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Rehtoreiden terveiset  
 

Tänä kouluvuonna, erityisesti kevätlukukausi on tuonut taas tavallisemman ja 
normaalimman kouluarjen näkyviin kahden koronakevään jälkeen. Olemme päässeet 
olemaan enemmän yhdessä toistemme kanssa, retkeilemään ja vierailemaan eri kohteisiin 
yms. Vahva maskisuositus päättyi vihdoin ja näimme taas toistemme ilmeet, hymyt 
kokonaisuudessaan.   

Jos kaksi aiempaa kevättä etäopetusjaksoineen opettivat arvostamaan lähiopetusta, niin 
tämä vuosi toi vielä lisäymmärrystä myös toisten kohtaamisen tärkeydestä lähitapaamisena. 
Se myös kirkasti jälleen sitä ydintä, mikä on parasta koulussa; te oppilaat. Koulu on olemassa 
oppilaita ja oppilasta varten.  

Koulu on myös tärkeä osa yhteiskunnan rakenteita. Koulu edustaa niin pysyvyyttä kuin 
perinteitä, mutta myös tulevaisuutta. Koulun tulisi elää ja kehittyä ajassa, mutta säilyttää se 
tärkeä, mikä edelleen toimii. Tai mikä on merkityksellistä. Välillä olisi hyvä olla kristallipallo, 
josta näkisimme tulevaan ja osaisimme yhdessä kehittää toimintaamme kohti muuttuvia 
tarpeita.  

Toisaalta oppimiseen kuuluu myös epätietoisuus, kokeilu ja erehtyminen. On myös 
armollista, ettemme tiedä kaikkea tulevaa. Ihan yhtä tärkeää on pitää joistakin asioista 
kiinni, eikä muuttaa kaikkea vain muutoksen tarpeesta. Tänä vuonnakin laulamme 
Suvivirren, joka edustaa perinnettä, kouluvuoden päättymistä. Se edustaa myös edessä 
olevaa kesäaikaa ja lomaa, aurinkoa ja lämpöä. Toisaalta se edustaa haikeutta, kouluvuoden 
päättymistä ja peruskoulunsa päättävien ysiluokkalaisten lähettämistä eteenpäin, 
jäähyväisiä.  

Kouluvuoden päätökseen kuuluu arvioiminen monin eri tavoin. Te oppilaat saatte 
todistukset ja niissä on oppiaineen arvioinnit. Kouluvuoden aikana on eri kohdin myös 
muunlaista arviointia, palautteen antoa ja saamista.  Me koulun aikuisetkin olemme 
arvioineet kouluvuotta, sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Todistusten lisäksi lukuvuoden päättyessä jaetaan myös stipendejä ja kiitoksia. Tänä 
keväänä on valtakunnankin mediassa kirjoitettu tästä asiasta. Siellä on mm. 
kyseenalaistettu, että voiko esimerkiksi perinteisiä hymypatsaita jakaa. Toivottavasti 
tällaisista perinteistä pidetään kiinni. Se, että onko muistaminen hymypatsas, stipendi tai 
jokin muu tapa, sillä ei ole väliä. Mutta sillä on, että koulussa myös yhteisönä ja yhdessä 
tunnistetaan monenlaista osaamista, vahvuutta, yhteisen hyvän eteen tekemistä.  

Se, että jollekin osoitetaan tällainen huomio, ei pitäisi olla keltään toiselta pois. Se saattaa 
tuottaa pettymyksen tunteen jollekin toiselle, mutta pettymykset ovat osa elämää ja niitäkin 
on hyvä oppia tunnistamaan sekä sietämään.  



Joitakin vuosia aiemminkin vuosikertomuksessa on ollut Eeva Kilven runo. Sen haluamme 
laittaa myös nyt.  

Minä pidän ihmisistä joilla on avoin mieli, 
Ihmisistä, jotka pystyvät sanomaan Ai? 
Niinkö? Vai niin. En tiennytkään. 
Tuota en ole tullut ajatelleeksi. 
Avoin mieli on enemmän kuin viisaus, 
Enemmän kuin oikeassa oleminen, 
Enemmän kuin “johan minä sanoin” ja 
“Minä tiesin sen jo vuonna…” 

 (Eeva Kilpi) 

 

Se sopii erinomaisesti kuvaamaan myös oppimista, oppimista yhdessä ja vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa. Oppimista tehden ja toimien, sallien kysymykset ja ihmettelyn, varmasti 
myös erehtymisen. Hyvässä yhteisössä kaikenikäisten kesken erehtyminen on sallittua, 
joskus jopa toivottavaa. Runon sanoma on ihana. Se sallii ihmettelyt, kyselyt, 
tietämättömyyden. Se arvostaa kuuntelemista ja erityisesti kuulemista.  

Te peruskoulunsa päättävät ysiluokkalaiset saavutatte yhden vaiheen koulutaipaleessanne. 
Jatkatte matkaa. Kiitän teitä ysiluokkalaisia yhteisestä ajasta koulussamme. Toivotan teistä 
jokaiselle hyvää ja turvallista matkaa – aseta tavoitteita, joita kohti kuljet. Tulevaisuutesi on 
elämistä varten. Tee siitä sinun omasi. Kysely, kuuntele ja kuule. 

Kiitokset myös kaikille teille, jotka olette mahdollistaneet stipendit ja erilaiset muistamiset 
oppilaille. Näistä aivan erityisen merkittävä on Nummen yhtenäiskoulun 
vanhempainyhdistys, jonka kanssa teemme monin eri tavoin yhdessä töitä, hoidamme 
asioita kouluvuoden aikana.  

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta niin omalle väelle kuin arjen yhteistyökumppaneillemme. 
Nyt on kesätauon aika.  

 
Aurinkoista kesää! 
rehtorit Kati Hirvonen ja Taina Koistinen 
 
 
 

 
  



Lukuvuoden varrella tapahtunutta – projekteja, vierailuja, retkiä 
 
Kulttuuripolkuun kuuluvat vierailut toteutuivat tänä lukuvuonna yläkoulun osalta 
normaalisti. Seitsemänsille luokille Arx järjesti yhteistyössä Nummen kirjaston kanssa media-
aiheisen oppitunnin. Tunnit toteutettiin osana kuvataiteen opintoja. Kahdeksannet luokat 
kävivät Taidetestaamassa kaksi paikallista taidetapahtumaa: Marraskuussa Hämeenlinnan 
teatterissa nähtiin Jane Austenin klassikkonäytelmä Järki ja Tunteet ja maaliskuussa kasit 
vierailivat Hämeenlinnan taidemuseolla tutustumassa näyttelyyn Z-sukupolvi ja nykytaide. 
Yhdeksännet luokat vierailivat Skogster-museossa tutustumassa Hämeenlinna-aiheiseen 
näyttelyyn Ennen kaikki ei ollut paremmin. 

 

8. lk Kaupunginteatterissa Järki ja tunteet -näytöksessä 

 

8. lk taidemuseovierailu 
 



Yhdeksännet luokat viettivät ysipäivää Helsingissä. Ohjelmassa oli oppilaiden valinnan 
mukaan tramppapuistoa, lasersotaa, Sealife- tai Korkeasaarivierailu. 
 
Kuvataiteen kevään valokuvauskurssilla saimme vieraaksemme kaksi valokuvaukseen 
liittyvää vierailijaa.  Elokuvien kuvaamisesta meille kävi kertomassa Saija Mäki-Nevala, joka 
on kuvannut useita tunnettuja dokumentteja. Voimauttavan valokuvauksen saloihin meitä 
johdatteli kahden kaksoistunnin verran Pirita Torvi. 

9. luokat pääsivät Tampereelle Yrityskylään hankkimaan myönteisiä kokemuksia 
yrittäjyydestä.  

 

 

 



Talvisia ja keväisiä liikuntapäiviä 
 

Talvi tarjosi mahdollisuudet viettää perinteisiä talviliikuntapäiviä. 

  

 

9. luokille järjestettiin viimeisen viikon ulkoilupäivänä FarmiNYK-kisa.  

 



Pikkuyrittäjät 
 

Neljänsien luokkien Pikkuyrittäjät-ohjelman loppuhuipennus oli huikea yleisömenestys. 
Oppilaat myivät perustamiensa yritysten tuotteita ja palveluita koululla iltatilaisuudessa 
18.5. 

 

 
Poika, joka katseli puiden latvoja -konsertti 
 

Sekä 3. että 4. luokat pääsivät tänä keväänä koronatauon jälkeen nauttimaan yhteisen 
kuoroprojektin loppuhuipennuksesta Verkatehtaan Vanaja-saliin. Kuva on nelosluokkien 
esityksestä.  

 

 

 

 



9F-luokan leirikoulu Ahvenanmaalla 23.–26.5. 
 
Meillä 9F:llä oli ollut suunnitteilla luokan yhteinen leirikoulu jo seitsemännestä luokasta 
lähtien. Alun perin matkan kohteena oli Italia, joka kuitenkin myöhemmin vaihtui koronan 
aiheuttamien vaikeuksien myötä Ahvenanmaaksi. Tästä ja monesta muusta reissuun 
liittyvästä epävarmuudesta huolimatta pääsimme kuitenkin lähtemään matkaan hyvin ja 
odottavaisin fiiliksin, mukanamme luokanvalvoja Petri sekä terveystiedon opettaja Veera. 
Koko matkan mukana oli myös bussikuskimme Juha. 

Ensimmäinen päivä kului pääasiassa matkustamiseen vuoroin busseilla ja vuoroin lautoilla. 
Pientä jännitystä päivään saimme, kun eräs lautoista hajosi juuri ennen lähtöä, ja 
jouduimme odottamaan tyhjässä pikkusatamassa monta tuntia. Seuraava lautta saapui 
kuitenkin odotettua nopeammin ja tilanteesta selvittiin. Ensimmäisessä yöpaikassamme 
Kumlingessa vietimme yhden yön, ja heti seuraavana aamuna matkasimme Hummelvikiin 
Kastelholman alueelle, jossa vierailimme niin vanhassa Kastelholman linnassa, 
vankilamuseossa kuin ulkoilmamuseossakin. Sieltä matka jatkui vielä metsästys- ja 
kalastusmuseoon sekä riistasafarille, jossa saimme hienon tilaisuuden nähdä useita 
maailman riistaeläimiä sekä päästä syöttämään laamoja ja strutseja.  

 

 
Viimeisenä aamuna lähtö oli jälleen aikaisin, ja Maarianhaminassa mukaan hyppäsi tiistain 
museoreissuilta tuttu opas, Göran. Hänen johdollaan tutustuimme Maarianhaminan 
kaupunkiin sekä merenkulkumuseoon. Söimme lounaan viereisessä ravintolassa, ja pienen 
odotuksen jälkeen pääsimme Turkuun lähtevän Viking Gracen kyytiin. Laivassa ohjelma oli 
vapaata, ja itse esimerkiksi vietin ajan shoppaillen ja pelaten korttia kavereiden kanssa. 
Pääsimme totta kai myös nauttimaan laivan laajasta buffetista. Manner-Suomessa meitä 
odotti vielä noin kahden tunnin ajomatka, jonka jälkeen saavuimme koululle uupuneina 
mutta iloisena onnistuneesta reissusta.  
 



Itselleni tämä ysiluokan leirikoulu oli ikimuistoinen kokemus, ja olen erittäin iloinen, että se 
kaikkien epävarmuuksien jälkeenkin saatiin järjestettyä. Reissun mieleenpainuvimpia hetkiä 
olivat mielestäni tiistai- ja keskiviikkoillat, jolloin kokoonnuimme opettajien mökkiin 
pelaamaan korttia, syömään herkkuja ja viettämään yhdessä aikaa. Omasta 
näkövinkkelistäni voisin todellakin sanoa luokkamme ryhmähengen kasvaneen suuresti 
viikon aikana. Kiitos opettajille sekä luokan vanhemmille, jotka leirikoulun meille 
mahdollistivat! 
 
Kerttu Huopio 
9f 

 
 

Kuudensien luokkien touhuja 

Syöksynsuun retki 

Olimme elokuussa pyöräretkellä Syöksynsuussa. Syöksynsuussa oli luvassa hauskoja 
aktiviteettejä kuten melonta, evästely ja raamattupeli. Ensiksi olimme pelaamassa 
raamattupeliä koska muut luokat oli melomassa. Raamattupelin idea oli se että oli pelilauta 
jossa oli numeroita, kun heitti noppaa meni eteenpäin tiettyyn numeroon ja se numero piti 
etsiä metsästä kun sen löytää menee kertomaan ohjaajalle numeron ja hän esittää uskonto 
aiheisen kysymyksen ja jos vastaat oikein saat liikkua pelilaudalla. Tämän jälkeen meillä oli 
evästelytauko. Saimme paistaa makkaraa ja vaahtokarkkeja. Tämän jälkeen me menimme 
melomaan. Jokaisen piti valita pari jonka kanssa meloo. Melonnan jälkeen lähdimme 
kotimatkalle. 

 

 



Talviliikuntapäivä  

Talviliikuntapäivänä meidän oli tarkoitus lähteä luistelemaan ja hiihtämään jäälle, mutta sää 
oli niin huono, että päätimme pitää päivän Tervaniemen rannassa. Päivämme alkoi siis klo 
10 Tervaniemessä. Me tulimme joko omilla autoilla tai kävellen. Odotimme hetken, että 
kaikki tulevat paikalle. Kun kaikki olivat tulleet, aloitimme nuotioevästelyn. Saimme koululta 
eväät. Paistoimme nuotiolla makkaraa ja vaahtokarkkia. Osa oppilaista lähti Teijan ja Jukan 
kanssa evästelemään niemenkärkeen. Kun olimme syöneet, saimme omaa aikaa. 
Vaihtoehtoina oli mennä jäälle, puistoon tai pulkkamäkeen. Opettajamme antoi ohjeeksi, 
että meidän pitää tehdä lumiveistos. Me teimme hienoja lumitöitä. Jokainen luokka 
suunnitteli yhdessä omanlaisensa. Sen jälkeen moni lähti pulkkamäkeen laskemaan “omilla 
nimikoiduilla pulkillaan” mäkeen. Laskemisen jälkeen kello oli jo niin paljon, että meidän piti 
lähteä kävelemään reippaasti koululle. Koululla odotimme, että kaikki pääsevät sisälle. 
Aloimme katsomaan olympialaisia Teijan tilassa. Olimme koko ajan jännittyneitä, siitä kuka 
voittaa. Opettaja jakoi meille vielä olympiakarkit ja sitten kaikki lähtivät kohti kotia. 

Leirikoulu Eerikkilän urheiluopistossa 

Ensin keräsimme rahat. D-luokka keräsi rahat myymällä herkkuja ja keräämällä pulloja.  
C-luokka myi herkkuja. B-luokan vanhemmat maksoivat matkan. 
 
Eerikkilässä eri luokilla oli kolme aktiviteettiä. Esimerkiksi B-luokalla oli seinäkiipeily, metsän 
mysteeri ja lipunryöstö. C-luokan aktiviteettejä oli metsän mysteeri, katukoripallo ja 
seinäkiipeily. D-luokan aktiviteetit olivat lipunryöstö, lipunryöstö, kin-ball ja jousiammuntaa. 
Kaikki luokat sai at valita aktiviteettinsä äänestämällä ja eniten äänestetyimmät valittiin. 
Aktiviteetit olivat eri pituisia kestoltaan. Kaikissa aktiviteeteissä oli ohjaajat. 

Ruoka 

Eerikkilässä oli hyvää ruokaa, parempaa kuin koulussa. Siellä söimme päivällisen, iltapala ja 
aamupalan. 

Matka 

Saavuimme koululle kello 11.20. Veimme tavaramme sisälle. Sitten menimme syömään. 
Seuraavaksi menimme bussiin, joka vei meidät Eerikkilään. Matka meni hyvin. Näimme 
hienoja maisemia. Näimme vielä viimeiset lumiklöntit. Kun saavuimme perille meille jaettiin 
huoneet. Paluumatka oli samanlainen. 

6A:n leirikoulu 

Leirikoulupäivä 1 

Tulimme bussilla Ilorantaan leirikouluun kahdeksi yöksi. Kun tulimme paikalle, niin saimme 
meidän mökit eli majoitukset. Menimme syömään heti kun saimme mökit. Sen jälkeen 
lähdimme kalaan Ilorannan veneellä. Kalareissun jälkeen menimme uimaan ja saunaan. 



Uimisen jälkeen oli nälkä, joten piti lähteä päivälliselle. Tämän jälkeen oli kaksi tuntia 
vapaata ja menimme sen jälkeen syömään lettuja kodalle. Lättyjen jälkeen menimme 
pimeäretkelle metsään. Metsässä söimme iltapalan. Siellä oli paljon hyttysiä. Lähdimme 
metsästä kohti mökkejä ja kohta alkoi hiljaisuus.  

Leirikoulupäivä 2 

Päivä 2 lähti liikkeelle aamupalalla. Aamupalaksi oli puuroa, appelsiinimehua, leipää ja 
kurkkua sekä kaakaota. Aamupalan jälkeen meillä oli vuorossa seinäkiipeilyä.  

Seinäkiipeily oli kivaa. Seinä oli korkea ja sitä pitkin piti kiivetä korkealle ja kun olit päässyt 
ylös sait soittaa ylhäällä olevaa kelloa. Mutta jos tipahdit niin onneksi et tippunut, koska 
sinulle laitettiin valjaat ja jäit roikkumaan kunnes sinut laskettiin alas. Seinäkiipeilyn jälkeen 
oli vuorossa olympialaiset.  

Olympialaiset lähtivät käyntiin koripallolla, tasapainoilulla ja ketteryydellä. Sen jälkeen 
pidimme ruokailun ja sitten jatkoimme tikanheitolla, aliaksella sekä puujaloilla kävelyllä ja 
sen jälkeen menimme jääkausiretkelle metsään.  

Jääkausiretkellä kävelimme pitkän matkan, mutta välissä pysähdyimme kuuntelemaan 
“historiaa” ja vastaamaan ohjaajien kysymyksiin, jotka pitivät meille tämän retken.  

Retken jälkeen oli päivällinen. Päivällisellä oli ruuaksi perunaa ja pihviä sekä mehua. Illalla 
meillä oli saunomista ja uimista sekä iltapala Lystin terassilla. Iltapalan jälkeen menimme 
sisälle silmät kiinni, koska opettajalla oli meille yllätys. Yllätys oli meidän vanhoja muistoja 
ykkösluokalta vitosluokalle. Sitten menimme mökkeihimme, koska pian oli hiljaisuus.  

Metsänistutuspäivä 

 

 

Kaikki kuudesluokkalaiset kävivät istuttamassa uutta metsää. Me käytiin 40 hengen 
porukoissa siellä. Ensin meni b- ja c-luokka ja sitten meni a- ja d-luokka. Tämän jälkeen 



meille kerrottiin ohjeita. Sitten jakaannuttiin 1-3 ihmisen ryhmiin. Kaikki saivat korillisen 
taimia ja pottiputken. Tämän jälkeen kaikkien ryhmien piti istuttaa taimia kaivettujen 
kohtien viereen, missä oli kuohkeutettuja kohtia. 

Sitten meidät kerättiin kuuntelemaan seuraavan paikan ohjeet. Sitten, me leikittiin kyllä vai 
ei leikkiä. 

Eli jos vastasit väärin, niin tipuit pelistä. 

Ja jos sait oikein, niin pääsit jatkoon. Sitten menimme arvailemaan eläinten jälkiä neljästä eri 
paperista. Tämän jälkeen oli jo kotimatkan aika. Ja menimme busseihin ja lähdimme. 

 TEKIJÄT: ANTTONI, EEMELI K, LENNI-KALLE 6B 

 

Oppilaskuntien toiminta  
 

Alaluokkien oppilaskunta 
 

Alakoulun oppilaskunnan hallitukseen edustajajäseniksi valittiin alakoulun jokaiselta luokalta 
yksi oppilas, ja jokaiselle jäsenelle varajäsen. 1.-luokkalaiset eivät vielä ensimmäisenä 
kouluvuotenaan osallistuneet oppilaskunnan hallituksen toimintaan. Oppilaskunnan 
hallituksen ensimmäisessä kokoukselle valittiin hallitukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
äänestämällä. Oppilaskuntaa ohjasivat Helena Huosianmaa ja Johanna Isoaho. Lukuvuoden 
aikana korona rajoitti toimintaa ja kokoontumisia jonkin verran. 

6.10. Ohjaavat opettajat sekä hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat 
oppilaskuntatapaamiseen, joka järjestettiin tänä vuonna etänä Teams-yhteydellä. 
Tapaamisessa aiheena oli kiusaamisen ehkäisy ja syrjimättömyys. 

Marraskuussa viikolla 46 hallitus suunnitteli, organisoi ja järjesti alakoulun Talent-karsinnat. 
Tuomaristo koottiin hallituksen jäsenistä, ja tuomariston äänet ratkaisivat finaaliin päässeet 
esitykset. Finaali järjestettiin salissa, ja voittajan äänestivät katsojat. Finaalin voittanut esitys 
esitettiin koulun joulujuhlassa.  

Hallitus keräsi kokoon havaintojaan kouluyhteisön hyvinvoinnista ja esitti huomionsa 
yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä 2.11. 

Ystävänpäivän postijakelu. Oppilaskunnan hallitus organisoi koko yhtenäiskoulun osalta 
ystävänpäiväkorttikeräyksen ja jakoi viestit ja kortit oikeille omistajille. 

Vanhempainyhdistyksen pyynnöstä hallitus järjesti koulullemme logokilpailun. Hallitus 
suunnitteli mainokset ja toimi tuomaristona, joka valitsi kymmenen suosikkilogoaan. 
Varsinaisen päätöksen voittajasta teki vanhempainyhdistys. 



Vielä lukuvuoden viimeisellä viikolla on tarkoitus järjestää oppilaskunnan hallituksen 
suunnittelema ja järjestämä futispäivä, joka huipentuu oppilaat-opet-jalkapallopeliin. 

 

Yläluokkien oppilaskunta 
 

Oppilaskunnan hallitus on jälleen kerran ahkeroinut koko vuoden, tämänhetkisen 
maailmantilanteen mukaan. Oppilaat ovat sopeutuneet erilaisiin työtehtäviin omien 
vahvuuksien ja osaamistensa mukaan ja suurin osa on ollut innokkaana mukana 
useammassa niistä.  

Viime vuoden lopulla, jouluksi oppilaskunta panosti jälleen vuoden lopetukseen ja 
järjestimme hauskan visan opettajien kesken. Jokaiselta osallistuneelta opettajalta 
tiedusteltiin “elämäni biisi” ja näin saatiin myös telkkarista tutun elämäni biisi-visa kuvattua 
joululoman alulle.  

 2022 alkuvuodesta oli useampi pienempi projekti ja yksi hieman isompi. Rupesimme ensin 
pienissä ryhmissä työstämään ystävänpäivän ja vapun varalle sydäntikkaripostia ja 
pukeutumisteemaviikkoa. Jos tikkarit eivät postin mukana päätyneet oppilaiden suihin, 
ainakin ne päätyivät Marikan kemian Kahootin voittajien suuhun.  

V-päivään aloimme valmistella aloitteita ryhmissä, joiden tarkoitus oli olla ainakin 
yhteisöllisempiä, kuin viime vuoden. Aloitteet saatiin hyvin kasaan ja itse V-päiväkin 
järjestettiin lopulta, etänä tosin. Työryhmä sai jälkeenpäin positiivista palautetta ja ainakin 
meidän hallitus oli itseensä enemmän kuin tyytyväinen.  

 Alkukeväästä oppilaskunta hiljensi tahtiaan, kunnes taas loppukevääseen alettiin ysien 
porukalla järjestelemään ja suunnittelemaan ysigaalaa monen vapaaehtoisen kiinnostuneen 
kera. Tänä vuonna suunnitelmaa jouduttiin hyvistä syistä muuttamaan ja meidän piti keksiä 
jotain uutta muistettavaa tämän vuoden yseille.  

Tukioppilastoiminta  
 

Nummen yhtenäiskoulussa toimi lukuvuonna 19 yhdeksäsluokkalaista tukioppilasta. Syksyllä 
järjestimme perinteisen Seiskapäivän 9.9. Loimalahden leirikeskuksessa yhteistyössä 
seurakunnan ja kaupungin nuorisotoimen kanssa. Toiminnallisen rastiradan tavoitteena oli 
tukea luokkien tutustumista ja ryhmäytymistä. Seuraavalla tukaritunnilla 14.9. nautimme 
seurakunnan tarjoamia herkkuja ja kävimme läpi rastiradan onnistuneita tunnelmia.  

Tukioppilastiimit pitivät omille seiskaluokilleen oppitunteja erilaisista teemoista ja pyrkivät 
tuomaan iloa kouluarkeen leikeillä ja mukavalla yhdessäololla. Tukioppilaat kartoittivat 
kummiluokkiensa koulussa viihtymistä, luokkahenkeä ja mahdollisia kiusaamiskokemuksia 
pienimuotoisella kyselyllä. Ennen joulua ja ystävänpäivänä tiimit huomioivat seiskoja 



pienellä herkkutervehdyksellä. Kaupungin nuorisotoimi tarjosi tukioppilaille glögiä ja 
joulutorttuja ennen lomaa.  

Koronapandemia vaikutti toimintaamme vielä sen verran, että perinteisiä discoja emme 
voineet seiskoille järjestää. Onneksi toukokuussa tilanne oli jo sen verran parempi, että 
tukioppilaat saattoivat järjestää seiskoille hyvinvointitunneilla 24.5. hauskan rastiradan 
koulun piha-alueella. Seiskojen mielestä parasta oli vesi-ilmapallojen heittely “meren 
ylityksessä” ja se kun pääsi kastelemaan tukioppilaita – tavoitteena toki täyttää tukareiden 
päiden päällä olleet pullot vedellä.  

 

 

Kahdeksasluokkalaisista 33 suoritti tukioppilastoiminnan peruskurssin. Heistä 26 jatkaa 
tukioppilaina. Keväällä jatkokoulutuksen jälkeen kasin tukarit pääsivätkin jo tositoimiin 
19.5., kun he ottivat tiimeinä vastaan tulevat seiskaluokkalaiset ja pitivät kummiluokilleen 
tunnin, jonka aikana tuleviin luokkatovereihin, luokanvalvojaan ja kouluun saatiin jo hieman 
tuntumaa.  

Kiitoksena lukuvuoden toiminnasta ysin tukioppilaat pääsivät viettämään hauskan 
palkintopäivän Viihdekeskus Hämptonissa 31.5. Päivän päätteeksi he saivat todistukset 
toiminnasta. Vuoden aikana harjoitelluista ryhmänohjaus- ja tiimityötaidoista on varmasti 
hyötyä jatkossakin.  

Tukioppilasohjaaja Anne Lahtinen 



 

  



Oppilasagenttitoiminta  
 

 

Alakoulun oppilasagentteina on toiminut tänä lukuvuonna parikymmentä innokasta 5.A- ja 
5.B-luokkalaista. He ovat päässeet opettamaan ekaluokkalaisia mm. Airo-kirjautumisessa ja 
käyneet yleisesti oppitunneilla auttamassa muissakin digiasioissa. 

 

Heillä on ollut digitutor-Sakarin ohjaamia digiagenttikoulutuksia. Siellä he ovat oppineet 
robotiikkaa, koodaamista ja erilaisten iPad-sovellusten käyttöä. 

Näitä taitoja he ovat hyödyntäneet erilaisten välituntikerhojen ohjaajina. Välkkäkerhojaan 
he ovat mainostaneet hienosti koulun käytäville kiinnittämillään julisteilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummen yhtenäiskoulun oppilasagentit ovat 
osallistuneet musiikkiesitysten äänentoistolaitteiston 
hoitamiseen, teknologiaa hyödyntävän oppimisen 
vahvistamiseen ja omalta osaltaan myös digitaitojen 
kehittämiseen 



Kerhot  
 

Kuntosalikerho 
 

Tammikuusta aloitimme uutuutena kuntosalikerhon, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa 
oppilaita kuntosaliharjoittelun perusteisiin ja omatoimiseen harjoitteluun. Kerhossa kävi 
ahkerasti kolmesta kahdeksaan osallistujaa, jotka omaksuivat hienosti kuntosaliharjoittelun 
perusperiaatteet. Kerhossa sai harjoitella joko omatoimisesti tai ohjatusti opettajan 
johdolla. 

Kässäkerho 
 

Keväällä ja syksyllä on toiminut 7. -9. -luokkien kässäkerho. Kerhossa on saanut jatkaa 
käsityötunnin työtä tai tehdä uusia omavalintaisia töitä. Tänä vuonna oli vaikea löytää 
sopivaa ajankohtaa, mutta osallistujia löytyi silti. 

Harrastus ihan lähellä -toiminta 
 

Koulussa järjestettävien kerhojen lisäksi koulumme on ollut mukana Harrastus ihan lähellä -
hankkeessa ja sen kautta koulussamme on järjestetty ilmaista harrastustoimintaa 
kaikenikäisille koko lukuvuoden ajan. Hämeen Lastenliitto on pitänyt alakoululaisille 
ulkoliikuntakerhoa ja Arx elokuvakerhoa. Zapway on pitänyt yläkoululaisille parkouria ja Arx 
elokuvakerhoa. Toiminnan kautta järjestyi seiskaluokkalaisille myös kiertue, jossa he 
pääsivät kokeilemaan mm. musiikintekoa, vr-laseja ja lumiskeittausta. 

Liikuttavia hetkiä – liikuntaa Nummella  
 

Syksy aloitettiin yläluokkien liikunnanopetuksessa korona huomioiden, maskit kasvoilla ja 
ulkoliikuntaa painottaen. Onneksi kuitenkin säät suosivat meitä ja pääsimmekin nauttimaan 
ulkoliikunnasta eri lähiliikuntapaikoissa. Suunnisteltiin Apparalla, pelailtiin pesäpalloa 
Töpinällä. Padel King tarjosi myös koululaisille ilmaiset tutustumiskäynnit, joita 
hyödynsimme ahkerasti koko lukuvuoden ajan. 

Ilmojen kylmetessä siirryimme sisäliikuntaan, jossa vaihtelimme liikuntasalin ja Jyrätien 
välillä kiireisesti. Liikuimme monipuolisesti muun muassa käsipallosta sulkapalloon sekä 
pariakrobatiasta kuntonyrkkeilyyn. Kokeilimme uusia pelejä kuten bumbalia ja tsouckbalia, 
jota oppilaiden keskuudessa kutsuttiin tramppapalloksi. Vihdoin myös pääsimme 
käyttämään ahkerasti uimahallia, jossa tutustuimme muun muassa vesipelastuksen saloihin. 
Iloisilta kasvoilta ei voinut välttyä, kun vesipedot pääsivät ylittämään itsensä.  



Joulun korvilla aloitimme ysien kanssa ystävänpäivään suunniteltujen ysitanssien 
harjoittelun, jotka jouduimme kuitenkin tanssimaan oman ryhmän kesken. Loppujen lopuksi 
pääsimme tanssimaan yhden ruokailunäytöksen muille ala- ja yläkoulun oppilaille sekä 
henkilökunnalle. Ysien tanssiminen innoitti muutkin vuosiluokat tanssimaan ja meillä olikin 
oikein tanssiviikot seiskojen ja kasien kanssa. Oppilaat heittäytyivät hienosti tanssin 
pyörteisiin ja muutaman kerran kuulimme myös lauseen “tää paritanssiminen olikin ihan 
kivaa”. 

Koronarajoitukset kiusasivat meitä vielä vuodenvaihteen jälkeenkin, mikä paikoitellen 
aiheutti tilojen kanssa ahtautta. Toisaalta hyvälumisen talven ja Suomen 
olympiamenestyksen myötä vietimme paljon aikaa jäällä sekä hiihtoladuilla. Sieltä löytyikin 
monenmoista tulevaa Niskasen Iivoa ja Kerttua. Aurinkoisia hiihtokelejä riitti hienosti 
pitkälle kevättalveen, joten hyödynsimme latuja loppuun asti. Kävimmehän toki muutaman 
ryhmän kanssa myös hurjastelemassa pulkkamäessä, jossa tietenkin opettajalle heitettiin 
haaste pulkkamäen mestaruudesta. Voimme tietenkin kaikki arvata, kuinka tässä kisassa 
kävi. Kevään mittaan jatkoimme salissa voimistellen, telinevoimistellen ja akrobatiaa 
harjoitellen. Voimistelupisteiden ollessa juuri ruokailulohkossa, tunnit usein aloitettiin ja 
lopetettiin pienillä kalustetalkoilla, joihin oppilaat tottuivat nopeasti. 

Kevään korvilla muistelimme syksystä, miten sitä pesistä oikein pelattiinkaan, vietimme 
aikaa ulkona yleisurheillen ja frisbeegolfiin tutustuen. Lähiliikuntapaikat olivat kovalla 
kulutuksella. Lähes pakkomielteisesti frisbeegolfkiekkojen perään kyselleet opettajat olivat 
tyytyväisiä siihen, että vain yksi kiekko hävisi lammen pohjaan. Valinnaisliikunnassa 
kävimme muun muassa kaatamassa täyskaatoja Hämeenlinnan keilahallilla sekä pidimme 
leikkimieliset Olympialaiset, jossa lajeina oli oppilaiden toivomia sisältöjä kuten 
eukonkantoa ja limbokisailua.  

Yläkoulun liikkatiimin puolesta Laura 

 

 

 



Kilpailumenestystä  
 
Nummen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys järjesti koulumme oppilaille logokilpailun, 
jonka voittajaksi selvisi 6A:n Eevi Vuonnelsalo. Toiseksi tuli Tilda Heikkilä (5A) ja kolmanneksi 
Enne Kankaanpää (5B). 

 

 

Pitkästä aikaa järjestetyistä Hämeenlinnan yläkoulujen välisessä salibandyturnauksessa 
Nummen molemmat joukkueet voittivat komeasti pronssia. 

 

 
 
 



Nummen yhtenäiskoulun stipendit vuonna 2022  
 

Luokkataso   Stipendin saaja (Ne, joiden nimeen on julkaisulupa) 

1. luokat   Oikea asenne   

Heloisa Syrjälä  

Netta Salonen  
Matias Kela 

 

Kiva kaveri (Oppilaiden äänestämä) 
Tuukka Lahtinen  
Seela Heijasto  

  

Harrastuneisuus 
Alex Lehtimäki (liikunta ja musiikki) 

 

Lionsclub-stipendi 

Aatos Krankkala 

    

2. luokat   Oikea asenne 
Säde Syrjälä 

    

Kiva kaveri (Oppilaiden äänestämä)  

Arttu Paavilainen 
Lilian Lassila 
Ilmari Humppi  

Annika Laukkanen 

   

Harrastuneisuus 

Seela Uusitalo (kirjallisuus)  

 

Lionsclub-stipendi 



Elviira Levänen 

   

3. luokat   Oikea asenne 
Viola-Linnea Mäkelä 
Fanny Pedersen 
Viljami Viiala 

    

Kiva kaveri (Oppilaiden äänestämä) 

Anna Kiviharju 
Siiri Ahonoja  

  

Harrastuneisuus  

Fiona Vuorinen (taitoluistelu) 

 

Lionsclub-stipendi 

    

4. luokat   Oikea asenne 
Luca Lehtimäki 
Mirella Ollikainen  

    

Kiva kaveri (Oppilaiden äänestämä) 

Enni Henttonen 

Mainio Krankkala  

    

Harrastuneisuus 

Iiris Vihtilä (lukudiplomit) 

 

Lionsclub-stipendi 

    

5. luokat   Oikea asenne 



Neve Korhonen 5A 
Juho Sulin-Saaristo 5C 

  

Kiva kaveri (Oppilaiden äänestämä) 

Ilona Hakala 5A  
Jade Ekholm 5B  
   

Harrastuneisuus   

Tilda Heikkilä 5A (liikunta) 

 

Lionsclub-stipendi 

 

6. luokat   

    

Oikea asenne  

Neea Mäntykoski 6C 

Tiitus Sarvi 6D 

   

Luokan paras keskiarvo 

Eevi Vuonnelsalo 6A 

Aino Lamberg 6B 

Lauri Näri 6C 

Tuomas Rauhamäki 6D 

     

Harrastuneisuus 

Samu Kuisma 6A (monipuolisesti taitava musiikissa, liikunnassa ja 
esiintymisessä) 

    

Opettajakunnan kriteerit 

Viivi Sairio 6A (ku) 

Inari Välimäki 6B (mu) 



Tuomas Rauhamäki 6D (ma) 
 

Lionsclub-stipendi 

Lauri Näri 6C 

    

7. luokat   

   

Oikea asenne 

Aino Mattila 7A  

Juho Hämäläinen 7D  
Ezer Munyandamutsa 7E  
Betül Kurt 7F  
   

Kiva kaveri  
Eeka Niskala 7A  
Helmi Auvinen 7B  
Mahsa Jafari 7D 
Hermanni Pöyry 7E  
Tiia Jalava 7F 
   

Harrastuneisuus  

    

8. luokat   

   

Oikea asenne  
Pietari Partanen 8A   
Pessi Ruotsalainen 8B 
Fanni Autio 8C 
Tatu Ahonen 8E 
Ellen Lemetyinen 8F 
    

Tsemppari 
Aliisa Mäkinen 8A 
Ella Järvinen 8B 
Topias Heikkilä 8C 
Wilma Honkanen 8D 
Anton Juopperi 8F 
   

Harrastuneisuus  

Siiri Kaisto 8F 



 

9. luokat   

   

Oikea asenne 

Niko Ylitalo 9A 
Eeti Hänninen 9C 
Julia Vilén 9D 

Ilona Salonen 9E 
Ninni Ylätalo 9F 

Mikael Kuisma 9H 
Reemi Saviaro 9K 

    

Opintomenestys (koko koulun parhaat) 
 1. Kerttu Huopio 9F  
 3. Anna Lehtomäki 9B 

 4. Reetta Karisto 9B 
 4. Vilho Karevaara 9F 

 6. Ilona Salonen 9E 

 7. Siiri Savolainen 9D 
 8. Neea Väkinen 9F 

     

Harrastuneisuus 

Kim Saarinen 9F (liikunta) 

   

Opettajakunnan kriteerit 
Kuvataide: Reetta Karisto 9b 

Yhteiskuntaoppi: Neea Väkinen 9f  
Kirjallisuus: Kerttu Huopio 9F (laaja harrastuneisuus) 
Luonnontieteet: Vilho Karevaara 9F 
Vaikuttaminen: Elmeri Nummikoski 9A  
Koulumyönteisyys: Siiri Savolainen 9d  

Äidinkieli, kirjoittaminen: 

Historia: 

Työelämätaidot/TET: 

Sosiaaliset taidot: 



    

Muut 
stipendit: 

Hämeenlinnan Suomi-Saksa yhdistys (Suomalainen kirjakaupan 
lahjakortti): Maria Koskela 9C 

Ranska: Aino Lamberg 6B ja Kerttu Huopio 9F 

Hämeenlinnan Suomi-Amerikka yhdistys ry 

Hämeenlinna Suomalais-Brittiläinen yhdistys ry 

Etelä-Hämeen Osuuspankki, Taloustaitokilpailun voittaja: Touko 
Kenttämies 9H 

Sedu, Oma Onni –ohjelman koulun ja koko maan paras vastaus: Kasper 
Kähkönen 9A 

Sedu, Oma Onni –ohjelman paras luokka: 9C 

Suomalaisen kirjakaupan lahjakortti: Reetta Karisto 9B 

Oppilaskunnan hallituksen stipendit: Aino Tuomi 9A 

Zonta-naisten stipendi: Helmi Walden 9C  
Ortodoksinen uskonto: 
Eeva-Liisa Mäenpään muistorahasto: 

Pohjola-Norden, sähköiset kirjat menestyneille ruotsin opiskelijoille: Onni 
Pietola 6B ja Kerttu Huopio 9F 

 

 

  



Koulun henkilökunta lukuvuonna 2021–2022  
 

Rehtorit 

Kati Hirvonen 
Taina Koistinen 
 
Opettajat 
 
Aartolahti-Tikkanen Susanna 
Luokanopettaja 
Alanko Saija Luokanopettaja 
Allén Susanna Luokanopettaja 
Djoukaeva Sovdash Islamin uskonnon 
opettaja 
Ellonen Leena Luokanopettaja 
Forss Tomi Musiikki 
Granroth Vesa Luokanopettaja 
Hahl-Kulmala Tiina Luokanopettaja 
Himanen Marika Matematiikka, kemia 
Hirvi Maria Biologia, maantieto 
Hoffrén Noora Luokanopettaja 
Huhtala Helka Luokanopettaja 
Hulkko-Lassila Marketta Historia, 
yhteiskuntaoppi 
Huosianmaa Helena Luokanopettaja 
Ilmarinen Elina luokanopettaja 
Isoaho Johanna luokanopettaja 
Jäppinen Natalia Luokanopettaja 
Kaakinen Minna-Riikka Kotitalous 
Kalliomäki Marielle Laaja-alainen 
erityisopettaja 
Kaskihalme Tanja Luokanopettaja 
Kaurtola Auli Luokanopettaja 
Kenttämies Leena-Maija Suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus 
Kokkala Leena Kotitalous 
Kokkoniemi Joonas Resurssiopettaja 
Kolehmainen Tanja Matematiikka, fysiikka 
Korkalainen Sari Liikunta 
Korki Jonna Resurssiopettaja 
Koskelainen Lasse Käsityö 
Koski Kaisa Äidinkieli 

Kurri Päivi opinto-ohjaaja 
Laaksonen Petri Matematiikka 
Lahdelma Anna-Maria Luokanopettaja 
Lahtinen Anne Uskonto 
Lana Jussi-Pekka Luokanopettaja 
Lehtimäki Teija Luokanopettaja 
Lehtoranta Teija Kuvataide 
Lintumäki Nina Ruotsi, ranska 
Luotola Tuomas Biologia, maantieto 
Marttila Raakel Matematiikka, fysiikka 
Mikkonen Sakari Matematiikka, fysiikka 
Mikkonen Virpi Luokanopettaja 
Mustajärvi Arto Historia, yhteiskuntaoppi 
Mäkinen Katariina Luokanopettaja 
Nuoritalo Emma Ruotsi, saksa 
Nuoritalo Tove Englanti, ruotsi 
O`Leary Kristian Liikunta 
Oikari Elise Luokanopettaja 
Oravasaari Henna Oppilaanohjaaja 
Partanen Sinimaaria Äidinkieli 
Pelkonen Riikka Ruotsi, saksa 
Pelkonen Sari Laaja-alainen erityisopettaja 
Peltonen Elvira Erityisluokanopettaja 
Pentikäinen Maija Englanti, ruotsi 
Puolimatka Dani Ortodoksiuskonnon 
opettaja 
Puronaho Anni Luokanopettaja 
Pääskyvuori Anu Käsityö 
Rinne Antti Englanti 
Saarinen Timo Luokanopettaja 
Salonen Laura Liikunta 
Siekkinen Piritta Luokanopettaja 
Sillanpää Annika Laaja-alainen 
erityisopettaja 
Sillman Paula Matematiikka, äidinkieli 
Sjöman-Jokinen Kia Luokanopettaja 
Takkula-Ollila Riitta Erityisluokanopettaja 
Turpeinen Sanna Luokanopettaja 
Valander Veera Terveystieto 
Valkiainen Sari Matematiikka, kemia 
Virtanen Annakaisa Äidinkieli 



Virtanen Jukka Luokanopettaja 
Waldèn Päivi Erityisluokanopettaja 
 
Kouluohjaajat  
 
Jurvanen Marja-Leena  
Mäenpää Sari  
Pajavuori Marjukka  
Peltola Pirjo 
Salminen Saaga 
 

Koulusihteeri 

Päivi Uusinoka 

 

 


