojaa meitä aikuisia mielen murentumiselta. Kenelläkään ei ole kaikkivoipaa 

tietämystä onnen reseptistä. Mitkään valmennukset tai yksityiskohtaiset ohjeet eivät säästä meitä 

elämän kolhuilta. 

Meidän tehtävänämme on kuitenkin valmentaa lapsia ja nuoria elämän eri tilanteisiin, jotta he 

löytäisivät elämässään ilon ja riemun aiheita ja sietäisivät pettymyksiä ja tuskaakin. Toisen ihmisen 

kärsimystä ei voi poistaa, kuitenkin voimme kulkea rinnalla. Kannustaa ja kannatella. Ne ovat meidän 

aikuisten tehtäviä. 

Siukku Erola, apulaisrehtori 

Iittalan yhtenäiskoulu 

 

 

 

  



Tiimitervehdykset 

 

Yhteinen alkuopetus –tiimi 
Jäsenet: Minna Mäkinen (tiiminvetäjä), Satu Rintala, Aulikki Aalto, Heini Nummela, Anne Suutari, 

Taina Lehtinen, Katri Hautakoski-Mäkinen sekä Päivi Raunio. 

Tiimin tavoitteena on ollut luoda toimivia toimintatapoja ja käytänteitä alkuopetusluokkien 

yhteiseksi hyväksi ja lisätä tietoa alkuopetuksen omaleimaisuudesta koulun muille opettajille ja 

henkilökunnalle. Ajatus yhteisestä alkuopetuksesta on tärkeää, sillä toivomme jokaisen koulumme 

oppilaan saavan omalle koulutielleen parhaan mahdollisen alun ja yhteistoiminta opettajien ja 

luokkien kesken lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta; kun tunnen kuuluvani ryhmään, minun on 

helpompi olla oma itseni, oppia muilta ja jakaa omaa osaamistani. Yhteisopettajuus on tätä päivää ja 

tavoitteenamme on jatkossakin kehittää koulumme näköistä yhteisopettajuutta, jossa arjen 

jakaminen on mutkatonta ja työhyvinvointia lisäävää. Tiimimme järjesti Hyvän mielen -teemapäivän 

syksyllä, jolloin luokat saivat suunnitella rinnakkaisluokalle ohjelmaa omien vahvuuksien kautta.  

 

WOW-tiimi – kulttuuri, kansainvälisyys ja oppilaiden osallisuus  
Jäsenet: Hanna Kökkö (tiiminvetäjä), Minna Oksa, Ursula Finni, Saija Virta, Virpi Myllärniemi, Kalle 

Manninen ja Timo Mäkimarttunen  

Tiimin tehtäviä ovat olleet Erasmus+ -hankkeen eteenpäin vieminen, siihen liittyvän Kulttuurikoplan 

ohjaaminen, Arx-yhteistyö, Taidetestaajat sekä oppilaskuntatoiminta. Kulttuurikoplaan saatiin 

syksyllä mukaan innostunut oppilasryhmä ja he pääsivät mukaan järjestelemään Julius Rantalan 

konserttia syyslukukaudella sekä Kamukemut-konserttia keväällä. Koronan takia kulttuuritoiminta on 

ollut vähäistä, mutta pyrimme kehittämään toimintaa ensi vuonna.  

 

Turvallisuus- ja hyvinvointitiimi 
Jäsenet: Bruna Di Pastena (tiiminvetäjä), Mikko Jalava, Lise Lindberg, Tiina Mäenluoma, Kari Sairanen 

ja Jonna Nupponen  

Tiimin tarkoitus on lisätä yhteisömme hyvinvointia. Tänä vuonna tiimi on järjestänyt mm. 

henkilökunnalle hyvinvointipalveluita (hieroja jne.), pikkujoulun sekä pikkujuhannuksen. Tiimi on 

järjestänyt Turvallisuusteemapäivän, jonka aikana koululla vieraili poliisi ja palokunta sekä luokille 

jaettiin ensiaputietoutta. 

 

Liikkuva koulu -tiimi 
Jäsenet: Minna Kataja (tiiminvetäjä), Anu Valkama, Markus Aakkula, Jari Tuominen ja Marko Allén 

Tiimi pyrkii lisäämään koululaisten liikkumista. Tiimi on huolehtinut välituntitarvikkeista ja niihin 

liittyvistä käytänteistä. Tiimi on vastannut myös koulu-uintijärjestelyistä. 

  



Lämpimän keväiset terveiset oppilashuollon koulukuraattori Petraliina 

Kaitaiselta! 
  

Hei Iittalan yhtenäiskoulun väki,  

Aloitin huhtikuussa uutena kuraattorinanne ja täytyy sanoa näiden menneiden kuukausien 

hurahtaneen vauhdilla tähän ihanaan työhön ja teihin tutustuessa. Olen koulutukseltani sosionomi 

AMK ja työmaailmaa olen laaja-alaisesti nähnyt ennen 

tänne tuloa niin perhetyön, lastensuojelun kuin 

nuorisotyönkin näkökulmista. Keväällä heti aloitettuani 

kävinkin kaikki luokat läpi kiertäen kertomassa, mitä 

oikein teen, mutta koska kertaus on opintojen äiti, niin… 

Kuraattoriin voi ja kannattaa olla yhteydessä, jos yhtään 

tuntuu siltä, että kaipaisi kuuntelevaa korvaa tai muuten 

vain juttuseuraa. Tyypillisiä aiheita kuraattoritapaamisten 

käynnistämiseksi on esimerkiksi huolet lapsen tai nuoren: 

Kaverisuhteissa esiintyvistä haasteista/kiusaamiseen 

liittyvistä asioista 

Mielialan tai motivaation laskusta - tai jos erinäiset huolet 

tuntuvat muutoin painavan paljon oppilaan mieltä 

Lisääntyvistä poissaoloista 

Vapaa-ajan viettoon liittyvistä asioista 

Lisäksi olen käytettävissä, jos oppilaan ja perheen kokonaistilannetta olisi hyvä kartoittaa sekä voin 

tarvittaessa auttaa muiden tukipalveluiden selvittämisessä. Kuraattorin kanssa voi tulla juttelemaan 

joko lapsen/nuoren omasta aloitteesta, huoltajan yhteydenotosta tai opettajan/muun 

kouluhenkilökunnan ohjaamana. Kuraattorille puhuminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja 

luottamuksellisuuteen. 

Täytyy sanoa, että koen teidän ottaneen minut avosylin vastaan kouluunne ja olen nauttinut 

jokaisesta kohtaamisesta kanssanne, lähtien ihan niistä pienistä ”moi kuramoottori” –tervehdyksistä 

jatkuen niihin hetkiin, kun yhdessä työhuoneessani olen saanut auttaa kantamaan suuriakin 

surujanne. Iloitsen siis teistä jokaisesta arvokkaasta oppilaasta, kotiväestä sekä opettajista ja muusta 

henkilökunnasta.  

Minut tavoittaa parhaiten: 

Wilman kautta nimitiedoilla 

Puhelimitse tai viestillä numerosta; 040 8696441 

Sähköpostilla osoitteesta; petraliina.kaitainen@hameenlinna.fi 

”Sen ääneen sanominen, että kaikki ei ole juuri nyt hyvin, ei ole valittamista vaan rohkeaa 

avoimuutta. Kukaan meistä ei ole aina okei, eikä tarvitse olla.”                    

~Hidasta elämää 

https://hameenlinna.inschool.fi/messages/2233051#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed


IYK:n oppilaskuntatoiminta lukuvuonna 2021-22 
 

Korona-ajan poikkeusolojen jälkeen 

pääsimme tämä vuonna pitkästä aikaa 

järjestämään oppilaskuntatoimintaa 

Iittalan yhtenäiskoulussa. 

Oppilaskuntavaalit pidettiin perinteisesti 

syyslukukauden alussa luokittain ja 

syyskuussa pidimme uuden hallituksen ja 

varajäsenten ryhmäytymispäivän 

Lepaanrannassa. Oppilaat pääsivät 

tutustumaan toisiinsa ja suunnittelemaan 

tulevan vuoden toimintaa grillailun ja 

pelailun lomassa. 

 

Halloweenina järjestimme hallissa hurjan Halloween-radan 

isommille oppilaille sekä kasvomaalausta pienemmille. 

Joulutunnelmiin virittäydyttiin nauttimalla lounaalla jouluisesta 

musiikista oppilaskunnan DJ:n johdolla. Oppilaille järjestettiin 

myös jouluinen etsintäkilpailu. 

Ystävänpäivänä 14.2. järjestettiin Pukeudu pinkkiin -päivä. 

Maaliskuussa tartuimme somessa vastaan tulleeseen 

pullonkeräyshaasteeseen, jossa kerättiin rahaa Ukrainan sodan 

uhrien auttamiseksi. Koulun 6.luokkalaiset jakoivat lähitienoon 

koteihin mainoksia ja kävivät noutamassa pullo- ja 

tölkkilahjoituksia hyvän asian puolesta. Saimme myös paljon 

pulloja ja tölkkejä suoraan koululle. Saimme kerättyä yhteensä 

huikeat 883 euroa, jotka lahjoitettiin SPR:n kautta hyväntekeväisyyteen. Kiitos vielä kaikille 

osallistujille ja lahjoittajille! 

Oppilaskunnan hallitus osallistui yhteiseen päätöksentekoon olemalla mukana 8. luokkien V-päivän 

aloitteen valinnassa. 8.-luokkalaiset olivat koonneet erilaisia ideoita koulumme kehittämiseen, joista 

muutama valittiin esiteltäväksi koko kaupungin yhteisessä huippukokouksessa.  

Pääsiäisenä pidimme leivontapäivän, jonka tuotokset myytiin seuraavana päivänä huiman suosion 

saavuttaneessa pääsiäiskahvilassa. Kauppa kävi kuin siimaa ja herkulliset tuotteet päätyivät 

parempiin suihin hetkessä. Kahvilan tuotot käytetään koko koulun yhteiseen hyvään tulevia 

tapahtumia järjestettäessä. 



Vappua vietettiin vauhdikkaasti diskoilun merkeissä. Kaikki 

halukkaat pääsivät pyörähtämään kylän suurimmalla 

tanssilattialla ja tarjolla oli myös vappukahvila sekä ohjelmaa 

limboilun ystäville. 

Lämmin kiitos kaikille teille, jotka olette osallistuneet 

oppilaskunnan järjestämiin tapahtumiin tänä lukuvuonna! Iloista 

kesälomaa! 

Terveisin, 

IYK:n oppilaskunnan hallitus sekä ohjaavat opettajat Virpi ja Saija 

 

 

Iittalan yhtenäiskoulun oppilaskunnan hallitus 2021-2022 

 

luokka  varsinainen jäsen  varajäsen  

1A  Noah Mgullu   Joona Loponen  

1B  Miska Savikkomaa  Lauri Rajala  

2A  Venla Laine   Miro Koskinen  

2B  Vilho Ahonen   Lari Haapanen  

2-4C  Marten Mehik  

3A  Aatu Sievänen  Otso Ilomäki  

3B  Martta Laakkonen  Rasmus Koskinen  

4A  Asta Kokkoniemi  Varpu Ahonen  

4B  Hertta Virtanen  Eddie Alsio  

5A  Siiri Hannukainen  Emma Laine  

5B  Vivian Lindholm  Vertti Mäntylä  

6A  Nenni Hyvärinen  Mimosa Koskinen  

6B  Tuomas Hannukainen  Sanna Vaari  

5-9C  Rea Perkovuo   Mico Mansikkaviita  

7A  Niilo Lähdekorpi  Sofia Sillanpää  

7B  Eemeli Ovaskainen  Minja Pekkanen  

8A  Väinö Ilmen   Rasmus Hurme  

8B  Anton Pietiläinen  Matias Rutanen  

9A  Fanni Varga   Sara Leppänen  

9B  Enni Peltoniemi  Ainu Arohonka 

  



Kulttuurikopla 
 

Erasmus+ hankkeen ”WOW Experience” myötä kouluumme perustettiin syksyllä 6-7 luokan 

oppilaista Kulttuurikopla-niminen ryhmä. Sen tehtävänä on olla koulumme eräänlainen kulttuurin 

puolestapuhuja. Se osallistuu koulun kulttuuritapahtumien järjestelyihin, avustamiseen ja 

tiedottamiseen. Oppilaat oppivat tapahtumajärjestäjän työnkuvaan liittyviä asioita ja 

yhteistyötaitoja. He mm. isännöivät tapahtumia, vastaanottavat artistit, juontavat ja haastattelevat, 

tekevät mainosjulisteita ja hoitavat tiedotusta sekä dokumentoivat tapahtumia, kirjoittavat 

blogitekstejä ja ottavat valokuvia. 

WOW Experience -hankkeen tavoitteena on koulun ja kulttuurilaitoksen yhteistyön vahvistaminen, 

koulun kulttuuritapahtumien kehittäminen, oppimisen ja elämyksellisyyden sekä oppilaiden 

osallisuuden lisääminen. Koulumme tekee hankkeessa yhteistyötä Konserttikeskus ry:n kanssa. Muut 

hankkeen yhteistyökumppanit tulevat Norjasta, Islannista ja Pohjois-Makedoniasta.  

Koulullamme Kulttuurikoplaa on ohjannut kuluneena vuonna opettajista koostuva WOW-tiimi. 

 

 

Kulttuurikopla 2021-2022: Oskari Nyman, Tapio Tuomisto, Taimi Vinkki, Adele Wickman, Sanna Vaari, Aija 

Tammisalo, Tilda Äystö, Viva Hirvilammi, Aada Aho-Pynttäri, Sofia Sillanpää ja Vilma Ilmen. 

 

  



Yhdeksäsluokkalaisen kevätjuhlapuhe 
 

Tervetuloa kaikki tänne Iittalan yhtenäiskoulun kevätjuhlaan. Olemme kokoontuneet tänne 

juhlistamaan vuoden päättymistä ja kesän alkua. Toivotaan että tänä kesänä ei sada… Erityisesti 

meillä ysiluokkalaisilla on nyt suuri elämänvaihe edessä. Olemme siirtymässä toiselle asteelle, ja 

levittämässä siipemme. Tämä on meille askel kohti aikuisuutta.   

Olemme kokeneet täällä paljon yhdessä. Jokainen meistä varmasti muistaa ensimmäisen päivämme. 

Seisoimme kaikki pääovilla, ja piha oli täynnä uusia kasvoja. Tärisevinä pelkäsimme, että tuleeko 

tuolta nyt joku tuntematon luokkakaveriksi. Näistä tuntemattomista tuli kuitenkin vuosien aikana 

ystäviä ja läheisiä. Koulu tuntui silloin suurelta, ja tulevaisuus jännitti. Opettajat olivat pelottavan 

oloisia (osa heistä on edelleen, kaikella rakkaudella Vesku), eikä mistään ollut mitään tietoa. Lopulta 

asiat kävivät tutuiksi, ja opimme elämään täällä koulussa.   

Yhdessä olemme käyneet läpi niin myötä- kuin vastoinkäymisetkin. Kaikki ala-asteen kommellukset, 

yhteiset vitsit, Ilkkaa kohti lentäneet banaanit, ja muut ihmiset jäävät meille mieleen loppuelämäksi. 

Marjukan kuvailemat lehmänkakatkin varmasti tulevat monen uniin. 

Täällä katsomossa ei välttämättä ole enää kaikkia niitä, keiden halusimme täällä tänään olevan. 

Toivottavasti hekin jossain iloitsevat puolestamme. Vaikka meillä onkin ollut vaikeita ja stressaavia 

jaksoja, toivon, että pohtisimme etenkin hyviä muistoja yhdessä. 

Muistamme myös opettajia. He olivat täällä meidän tukenamme. Vaikka heillä onkin varmasti ollut 

meissä kestämistä, toivomme, että meitä muistaessa mielenne valtaisi enemmänkin tyytyväisyys. 

Tässä teille:  

Kiitos meidän yläasteen luokanvalvojillemme, Timolle ja Virpille. Timo, älä pidä sitä ostoskoria luokan 

pöydällä. Kiitos ala-asteen opettajillemme. Sannan taukojumpat, sekä Markuksen bulgarialaiset 

kulkevat mukanamme pitkään. Markus, me kaikki tiedämme, ettei siinä avaamattomassa 

energiajuomapullossa ollut mummon marjamehua, vaan ehtaa Rodeota. Kiitämme myös Minnaa ja 

Marjukkaa, kun olitte kanssamme ensimmäiset kouluvuotemme. Muitakin aineenopettajia 

haluamme lämmöllä muistaa. Karin mysteerikaappeja ja komerossa tehtyjä kokeita, sekä Marjan 

projekteja ja valistuksia. Hannalle suuri kiitos siitä, että jaksoit katsoa meitä aina ruotsin ja englannin 

tunneilla. Se ei varmasti ollut helppoa, ja pakko sanoa että olisimme sinun asemassasi ottaneet jo 

lopputilin. Nyt osaamme ainakin tilata jäätelöä ruotsiksi, mikä on jo hyvä alku! Kiitos myös Vesa ja 

Minna Oksa. Vaikka Minnan aikataulut olivatkin välillä hieman sekaisin, saatiin kaikki silti hyvin 

päätökseen. Kiitos Mikko, kun muistit aina opettaa meitä toimimaan turvallisesti, ja annoit 

laastareita kun tuli haava. Kiitos Ursula kaikista elämänopetuksistasi. Myös niistä sekopäisistä. Kiitos 

jokaiselle, joka on ollut mukana yhdeksänvuotisella taipaleellamme.  

Jottei puheeni venyisi liian pitkäveteiseksi, haluan toivottaa kaikille hyvää tulevaisuutta. Mutta nyt, 

ysiluokkalaiset kiittää ja kuittaa. Hymyillään, kun tavataan.  

Enni Peltoniemi 9B 

 

  



Yhdeksäsluokkalaisen juhlalounaspuhe 
 

Hyvät ystävät, opettajat, rehtorit ja muut ysit.  

Tervetuloa ysilounaalle! Tässä puheessa aion kerrata meidän ysien koulutaivalta ja pohtia meidän 

koulumuistojamme. Käsittelen myös kouluamme ja sen henkilökuntaa kaikkine kommelluksineen. 

Haluan tehdä tästä puheesta ikimuistoisen ja hauskan. Haluan tuoda esille onnistuneiden asioiden 

lisäksi myös niitä missä meillä olisi kehitettävää, sillä koen että meidän kaikkien tulee osata ottaa 

palautetta vastaan ja kehittää itseään. Tarkoitukseni ei siis ole loukata ketään, mutta jos joku 

pahastuu puheestani, pyydän häneltä jo etukäteen anteeksi.  

Jokakeväiseen tapaan koulussamme juhlitaan taas peruskoulunsa päättäviä juhlalounaan merkeissä. 

Taas kerran 40 ysiluokkalaista on täällä mähjäämässä opettajien ja rehtorien kanssa. Meidän 

peruskoulutaipaleemme päättävien ysien lisäksi tämä on juhlapäivä myös opettajille. He iloitsevat, 

kun taas yksi vuosiluokka on lähdössä täältä.  

Yhdeksän vuotta on pitkä aika. Sinä aikana on ehtinyt tapahtua paljon niin itsessämme, 

koulussamme kuin koko maailmassakin. Me olemme kasvaneet lapsista nuoriksi ja jo lähes aikuisiksi. 

Tämän lisäksi ympäröivän maailman muutokset ovat vaikuttaneet meihinkin. Ensimmäisen kerran 

meidän elämämme alkoi muuttua koronapandemian alettua. Sen jälkeen Ukrainan sota ja Suomen 

tuleva Nato-jäsenyys ovat myllertäneet meidän lisäksemme koko Suomea. Erityisesti sota Ukrainassa 

on järkyttänyt meitä kaikkia. Maamme tuleva Nato-jäsenyys sen sijaan tulee olemaan hieno asia 

meille kaikille. Sen avulla varmistetaan, ettei kukaan meistä joutuisi kokemaan vastaavaa, kuin mitä 

ukrainalaiset ovat joutuneet kokemaan.   

Ikimuistoisin asia peruskoulusta tulee ainakin itselleni olemaan luokkatoverini. Ysiluokkalaisissa on 

hyvin erilaisia persoonia aina kirjaviisaista energiajuomien litkijöihin, bemarikuskeista mersumiehiin 

ja poliitikoista Yeti-henkilöihin asti. Toivon, että kaikki meistä yseistä eläisivät aikuisina 

omannäköistään hyvää elämää. Neuvonkin kaikkia ysejä pitämään mielessään Matti Nykäsen 

lausahduksen: “Jokainen tsäänssi on mahdollisuus!”.   

Viime aikoina myös koulussamme on tapahtunut paljon. Esimerkiksi tänä lukuvuonna koulussamme 

on opiskeltu mielenterveystaitoja ja rakennettu yhdessä hyvän mielen koulua. Välillä tuntuukin, että 

meillä on niin hyvän mielen koulu, että tulee oikein paha mieli.   

Meidän onkin siis pohdittava, millainen on koulu, jonka rehtori ajaa pololla ja apulaisrehtori kialla. 

No ainakin se on koulu, jossa asiat tuntuvat välillä oleva sekaisin kuin Haminan kaupunki. Tässä 

koulussa on kuitenkin aina autettu meitä yhdeksäsluokkalaisia. Täältä me myös saamme valmiudet 

hypätä suureen maailmaan. Ja onhan meillä lisäksi kunnallispolitiikassa kunnostautunut rehtori, joka 

on ilmeisesti valinnut puoluekantansa lempivärinsä mukaan. Lisäksi meidän apulaisrehtorimme on 

hyvän mielen taitomerkin kehittäjä.  

 Rehtoreiden kanssa yseillä oli aiemmin hieman kiistaa ysigaalan nimeämisistä. Siinä tilanteessa 

rehtorit ja myös ysit olisivat voineet käyttää ehkä hieman ymmärtäväisempää lähestymistapaa 

toisiaan kohtaan. Siten olisi vältytty ysien ja rehtorien väliseltä kahden oppitunnin henkiseltä 

sumopainiottelulta. Nyt asiat ovat kuitenkin onneksi taas kunnossa!  

Ysigaalan lisäksi ysitanssit ovat aiheuttaneet viime aikoina kitkaa. Toivoisin, että tulevaisuudessa 

ysitansseja voitaisiin kehittää entistä vahvemmalle vapaaehtoispohjalle. On ikävää, jos haluaisi 

jättäytyä tanssin ulkopuolelle, mutta joutuisi vain istumaan lattialla jäädessään pois. Ja sanoihan 



aikoinaan roomalainen filosofi Cicerokin, että: “Kukaan ei tanssi selvin päin, ellei ole hullu.” Haluan 

kuitenkin kritisoida myös hieman heidän toimintaansa, jotka jättäytyivät aivan yllättäen ja hyvin 

myöhään pois. Heidän toimintansa takia tanssiminen vaikeutui, mutta saimme kuitenkin lopulta 

hienot tanssit aikaan. Kiitos siitä Sannalle!  

Viime aikoina on tapahtunut kuitenkin myös paljon hyvää. 9A-luokka oli leirikoulussa Eerikkilän 

urheiluopistolla ja 9B Varalassa. Ainakin 9B:n retki oli hauska ja rento. Oli mukavaa päästä vielä 

kerran kokoontumaan yhteen luokkamme kesken. Erityisesti mieleeni jäi kalliolaskeutuminen 

pystysuoraa kalliota alas, sekä meidän yhteinen illanviettomme saunalla ja takkahuoneessa. Minun, 

Tapion ja Marikan retkestä munkeille Pyynikin näkötorniin jäi minulle myös hyvä muisto. Sokeria 

saattaa vieläkin olla vähän suupielessä!  

Koulussamme on aika eläimellinen meininki. Timolla on kultakalan muisti ja ysiluokkalaiset 

käyttäytyvät kuin apinat. Silti kaikki opettajat ovat kummasti meitä kestäneet. Vaikka kaikilla 

opettajilla tuntuu olevan lehmän hermot, ovat he muuten aivan erilaisia. Timo on ATK-tukihenkilö ja 

jedittäjä Jumalan armosta. Hanna jaksaa aina olla positiivinen ja Markus hyödyntää vanhoja 

bulgarialaisia kikkojaan. Sanna puolestaan on aurinkoinen ja ymmärtäväinen persoona. Erityisen 

hyviä opettajia puolestaan ovat Marja ja Kari. Te kaksi olette positiivisia, järkeviä ja levitätte 

todellista hyvää mieltä! Teidän tunneillamme me oikeasti opimme jotain, jonka lisäksi te korjaatte 

kokeet nopeasti. Teistä moni opettaja voisi ottaa mallia!  

Lopuksi haluan toivottaa kaikille yseille ja miksei opettajillekin hyvää jatkoa. Tehdään tästä 

ysilounaasta ja elämästämmekin ikimuistoinen. Meidän tuleekin siis muistaa elämässämme ohje 

numero yksi: Kuuntele tai lue ohje!  

Jere Laine 9B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Johanna Lehtosen (9B) akvarellityö Ääneen sanomaton rakkaus 



Luokanvalvojien tervehdys yseille 
 

Ysien luokanvalvojat Virpi ja Timo haluavat muistaa ysiluokkalaisia Juha Tapion kappaleen Kanssasi 

sun sanoin: 

Me nousimme junaan toiveita vailla 

Mukana vain toisemme, kaikkemme siis 

Täältä loppui ilma mut jossain se kulkee 

Ja lempeä tuuli käy hiuksiis 

Nuhruisen penkin reunalle nostat 

Juoksemaan väsyneet jalkasi noin 

Minä pelkuri tunnen rohkeutta aina 

Sylissäni sinua kun suojella voin 

Viereisen parin kaikille julkinen 

Salainen riita jo päättynyt on 

Toisella vielä vapisee leuka 

Toisella ilme on maisematon 

Muovikasseja kuusi ja ruostuneet hampaat 

On miehellä, jonka suu omiaan käy 

Meikattu nainen sen vieressä kiroaa 

Kun muualla ei vapaita paikkoja näy 

Eikä meistä jää mitään aikojen päästä 

Muista ei kukaan mihin päädyttiin 

Mutta jossakin tuolla 

Jossakin vielä paikkamme on mä lupaan niin. 

Meille sanottiin: matkaan jos lähtee niin 

matkalla haavoittuu 

Ja tulisena hehkuvat vasket himmeiksi 

kolhiintuu 

Olkoon niin 

Olkoon niin 

Mä tahdon elää sen kaiken 

Kanssasi sun 

Kanssasi sun 

Käytävän päässä juhlivat teinit 

Tytöistä kaunein jo sammaltaa 

 

Ja kun myöhemmin kaikki jo nukkuvat yksi 

Pojista koskee sen hiuksia salaa 

Ikkunan takana on liikkeessä kaikki 

Autot ja rahat valovirtojen yö 

Mä hengitän hiljaa poskesi nukkaa 

Railoja pimeään salamat lyö 

Silmiään nyt joku parrakas pyyhkii 

Mä kuulen kun se puhelimeen kuiskaa 

Älä luovuta poika sul on vaimo ja tytär 

Edessä vielä niin paljon hyvää 

Meille sanottiin: matkaan jos lähtee niin 

matkalla haavoittuu 

Ja tulisena hehkuvat vasket himmeiksi 

kolhiintuu 

Olkoon niin 

Olkoon niin 

Mä tahdon elää sen kaiken 

Kanssasi sun 

Kanssasi sun 

Sotien päältä luoksemme hiipii vakaa ja 

väsymätön aurinko 

Viereisen parin väsyneet sormet hämärässä 

löysivät toisensa jo 

Olet unessa vielä mun olkaani vasten 

Otsasi uurteissa tähtien tiet 

Valonsäteistä syttyy ikkunanpisarat, 

Tehtaiden piiput, linnut ja piet 

Eikä meistä jää mitään aikojen päästä 

Muista ei kukaan mihin päädyttiin 

Mutta jossakin tuolla paikkamme on ja jos niin 

ei käy 

Me olemme hengissä nyt 



  



Hyvän mielen taitomerkki 
 

Syksyllä 2021 saivat muutamat koulumme luokat lukujärjestykseensä uuden oppiainemerkinnän: 

hyvän mielen taitomerkki –tunnin. Tunnit toteutettiin koko lukuvuoden ajan luokan oman opettajan 

johdolla, ja niillä tutkailtiin mm. kaveri-, tunne- ja selviytymistaitoja. Tunneilla keskusteltiin, 

pohdittiin ja touhuttiin yhdessä jokaista koskevien teemojen äärellä.  

 

  

 

 

Seiskojen syksyinen päivä Lepaanrannassa 
 

Seitsemännet luokat viettivät syksyistä päivää Lepaanrannassa luokanvalvojiensa Hannan, Ursulan ja 

Vesan kanssa. Nuorisotyöntekijä Samuli ja koulukuraattori Heidi olivat suunnitelleet päiväksi 

monenlaista ryhmäytymistä tukevaa toimintaa, johon seitsemäsluokkalaiset osallistuivat innokkaasti. 

Vaikka sää oli pilvinen, oli päivä muutoin lämmin niin kelin kuin tunnelmankin kannalta. 

 

 

  



Kasitkin pääsivät Lepaanrantaan 
 

Myös koulumme kahdeksannet luokat pääsivät Lepaanrantaan, sillä koronarajoitukset estivät päivän 

järjestämisen edellisenä syksynä. Pieni sade ei päivänviettoa juuri haitannut, ja kasit touhusivat 

aktiivisesti toimintapisteillä. Samulin pisteellä tunnelma tiivistyi visaisissa ryhmätehtävissä, Heidin 

pisteellä keskusteltiin ja partion pisteillä ratkottiin erilaisia pulmia yhdessä. Makkaranpaisto kruunasi 

hyvän päivän. 

 

Kasien metsäpäivä 
 

Osallistuimme 4H-yhdistyksen järjestämään metsäpäivään 15.9. Lähdimme aamulla bussilla 

kymmenen maissa luokanvalvojamme Mikon kanssa. Pakkasimme mukaamme hieman evästä ja 

aimo annoksen reipasta retkimieltä. Metsäpäivä järjestettiin Ahvenistolla ja saavuttuamme sinne 

meille tarjottiin lämmintä makkaraa. 

Kiersimme Ahvenistojärven, jonka reitin varrelle oli eri tahot järjestäneet toiminnallisia rastipisteitä. 

Metsäpäivässä opimme Suomen metsistä ja metsänhoitoon liittyvistä asioita. Rasteilla esimerkiksi 

arvioitiin puiden pituutta, keksittiin oma yritysidea ja opittiin koulutusmahdollisuuksista 

metsänhoidon yhteydessä. Meille kerrottiin myös erilaisista mahdollisuuksista työuraan 

metsänhoidon parissa ja metsän lähellä. Metsäpäivä oli mielestämme hieno kokemus ja haluaisimme 

kiittää kaikkia järjestämisessä mukana olleita. 

Jimi Huttunen ja Toivo Leppänen 8B 

 

Monien soitinten taituri esiintyi koulussamme 
 

Konsertti joka kouluun –kiertueen esiintyjä tänä vuonna 

koulussamme oli Julius Rantala. Rantala on saavuttanut 

vuoden 2021 Talent Suomi –kilpailussa toisen sijan. 

Multi-instrumentalisti loihti mm. didgeridoon, 

kampaliiran ja erilaisten handpa-soitinten soinnuin valoa 

marraskuun harmaaseen. Julius Rantalan teknisenä 

avustajana konsertissa toimi Alisa Rantala.  

Kuva sivustolta juliusrantala.com 

 



Hyvän mielen teemapäivä  
 

Hyvän mielen teemapäivä johdatteli koulun 

syyslomalle iloisen ja toiminnallisen 

toiminnan myötä. Päivän sisällöstä vastasivat 

oppilaat. A- ja B-luokat suunnittelivat 

toisilleen ohjelmaa, joka voitiin toteuttaa 

muussakin ympäristössä kuin koulualueella.  

Kahdeksannet luokat suuntasivat 

Onkisormen rantaan viettämään päivää, 

jonka aikana mm. grillattiin makkaraa, 

rakennettiin paperiveneitä, mentiin 

lipunryöstöä, ratkaistiin arvoituksia ja 

pelailtiin erilaisia pelejä. Päivä oli hieman 

sateinen, mutta viileästä ja kosteasta säästä 

huolimatta päivä sujui suunnitellusti.  

 

 

Kuninkaallista nukketeatteria: Korv och potatis 
 

Joulukuussa nähtiin 

koulullamme Kuninkaallisen 

nukketeatterin esitys Korv och 

potatis. Esityksessä nähtiin, 

kuinka eurooppalainen 

nukketeatteri on kehittynyt 

keskiajalta nykypäivään 

tultaessa. Korv och potatis 

tutustutti marionetteihin, 

varjoteatteriin ja erilaisiin 

käsinukkeihin. Esitys pidettiin 

ruotsiksi, ja se sisälsi ruotsin 

kielen opetuksellisia 

elementtejä. 

Nukketeatteriesitys on Hannu 

Räisän ja Antti Kemppaisen 

tuotantoa. 

 

 

 



Häx & hil haastoi luovuutta uusin tavoin 
 

 

 

Taidekeskus Arxin Harrastus ihan lähellä -toiminta on tuonut 

Iittalaan monenlaista harrastustoimintaa, josta ovat saaneet 

nauttia niin pienet kuin isommatkin oppilaat. Helmikuussa koululle 

rantautui HÄX & HILin demo tour, joka tarjosi mielenkiintoisia 

uusia tapoja kokeilla omaa luovuutta graffitien ja musiikin 

maailmassa. Yläkoululaiset pääsivät kokeilemaan DJ-työskentelyä, 

konemusiikin tekemistä, vr-laseilla maalaamista ja visuaalisten 

tuotosten tekemistä reaaliaikaisesti kuvantuottamiseen 

suunnitelluilla laitteilla.  

 
 

 

 

Taidetestaajat 
 

8-luokkalaiset saapuivat 23.3. Hämeenlinnan taidemuseoon 

kulttuuriretkelle eli taidetestaajiin. Näyttelyn nimi oli Elämän 

äärellä. 

Menimme sisään ja veimme vaatteet narikalle. Sen jälkeen 

meidät jaettiin luokittain ja aloitimme kierroksen näyttelyä 

järjestämässä olleiden nuorten kanssa. 

Kierroksella oli erityylisiä huoneita, jotka erosivat hieman 

tavanomaisesta taidenäyttelystä. Jokaisessa huoneessa oli oma 

teemansa, kuten tuli- ja vesihuone. Parhaiten mieleen jäi musta 

huone, jossa oli nauravia puusorsia. Kierroksen aikana oli myös 

pieniä pantomiimiesityksiä, jotka olivat omalaatuisia. 

Taideteokset olivat Niemistö-kokoelmasta, josta nuoret olivat 

valinneet 105 teosta. Teoksia oli varsinkin Juhani Linnovaaralta, 

Emma Ainalalta ja Jyrki Parantaiselta. 

Tilaisuuden lopussa oli pieniä tehtäviä, kuten varjoteatteria ja maalausten uudelleenluonnista 

satunnaisilla tavaroilla. 

Evert Rännäli, Hilla Waulu ja Lauri Äystö 8B 

 



Nuorten parlamentti 
 

Tämän vuoden Nuorten parlamentissa kouluamme edustivat oppilasedustaja Tapio Tuomisto, 

toimittajaoppilas Katriina Hakamäki ja varaedustaja Jere Laine. Tänä vuonna parlamenttipäivä 

toteutettiin etätapahtumana, jota edustajat seurasivat koululta.   

Oppilasedustaja Tapio Tuomisto pääsi parlamenttipäivänä osallistumaan eduskunnan liikenne- ja 

viestintävaliokunnan toimintaan. Valiokunnassa käsiteltiin ajokorttilain uudistamista. Lisäksi 

valiokunnan kokouksessa nuorille opetettiin, miten kokouksia järjestetään. Kokous aloitettiin 

nimenhuudolla, ja kokouksen aikana kaikki halukkaat pääsivät ääneen käyttämällä viittaustoimintoa. 

Oppilasedustaja Tuomisto oli tutustunut kokouksen aiheeseen huolellisesti jo etukäteen ja 

kirjoittanut paperille valmiiksi omia ajatuksiaan ja muutosehdotuksiaan ajokorttilain uudistamiseen 

liittyen. Tuomisto kannatti esimerkiksi liukkaan kelin ajoharjoittelussa simulaattorin korvaamista 

oikealla autolla ajamisella. 

Toimittajaoppilas Hakamäki osallistui parlamenttipäivänä Ylen tuottamaan Media-akatemiaan, johon 

osallistuivat kaikki parlamenttipäivään ilmoittautuneet toimittajaoppilaat. Tilaisuudessa haastateltiin 

toimittaja Hannu Tikkalaa hänen työstään ja sen haasteista etenkin tämänhetkisessä 

maailmantilanteessa. Toimittajaoppilaita ohjeistettiin lehdistötilaisuudessa toimimiseen ja heille 

kerrottiin tarkemmin politiikan journalismista. Oppilaille annettiin myös harjoitus liittyen aiheen 

pilkkomiseen pienempiin osiin lehtijutun sujuvampaa kirjoittamista varten. 

Myöhemmin Hakamäki osallistui lehdistötilaisuuteen, jossa osallistuvina kansanedustajina olivat 

RKP:n Mikko Ollikainen, Vihreiden Mari Holopainen ja Kokoomuksen Jukka Kopra. Tilaisuuden 

puheenjohtajana toimi tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg, joka jakoi puheenvuorot niin 

oppilaille kuin kansanedustajillekin. Tilaisuudessa keskusteltiin esimerkiksi Suomen Nato- 

jäsenyydestä, koulujen pakkoruotsista, huumeiden käyttöhuoneista sekä nuorten 

mielenterveydestä. Toimittajaoppilas Hakamäki ei valitettavasti päässyt itse ääneen kysymysten 

paljouden ja rajallisen ajan seurauksena. 

Valiokuntatyöskentelyn lisäksi oppilasedustaja Tuomisto pääsi seuraamaan Nuorten parlamentin 

kyselytuntia, jossa ministerit vastasivat nuorten keksimiin kysymyksiin. Koulumme edustajat olivat 

keksineet kysymyksen aiemmin koulussa, jonka jälkeen oppilasedustaja Tuomisto esitti kysymyksen 

videolle ja video lähetettiin eduskuntaan. Koulumme tämän vuoden kysymys koski energian hintaa ja 

Suomen riippuvuutta tuontienergiasta. Se osoittautui Ukrainan sodan alettua erittäin ajankohtaiseksi 

kysymykseksi ja esitettiinkin kolmantena kyselytunnilla. Tästä edustajat ja yhteiskuntaopin opettaja 

Marja Lehmusvaara olivat riemuissaan. 

Katriina Hakamäki 9A, Tapio Tuomisto 9B ja Jere Laine 9B 

  



Vaikuta, älä valita päivä  

  
Joka vuosi 8.-luokkalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaupungin/koulun asioihin. Hämeenlinnan 

koulujen kesken jaetaan 30 000 euroa. Hankkeiden saaminen alkoi kyselemällä mahdollisia toiveita 

hankkeiksi. Molemmille 8.-luokkalaisille pidettiin kysely, missä saatiin ehdottaa mitä vain, mitä 

haluttaisiin Iittalaan. Vaihtoehdoista oppilaskunta valitsi aluksi kolme, jotka olivat välinevarasto 

Iittalan yhtenäiskoulun yläpihalle, penkkejä koulun yläpihalle sekä suihku kentän rantaan.   

Parin viikon jälkeen luokassa pidettiin Teams-kokous, missä oli mukana päättäjiä, molemmat 8. 

luokat, opettajia sekä oppilaskunnan jäseniä. Esittelimme meidän toivehankkeemme ja kysyimme 

päättäjien mielipidettä hankkeisiin. Sen jälkeen päätettiin, mitä hanketta päätämme lähteä viemään 

huippukokoukseen. Päätimme yhdessä kokouksessa, että välinevarasto- ja penkkihanketta viedään 

eteenpäin.   

Meidät valittiin huippukokoukseen esittelemään hanketta. Ennen huippukokousta valmistelimme 

Powerpoint-esitelmän kokousta varten. Esityksessä kerrottiin hankkeet, miksi ne haluttiin, kuinka 

paljon ne maksaisivat, sekä niiden hyvät puolet ja sijainnit.   

5. huhtikuuta lähdimme taksikyydillä kohti Raatihuonetta, Hämeenlinnaa. Kuljimme rakennuksen 

pääovista sisään, jossa riisuimme takit naulakkoon. Meidät ohjattiin kokoustilaan, jossa muiden 

Hämeenlinnan koulujen edustajat olivat myös. Saimme nimilappumme eteemme, jotta kaikki 

näkisivät edustajien nimet. Tilaisuudesta oli kehitetty ohjelmalista, jossa kerrottiin ohjelman kulusta. 

Me olimme luvanneet olla pöytäkirjan tarkistajia, mikä ilmoitettiin myös listassa. Listaan oli merkitty 

järjestys, jossa edustajat esittävät oman koulunsa huippualoitteet. Kun meidän vuoromme tuli, 

menimme salin eteen. Isolla taululla näkyi meidän kehittelemämme PowerPoint –esitys, jonka avulla 

esittelimme aloitteemme. Esittelyiden jälkeen saimme hieman syötävää: mozzarella- ja 

omenapiirakkaa kahvin ja mehun kera. Samaan aikaan oli käynnissä äänestys, jossa eniten ääniä 

saanut aloite valittaisiin. Eniten ääniä sai luokkaretki ysiluokkalaisille, joka myös valittiin. Myös 

meidän aloitteemme, välinevarasto ja penkkejä, valittiin, sillä siihen tarvittiin vain vähän yhteisestä 

budjetista. Kokous päätettiin, ja lähdimme kotiin takaisin taksikyydillä pienten vastoinkäymisten 

kautta.   

 Ninni Ampuja ja Saana Halttunen 8A 

 

  



Kamukemut 
 

Kamukemut on Sibelius-opiston konsertti, jossa eri-ikäiset ja eritasoiset musikantit soittavat 

kansanmusiikkia monenlaisin soittimin. Konsertti saapui Iittalaan huhtikuussa. Se tarjoili iloisen ja 

leppoisan yhdessäolohetken koko koulun oppilaille. Musiikkikattauksessa nautittiin niin 

pelimannihenkisistä kappaleista meiltä ja muualta. Sijansa sai niin kalevalainen lauluperinne kuin 

James Brown. Lavalla nähtiin tuttuja kasvoja koulumme eri luokilta.  

  



Taloustaitoa ja vaikuttamista 
 

Pörssisäätiön pörssilähettiläät tekivät 9. luokkalaisten yhteiskuntaopin tunnille etävierailun 

tammikuussa. Pörssilähettiläät antoivat vinkkejä oman talouden hallintaan ja säästämiseen. Samalla 

he kertoivat pörssin toiminnasta. Mediataitoviikolla helmikuussa 9. luokkalaiset pohtivat 

lähdekritiikin merkitystä disinformaation tunnistamisessa. Mediataitoviikkoon osallistuivat myös 

muut yläkoulun oppilaat. 

Keväällä 9. luokkalaiset pääsivät jälleen Yrityskylään TTY:lle Tampereen Hervantaan. Peliin 

valmistauduttiin koulussa 4-5 hengen tiimeissä. Varsinaisessa pelitilanteessa pelattiin digitaalista 

globaalin talouden ja yritystoiminnan simulaatiopeliä, jossa nuorten johtama yritys oli Valio. 

Oppimiskokonaisuus tarjosi innostavan tavan oppia lisää työelämästä, yritystoiminnasta ja 

taloudesta. Voittajaksi tuli se tiimi, jonka johtama yritys pärjäsi markkinoilla parhaiten ja jolla oli 

paras maine. 9A:n voittajatiimi oli Sisu Lehtonen, Kaisla Sainio, Juho Rajala ja Siiri Tissola. 9B:n 

voittajatiimiin kuuluivat Eva Kovaljonok, Veikka Mäenluoma, Eero Pasanen ja Enni Peltoniemi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9A:n pelitilanne Yrityskylässä 22.3.2022 

 

Nuorten parlamentti järjestettiin tänä vuonna etäyhteyksin. Koulumme oppilasedustaja Tapio 

Tuomiston 9B esittämä kysymys sähkön hinnan noususta pääsi mukaan eduskunnan 

verkkolähetykseen. Tapahtumassa olivat mukana myös Katriina Hakamäki 9A ja Jere Laine 9B. 

Valtakunnallinen Taloustaitokilpailu pidettiin maaliskuussa. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä HYOL 

ry:n ja Osuuspankin kanssa. Kilpailussa ratkottiin verotukseen ja työelämätietouteen liittyviä 

tehtäviä. Lisäksi nuoret pohtivat sijoittamista ja inflaation nousun vaikutuksia talouteen. Koulumme 

taloustaitajaksi nousi Jere Laine 9B. Jeren loistava suoritus koulukilpailussa vei hänet 

valtakunnalliseen Taloustaitokilpailun finaaliin Helsinkiin. Kilpailu järjestettiin toukokuussa. 

Marja Lehmusvaara, 

historian ja yhteiskuntaopin opettaja 

  



Taloustaitokilpailun finaali Helsingissä 
 

Kun voitin Taloustaitokilpailun alkukilpailun koulussamme, jäin innokkaana odottamaan tietoa siitä, 

olisinko päässyt loppukilpailuun asti. Ja lopulta sainkin tiedon, että minut on valittu loppukilpailuun, 

joka järjestettiin 25.5 Osuuspankin pääkonttorissa Helsingin Vallilassa. Tuntui aivan mahtavalta olla 

30 parhaimman taloustaitajan joukossa, sillä alkukilpailuun osallistui yli 20 000 yhdeksäsluokkalaista 

yli 500 koulusta. 

Loppukilpailupäivä oli erinomainen ja ikimuistoinen. Päivä alkoi junamatkalla Helsinkiin. Juna-

asemalta minä, muutama muu kilpailija ja asemalla odottaneet valvojamme jatkoimme jalkaisin 

Osuuspankin pääkonttorille. Se oli valtava ja upea rakennus.  

Kilpailu koostui kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa oli lyhyitä tehtäviä, joissa piti esimerkiksi 

selittää erilaisia käsitteitä. Aikaa ensimmäisen osan tekemiseen oli 30 minuuttia. Toisessa osassa piti 

kirjoittaa kaksi esseetä, joissa piti hyödyntää paperissa ollutta diagrammia. Aikaa oli 45 minuuttia.  

Kilpailun lisäksi olimme kahdella luennolla, jotka koskivat sijoittamista ja väärinkäytösten hallintaa. 

Pääsimme tutustumaan myös Osuuspankin dealing-saliin. 

Päivän päättyi palkintojenjakoon, jossa kolme parasta palkittiin Osuuspankin rahasto-osuuksilla ja 

me muut saimme kunniakirjat. 

Jere Laine 9B 

 

Vihdoinkin: maskit pois! 
 

Kuluneen lukuvuoden aikana on koronarajoituksista hiljalleen luovuttu. Koululla on jälleen nähty 

vierailijoita, ja koululta on voitu myös tehdä retkiä muualle. Luokat ovat voineet tehdä keskenään 

vapaammin yhteistyötä ja toimia samoissa tiloissa. Keväällä koitti myös odotettu vapauden tunne, 

kun maskisuosituksista luovuttiin. Moni koki maskien käytön häirinneen kanssakäymistä ja jopa 

oppimista.  

 

Retki Hämeenlinnaan 
 

Me mentiin koko luokan kanssa bussilla Hämeenlinnan pääkirjastoon. Bussi haki meidät. Me 

jakauduttiin kolmeen ryhmään. Ensin me käytiin mediahuoneessa. Siellä mä sain koittaa laulaa ihan 

oikeeseen mikrofooniin. Sain pelata Nintendoa. Sen jälkeen me mentiin kierrokselle, jossa pääsin 

varastoon ja museoon. Me nähtiin tosi tosi vanhoja kirjoja. Sen jälkeen katsoimme elokuvaa. Se 

kertoi pingviineistä. Lähdettiin kahteen eri puistoon. Ekassa me syötiin eväät. Linnanpuistossa oli 

kivaa. Siellä Vanessan hattuun tuli ampiainen, joka säikäytti mut. Istuin Miian kanssa bussissa, ja 

katottiin puhelinta bussissa koko matkan koululle asti. 

Väinö, Eelin ja Minttu 1B 



9A Eerikkilässä 
 

Iittalan yhtenäiskoulun 9A-luokka vietti 

kevään leirikoulua 9.- 11.5.2022 

Eerikkilän Urheiluopistolla. Matkaan 

lähdettiin bussilla maanantaina puolilta 

päivin ja oppilaiden lisäksi mukana 

olivat myös luokanvalvoja Virpi sekä 

Sisun isä Henri ja Sallan äiti Minna. 

Kiitos heille matkan mahdollistamisesta! 

Ensimmäisenä päivänä pääsimme 

kokeilemaan erilaisia toimintapelejä: 

täysin uutta lajia fastscoopia mutta 

myös tuttua ja “turvallista” 

norsupalloa. Seuraavana päivänä 

ohjelmaa olikin sitten hieman 

enemmän. Heti aamupalan jälkeen 

alkoi monen odottama melonta. 

Vaikka kerta oli useammalle 

ensimmäinen, ei kukaan joutunut 

kokeilemaan vielä takatalven jäljiltä olevaa kylmää vettä. Melonnan lisäksi oppilaat pääsivät sään 

suosimalle fatbike-retkelle sekä kokeilemaan jousiammuntaa. Iltapäivällä pelasimme myös 

edellisestä leirikoulusta tuttua pickleball-peliä, jonka jälkeen vuorossa oli rantasauna. Kaikesta 

kiljumisesta huolimatta useampi uskaltautui heittämään talviturkkinsa pois. Viimeisenä päivänä 

ennen kotiin lähtöä alkoi Metsän mysteeri -kilpailu, jossa ongelmanratkaisun ja kartanlukutaitojen 

lisäksi tarvittiin myös nopeutta. Kilpailun voittivat kuitenkin opettajat, josta kannammekin oppilaiden 

keskuudessa edelleen kaunaa! 

Eerikkilän upeitten puitteiden lisäksi myös ruoka oli mahtavaa eikä kenelläkään hetkeäkään ollut 

tyhjää vatsaa. Eikä vapaa-

aikakaan ollut kenellekään 

tylsää. Kellarista löytyneen 

biljardipöydän, Aku 

Hirviniemen kanssa otetun 

yhteiskuvan, hyvin pitkiksi 

venyneiden iltojen, uusien 

kavereiden ja IlariPron 

ansiosta leirikoulu oli kyllä 

ikimuistoinen reissu varmasti 

jokaiselle. 9A haluaa kiittää 

myös upeita opiston ohjaajia 

Oonaa, Villeä sekä erityisesti 

Jusua, jotka takasivat reissun 

onnistumisen! Kiitos! 

Katriina Hakamäki 9A 



Turvallisuusteemapäivä 
 

Turvallisuusteemapäivää vietettiin toukokuussa. Tuolloin harjoiteltiin ensiaputaitoja, kuultiin poliisin 

ohjeistusta ja neuvoja sekä tutustuttiin palomiesten johdolla palokalustoon. 

Turvallisuusteemapäivän järjestelyistä ja sisällöstä vastasi koulumme turvallisuustiimi. Lämmin 

auringonpaiste loi teemapäivälle kauniit puitteet. 

 

 

9B Varalassa 
 

9B-luokka vietti toiminnallisen leirikoulun Varalan urheiluopistolla. Ohjelmassa oli mm. nyrkkeilyä. 

Luokanvalvoja Timon lisäksi matkassa oli Ojalan Marika. 

 

 



Keväistä karnevaalia 
 

Kesäkuun ensimmäisenä vietettiin koulussamme karnevaalitunnelmaista teemapäivää. Vaikka päivä 

oli sateinen ja viileä, kesäkuun alkaminen tuntui silti iloisena, lämpimänä tunnelmana koulun 

käytävillä.  

 

Näimme päivän aikana upeita 

oppilaiden esityksiä. Koulussamme 

on melkoisia taitureita! Omissa 

luokissa luokkakavereiden ja oman 

opettajan kanssa touhuttuamme 

päivän kruunasivat ysitanssit. 

Tyylikkäiden tanssijoiden joukko 

liiteli taitavasti musiikin tahdissa 

Sannan ja Markuksen opit 

mielessään.  

 

 

 

Ysijuhlassa kuultiin pitkästä aikaa opebändiä, joka hurmasi yleisön Hetki lyö -biisillä. 

 

 

 

  



Mozartin Taikahuilun säveliä 
 

Vielä viimeisellä viikolla saimme koko koulun konsertin, jossa kuultiin katkelmia ja juonilyhennelmä 

Mozartin oopperasta Taikahuilu. Esityksen ohessa opimme myös paljon oopperan esittämisestä ja 

sen vaatimuksista. Moni sävelistä oli varmasti jo ennestään yleisölle tuttu. 

 

 

 

Kiitos koulusihteerillemme Riitalle 
 

Koulusihteerimme Riitta on ahertanut koulullamme viimeistä lukuvuottaan. Riitta aloitti 

työskentelyn Iittalan yhtenäiskoululla vuonna 2008. Aina ystävällinen, hyväntuulinen ja 

huolehtivainen Riitta on ollut niin henkilökuntamme kuin oppilaidemmekin apuna monissa arjen 

pulmallisissa tilanteissa.  

Toivotamme Riitalle lämmintä kesää ja iloisia ja antoisia eläkepäiviä sekä kiitämme yhteisistä 

vuosista! Ikävä tulee! 

 

  



Stipendit  
   

Etelä-Hämeen Osuuspankki    

      

9. luokan parhaiten menestynyt oppilas, 50 €:          

9A Katriina Hakamäki 

9B Tapio Tuomisto 

   

Hämeenlinnan Suomalais-Brittiläinen yhdistys ry   

  

9.-luokkalaiselle ansioituneelle englannin opiskelijalle, 75 €: 

9A Sara Leppänen   

    

MTK Hattula-Kalvola ry   

  

Eniten keskiarvoaan parantaneille 6. luokan oppilaille, 50 €:   

6A Anna Rutanen 

6B Aku Väisänen 

   

Iittalan omakotiyhdistys ry 

 

Aktiiviselle, omasta elinympäristöstään ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneelle oppilaalle 

6B Aino Leppänen, 20 €  

9B Tapio Tuomisto, 40 €  

 

Tawasti Lions-Club   

Käytökseltään ystävällinen ja huomaavainen oppilas: 1-6 lk. tsempparit eli sellaisille, jotka saavat 

porukkaa positiiviseen vireeseen ja ilmapiiriin!  

1A Elsa Pietilä, 10 €       

1B Niklas Palo, 10 €  

2A Nella Spets, 10 €  

2B Tuukka Hautakoski, 10 € 



3B Martta Rantonen, 20 € 

4A Asta Kokkoniemi, 20 € 

5A Peppi Pekola, 20€  

6B Sanni Savikkomaa, 20 € 

 

Iittalan kouluvanhemmat ry  

  

Käytökseltään hyvä oppilas, joka tsemppaa myös muita: 

1A Laura Salminen, 10 € 

1B Minttu Pekola, 10 € 

2A Anni Numminen, 10 € 

2B Liia Hänninen, 10 € 

3A Toivo Helminen, 20 € 

4B Niilo Nummela, 20 € 

5B Alisa Sievänen, 20 € 

6A Nooa Leppäkoski, 20 € 

7B Kasimir Lindholm, 20 € 

8B Evert Rännäli, 20 € 

9A Joanna Sutinen, 20 € 

 

Iittalan yhtenäiskoulun rahasto: 

 

Taloustietokilpailussa menestynyt oppilas, 50 €:  

9B Jere Laine  

   

Kuvataiteen osaaja, 50 €:    

9B Johanna Lehtonen 

 

Käsityön taitaja, 50 €: 

9A Pyry Aho-Pynttäri 

 

Oppilasagenttitoimija, 50 €: 

9B Ainu Arohonka 

 

  



Oppilaskunta-aktiivi, 50 €: 

9B Enni Peltoniemi 

   

Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa kunnostautunut, 25 €: 

9A Inka Niemi 

9B Elina Ojala 

 

Kotitalouden kirjapalkinto:  

9A Fanni Varga 

 

Käytökseltään hyvä oppilas, joka tsemppaa myös muita, 20 €: 

3C Lari Elomaa 

6C Mira Virtanen 

 

Pohjola-Nordenin myöntämä kirjapalkinto  

  

Ruotsin kielessä menestynyt oppilas:  

6B Sanna Vaari 

9B Jere Laine 

   

Hymypatsaat 7.luokan oppilaille   

   

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

7A Aaro Onnela 

7B Hilma Nappari 

 

Keppihevoslahjakortti, lahjoittajana Mervi Siltala  

5A Sanni Sievänen 

5B Siiri Heikurinen 

  

Viikari-stipendi  

1B Matias Elomaa  



Henkilökunta  
 

Opettajat  

Aakkula Markus, 6A  
Aalto Aulikki, 2A  
Allén Marko, 5A 
Bilan Mihhail, valmistavan luokan opettaja 
Di Pastena Bruna, 3A  
Erola Siukku, luokanopettaja, opo, vs. apulaisrehtori  
Finni Ursula, 7B, TS, KU   
Ilomäki Eeva-Liisa, opo 
Jalava Mikko, 8B, TS 
Kataja Minna, 4A  
Kökkö Hanna, EN, RU, 7A  
Laatikainen Anne, rehtori 
Lehmusvaara Marja, UE, ET, HY, YKO  
Lehto Päivi, resurssiopettaja, 2-4C, 6-9D 
Lehtomäki Vesa, 7B, MA, FK  
Lindberg Lise, 5-9C, erityisluokanopettaja  
Manderbacka Sanna, 3B 
Manninen Kalle, 4B  
Myllärniemi Virpi, 9A, EN, ES, SA  
Mäenluoma Tiina, 8B, KO  
Mäkimarttunen Timo, 9B, MA, FK  
Mäkinen Minna, 1A  
Nummela Heini, 2B 
Oksa Minna, 8A, AI  
Puolimatka Dani, UO 
Rintala Satu, 1B  
Sairanen Kari, BG, TT  
Suoja Hannele, virkavapaalla 
Suutari Anne, erityisopettaja 
Tuominen Jari, laaja-alainen erityisopettaja 
Valkama Anu, 5B 
Virta Saija, 6B, MU 

  

Kouluohjaajat  

Haapalahti Heli 

Hautakoski-Mäkinen Katri 

Kokkonen Tuula  

Lehtinen Taina  

Ojala Marika  

Nupponen Jonna 

Raunio Päivi  

Riihenperä Maritta  

 



Koulusihteeri  

Huovilainen Riitta  

 

Ravintolapäällikkö  

Lehtonen Mari 

 

Kouluisäntä  

Lehtinen Meri 

 

Laitoshuoltaja 

Inkiläinen Kristiina  

 

Liikuntapaikkojen hoitaja  

Laine Tero  

 

Nuorisotyöntekijä  

Mäkelä Samuli 

 

Kouluterveydenhoitaja  

Simula Oili  

 

Koulukuraattori  

Kaitainen Petraliina 

 

Oppilashuollon psykologi  

Autio Sanna 

 


