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LUKUVUODEN PÄÄTTYESSÄ 
 
Ennen kouluvuoden viimeistä osaa, kesälomaa, on hyvä hetkeksi pysähtyä ja katsoa taakse, arvioida kulu-
nutta lukuvuotta. Mennyt on mahdollisuus oppia huomista varten. 
 
Kuluneen vuoden uutisotsikoita on hallinnut alun perin merkityksetön kirjainyhdistelmä. Soten, sosiaali- ja 
terveyspalvelu-uudistuksen piti helpottaa kuntien tilannetta ja vahvistaa koulutuksen asemaa kuntien perus-
tehtävänä, mutta toisin kävi. Sote-ratkaisu siirtyi, ja uusi hallitus tehnee päätökset jatkovalmistelusta lähiai-
koina hallitusohjelmassaan. Sote-ratkaisun siirtyminen ei vähennä koulutuksen merkitystä yhtenä kuntien 
perustehtävänä. Koulu on paikka, jossa paitsi opiskellaan, myös opitaan sosiaalisia taitoja ja luodaan elämän-
mittaisia ystävyyssuhteita. Yhdessä kasvuvuosina jaetut kokemukset eivät unohdu - koululla onkin merkittävä 
rooli paikkakunnan identiteetin luomisessa, säilyttämisessä ja vahvistamisessa. 
 
Koulutukseen sijoittaminen on aina sijoitus tulevaisuuteen. Honkajoki teki joulukuussa 2018 merkittävän 
päätöksen päättäessään rakennuttaa kuntaan uudet tilat yhteiskoulu-lukiolle. Päätös osoitti, että kuntamme 
päättäjät arvostavat koulutusta ja haluavat vahvistaa alueen vetovoimaa. Turvallinen kasvuympäristö ja toi-
mivat koulut ovat tärkeitä tekijöitä nuorten aikuisten valitessa paikkaa, jossa kasvattaa perhe. Pieni kun-
tamme ja sen koulut tarjoavat jatkossakin turvallisen paikan oppia ja kasvattaa siipiä, jotka kantavat.  
 
Yhteiskoulu-lukiolla lukuvuosi 2018-2019 on ollut yhteistyön vuosi. Lukuvuosi sai poikkeuksellisen alun, kun 
kesällä 2018 suuri osa yhteiskoulu-lukion tiloista asetettiin käyttökieltoon. Hyvin nopeasti ja hyvässä yhteis-
työssä koulujen työntekijät yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa löysivät koulu-
laisille ja opiskelijoille väistötilat, joissa koulunkäynti elokuussa alkoi. Yhteiskoulu sai käyttöönsä kolme luok-
katilaa Hongon koulusta ja lukiolaisille riitti tiloja yhteiskoululta. Lisätilaa löytyi kunnantalon valtuustosalista 
ja Honkalasta. Myös yhteiskoulun oppilaat ovat opiskelleet, jos eivät ihan päivittäin, ainakin useamman ker-
ran viikossa yhteiskoululla, jossa on pidetty taito- ja taideaineiden oppitunnit. Kahden koulun, yhteiskoulun 
ja Hongon koulun, rinnakkaiselo on ollut antoisaa ja sujunut hyvin, vaikka tilanahtaus onkin hankaloittanut 
arkirutiineja.  
 
Pienen kunnan ja koulun on tehtävä yhteistyötä pärjätäkseen. On luotava verkostoja, joiden avulla pää-
semme osalliseksi lasten ja nuorten hyväksi tehtävästä kehittämistyöstä. Honkajoen sivistystoimi tekee tii-
vistä yhteistyötä paitsi lähikuntien kanssa, myös maakunnallisesti esimerkiksi valtionavustuksin tuetuissa 
hankkeissa. Aiemmin yhteistyön tekeminen edellytti aina matkustamista ja matkustaessa hukattua aikaa, 
mutta yhä useammin yhteistyön tekeminen onnistuu verkon välityksellä. Etäyhteyksiä hyödynnetään myös 
opetuksessa: lukion opiskelijat voivat suorittaa lisäkursseja verkkovälitteisesti, ja etäyhteydellä vieraileva 
opettaja voi esitellä esimerkiksi alaansa ja työtään yliopistossa oppitunnilla. 
 
Lukuvuoteen on mahtunut monipuolisesti erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia, joista voitte lukea tarkemmin 
tänään julkaistavan vuosikertomuksen sivuilta. Jokaisen poikkeuspäivän järjestäminen edellyttää tarkkaan 
aikataulutetussa koulumaailmassa yhteistyötä. Yhteistyötaidot eivät enää ole itsestäänselvyys, mutta meillä 
yhdessä tekeminen sujuu. Haluan kiittää kaikkia kouluyhteisössämme työtä tekeviä sekä sidosryhmiä luku-
vuoden aikana tehdystä työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Erityiskiitoksen osoitan Hongon kouluyhteisölle, joka 
on antanut meidän kokea olevamme toivottuja vieraita ja aina tervetulleita. Hyvästä yhteistyöstä haluan kiit-
tää myös oppilaita, opiskelijoita sekä huoltajia. On ilo saada tehdä työtä kanssanne!   
 
Aurinkoista kesää ja verkkaisia lomapäiviä toivottaen, 
 
Mari Fabig    Elise Heinola 
vt. rehtori    vararehtori 
 
 
 
 



HONKAJOEN YHTEISKOULU JA LUKIO 

 

Opiskelijoiden jakautuminen luokittain lukuvuonna 2018-2019 

Yhteiskoulun opiskelijat lv. 2018-2019 (tilastointipäivänä 20.9.2018) 

 

LUOKKA LUOKANVALVOJA TYTÖT POJAT YHTEENSÄ 

7  Martti Palomäki      7   8 15 

8  Piia Ylilammi    7   8 15 

9  Heikki Haunia    1 14 15 

Yhteensä    15 30 45 

 

Lukion opiskelijat lv. 2018-2019 (tilastointipäivänä 20.9.2018) 

 

LUOKKA RYHMÄNOHJAAJA TYTÖT POJAT YHTEENSÄ 

1  Elise Heinola    9 10 19 

2  Jari Alftan  17   3 20 

3  Kalle Männistö  17   9 26    

Yhteensä    43 22 65 

 

 

Lukion opiskelijat asuinkunnittain lv. 2018-2019 (tilastointipäivänä 20.9.2018) 

Asuinkunta  1.vuositaso  2. vuositaso  3. vuositaso        

Honkajoki  5   8   7 

Isojoki   4   2   8                                                              

Kankaanpää  5   4   4 

Karvia   6   4   6           

Siikainen  0   1   1 

Vaihto-oppilaat  2 (Japani) 

 

Yhteensä  20   20                             26                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Honkajoen lukion opiskelijaluettelo 

 

Ryhmä 2018   Ryhmä 2017   Ryhmä 2016    
  
Alahonko Mira   Haavisto Valtteri  Akseli Jere 
Hakola Konsta   Honkanen Susanne  Anttila Jere 
Haunia Heta   Kauppinen Tuulia  Hakola Lassi 
Järvinen Jan-Mikael  Kenola Saara   Harjaluoma Zaida 
Katajisto Eveliina  Kurumaa Julie   Kivistö Kalle 
Kinnunen Veeti   Laine Akseli 1   Korpi Martta 
Kivimäki Oskari   Lampinen Saga   Korpi Milja 
Kyheröinen Saku  Lindholm Milja   Kunnaspuro Roosa  
Lastula Viivi 4   Malin Oskari   Kuusela Heli 
Leppäniemi Tuukka  Myllymäki Minna  Lehtimäki Samuel 
Luomaniemi Senni  Ono Haruna 3   Lemmetti Veeti 
Mikkola Santeri   Pajukoski Elli    Länsivuori Sofia 
Nother Tommy   Pekkala Anni    Majakangas Risto 
Ojala Janina   Pentinmäki Nea   Myllymäki Jenna  
Pitkäranta Sanni  Saloharju Ella   Myllymäki Sanna 
Tuuliniemi Samuli  Sara Arja   Peltoniemi Juho  
Uusihonko Salla   Sorvala Inka   Perkiö Aleksi 
Viitalähde Sanni  Tunturi Annika   Rassi Julia  
Vuolteenaho Konsta  Vähäsantanen Miia  Reponen Janina  
Yli-Kauhaluoma Serafiia  Välimäki Salla    Saari Matilda 
    Yamada Mai 2   Viitalähde Vilma 
    Ylilammi Janette  Virtanen Johanna 
        Vähäniemi Nea    
        Vähäsantanen Anniina 
        Wahlman Janika 
         
         
     
   
 

1) Eronnut lukiosta 24.9.2018 
2) Vaihto-oppilas Japanista 9.8.2018 – 1.6.2019 
3) Vaihto-oppilas Japanista 18.12.2018 – 1.6.2019 
4) Siirtynyt Honkajoen lukioon 20.9.2018 
   

Luettelo peruskoulun päättävistä oppilaista 

Alahonko Juho  

Andriichenko Sasha 

Bockström Oliver  

Heinola Lari  

Iltanen Jonne  

Lapikisto Ilari  

Mäkitalo Christian 

Pajukoski Nico  

Pajula Sanna  

Riihimäki Joni  

Saarela Sven 

Saloharju Elias  

Vähäsantanen Elias  

Välimäki Jesse  

 

 



YHTEISKOULUN JA LUKION TAPAHTUMIA  

13.8.2018 Vanhempainilta opetusjärjestelyistä 

16.8.2018 Lukiolaisten liiton vierailu lukion ykkösille 

31.8.2018 
Heta Haunia (lukion 1.) osallistui koululiikuntaliiton SM-suunnistuskisoihin. Oli 
sarjassaan 17. 

4.9.2018 Perinteisen kaavan mukaan yleisurheilukisoja: 
aamulla ysit järjesti alakoulun kisat, 
iltapäivällä yläkoulun kisat yhteistoiminnallisessa hengessä. 

5.9.2018 Aamupäivällä 9. luokka oli toimitsijatehtävissä Hongon koulun kisoissa. 

7.9.2018 Uskonnon ja kuvataiteen yhteinen retki Mänttä-Vilppulaan  
Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat vierailivat Ihmisyyden tun-
nustajat -yhteisössä ja Serlachius-museossa. 

11.9.2018 Lappeenrannan teknillisen yliopiston esittelijät vierailulla lukion kakkosille 

13.9.2018 7 yläkoulun oppilasta Porissa KLL:n Satakunnan piirin yleisurheilukisoissa 

13.9.2018 Kahdeksas luokka ja lukion 2. ja 3.  Helsingissä historian ja biologian yhteisret-
kellä 

17.9. – 3.10.2018 Syksyn YO-kirjoitukset 

20.9.2019 Ryhmäytys, lukion 1. vuositaso 

26.9.2018 Koululaismessu Honkajoen kirkossa 

28.9.2018 Taidetestaajat Porin teatteriin 

2.10.2018 Ryhmäytyspäivä 7.- ja 8.-luokkalaisille 

3.10.2018 Yhteiskoulun vanhempainilta 

10.10.2018 Aamupäivällä koko yhteiskoulu suunnistamassa Pahamäen kartalla n. 2 km kou-
lulta 

11.10.2018 9. luokka yrityskylässä Tampereella 

17.10.2018 Lukion vanhempainilta 

11.10.2018  Abit tutustumassa Vaasan korkeakouluihin 

12.10.2018 Koululaiskuva 

15.10. – 19.10.2018 9. luokan työelämään tutustumisjakso (TET) 

30.10.2018 7. luokan vanhempainilta 

1.11.2018 9. luokka oppilaitosvierailulla Kauhajoen ammatti-instituutilla 

3.11.2018 Winnovasta Vesa-Pekka Kuusela kertomassa ammatillisesta koulutuksesta 9. 
luokalle 

5.11.2018 Ehkäisevän päihdetyön luento yläkoululaisille 

7.11.2018 Taitaja-kisa Kankaanpäässä (Honkajoelta 8. lk joukkue) 

7.11.2018  
 

Lukion LI3-valinnaiskurssi kävi Kankaanpäässä tutustumassa ryhmäliikuntaan, 
keilailuun, yms.  

8.11.2018 Yhteiskoulun ja lukion yhteinen luontoliikuntapäivä Honkalan maastossa. 

8.11.2018 Etsivän nuorisotyön pysäkki Honkalassa 

8. – 9.11.2018 Tukioppilasleiri Silokalliolla Ulvilassa 

13.11.2018 Taksvärkki 

14.11.2018 Sedu-rekka 8.- ja 9.-luokkalaisille. Koulutuskeskus Sedu esitteli koulutustarjon-
taansa. 

15.11.2018 Uramessut Kankaanpäässä. Honkajoen lukion esittelijät mukana messuilla 

16.11.2018 ”Murhamysteeri”-pikkujoulu 

20.11.2018 Sataedusta Kaisa Kallio kertomasta ammatillisista opinnoista 9. luokalle 

21.11.2018 Sataedussa avoimet ovet. 9. lk tutustumassa ammatilliseen koulutukseen 

22.11.2018 Teknologiapäivä Parkanossa, 9. lk mukana 

26.-29.11.2018 Yrittäjyyskasvatuksen opiskelijat yrittäjyyskilpailussa (Porissa ja Tampereella). 

27.11.2018 Studiamessut. Abit osallistuivat 

28.11.2018 7.-luokkalaisilla ”Piparipaja” (Leipoivat myyjäisiin luokkaretkeä varten) 



5.12.2018 Soihtukulkue sankarihaudoille ja itsenäisyyspäivän juhla Honkalassa 

12.12.2018 Joululounas 

13.12.2018 Yhteisvalinta-vanhempainilta 9.-luokkalaisten vanhemmille 

14.12.2018 Etsivä nuorisotyö esittäytyi 9.-luokkalaisille 

20.12.2018 Kauneimmat joululaulut Honkajoen kirkossa 

Syyslukukausi Lukion historian retki Turkuun 

11.1.2019 Honkajoen lukion esittely siikaisten 9.-luokkalaisille (opo ja lukion kakkosia) 

15.1.2019 Lukiomessut ja lähikuntien säbäturnaus. Siikainen voitti, Honkajoki toinen. 

22.1.2019 Honkajoen lukion esittely Isojoen 9.-luokkalaisille (opo ja lukion kakkosia) 

21.1 – 25.1.2019 9. lk leirikoulu Vuokatissa 

31.1.2019 Valinnaisaine-vanhempainilta 

14.2.2019 Penkkarit 

15.2.2019 Vanhojentanssit 

18.2. – 22.2.2019 9. luokan työelämään tutustumisjakso 

12.2.2019 Taidetestaajat Helsinkiin Savoy-teatteriin 

15.2.2019 Vanhojentanssit: 
- Päivänäytös koululaisille 

- Jalkautuminen 

- Honkajoella Attendo Villa Rauhala ja Honkakoto 

- Karviassa vanhainkoti 

- Isojoella vanhainkoti ja koulu 

- Illalla varsinainen vanhat-show 

19.2.2018 Etsivä nuorisotyö Onnenpyörän kanssa Honkalassa 

5.3.2019 Satakunnan KLL-Hiihdot Porissa. Annika Tunturille hopeaa lukion tyttöjen sar-
jassa. 

5.3.2019 Lukiolaisille Honkalassa vierailijoita Valtti-työpajasta  

12.3.2019 Lukiolla vierailija Lahden muotoiluinstituutista 

12.3. – 28.3.2019 Kevään YO-kirjoitukset 

18.3.2019 Satakunnan mielenterveysseuran ja Taiteen edistämiskeskuksen työpajat: Mielen hyvin-
vointia.  

18.3.2019 Mediatyöpaja 

26.3.2019 Osallistava vanhempainilta yhteiskoulun oppilaille ja huoltajille 

29.3. – 4.4.2019 Projektiviikko: 
- projektiviikko: viikon sisältönä arjen taidot ja sosiaalinen vuorovaikutus  

- 2.4. Koko yläkoulu tanssi 

- 4.4. Uintia ja mobo-suunnistusta Kankaanpään kuntsarilla 

9.4.2019 Lukion kuvataiteen arkkitehtuuriretki Tampereelle 

15.4 – 18.4..2019 8. luokan työelämään tutustuminen 

17.4.2019 Etsivien munaralli yhteiskoululla 

23.4.2019 Urkukonsertti Honkajoen kirkossa 

26.4.2019 Itä-Suomen yliopiston esittelijät lukion ykkösille ja kakkosille 

30.4.2019 Vapputanssiaiset: tukarit + oppilaskunnan hallitus (Seija ja Tiina) 

3.5.2019 7.-luokkalaiset vierailulla Honkajoen päiväkodilla 

9.5.2019 Unicef-kävely 

9.5.2019 Lukion ilmaisutaidon teatterimatka Tampereelle 

14.5.2019 Lukion kakkoset tutustumassa Tampereen korkeakouluihin 

28.5.2019 Luokkien väliset pesäpallopelit 

26.5. – 29.5.2019 Englannin puhekurssin matka Lontooseen 

1.6.2019 Lukuvuoden päätösjuhla ja yo-juhla 

 



Oppilaskuntatoimintaa 

Yhteiskoulun ja lukion oppilaskunnan hallitukset toimivat jälleen yhdessä, vaikka tänä vuonna yläkoululaiset 
sijoittuivatkin Hongon koululle. Lukuvuoden varrella oppilaskunnan vastuulla olivat perinteiset järjestelyt, 
kuten päivätyökeräys, koulukuvaus, nälkäpäiväkeräys sekä oppilaskunnan omat pikkujoulut. Keväällä harjoit-
telimme demokratiaa osallistumalla Allianssin nuorisovaaleihin.  
 
Tämän lukuvuoden haaste oli eri rakennuksiin sijoittuminen. Tämän takia halusimme järjestää yhteisöllisyy-
den lisäämiseksi kaksi uutta tapahtumaa: syksyllä mysteerikujan ja keväällä vapputanssiaiset. Mysteerikuja 
toteutettiin 16.11. Toteutukseen saimme alkuinnostuksen pakohuoneideasta ja halloweenista. Halusimme 
järjestää radan, jossa joudutaan ratkaisemaan rikos. Luokkarajojen rikkomiseksi suunnittelimme kuuden hen-
gen ryhmät siten, että oppilaita oli eri luokkatasoilta sekä yläkoulusta että lukiosta. Rata rakennettiin Honka-
lan alakäytävälle, josta otettiin muutama pukuhuone ja varastohuone käyttöön. Rata alkoi noita Mystian 
huoneeksi lavastetusta pukuhuoneesta ja päättyi ”poliisiasemalle”, jossa murhamysteerille piti saada rat-
kaisu. Vastuuhenkilöt oppilaskunnan hallituksesta hakivat ryhmiä tunneilta aikataulun mukaisesti ja toiset 
ohjasivat ryhmiä radalla. Opettajakunnasta saimme opinto-ohjaajamme Martin ottamaan vastuun papin roo-
lihahmosta. Hän työskenteli kammiossaan (liikuntavälinevarastossa) koko päivän.  
 
Toinen uusi tapahtuma oli vapputanssiaiset, jotka pidettiin 30.4. Yhteistyötä teimme yläkoulun tukarien 
kanssa. Haimme Mannerheimin lastensuojeluliitolta ”Itse tehty” -projektirahaa. Rahaa myönnetään  200 eu-
roa sellaisiin nuorten itse järjestämiin tapahtumiin, joista voisi muodostua kouluyhteisölle uusi perinne. Tans-
siaisten musiikista vastaamaan kutsuttiin iskelmäyhtye Korona. Yläkoulun tukarit ja oppilaskunnan hallitus-
laiset yhdessä ohjaavien opettajien kanssa leipoivat pikkupurtaviksi pitsaa, mokkapaloja sekä valmistivat coc-
tail-tikkuja. Myös sima tehtiin itse. Tanssiaisissa ensimmäinen osio oli liikunnanopettajan johdolla ohjattua 
tanssia. Toisen osion aikana vallitsi vapaa haku ja purtavat olivat tarjolla nautittaviksi. Tanssit sujuivat odote-
tusti ja suurella todennäköisyydellä ne tullaan toteuttamaan uudelleen. Kehitysideoita kaipaamme siihen, 
miten aktivoida kaikkia vapaan tanssin osuuteen tai millaista oheisohjelmaa voisi järjestää. 
 
Oppilaskunnan kahvila toimi tänä vuonna uudistetulla tavalla: tiistaisin ja torstaisin Honkalan kahviossa oli 
tarjolla kahvia teetä ja kaakaota sekä keksejä. Toinen kahvilavälkkä oli vain lukiolaisille ja toinen sekä yläkou-
lulaisille että lukiolaisille. Kahvit ja keksit hankittiin oppilaskunnan varoilla ja ne olivat maksuttomia. Lukion 
eri vuosikurssit vastasivat vuorollaan kahvin keitosta, tarjoilusta ja siivouksesta.  
 

 
Tukioppilastoiminta 

Tukioppilastoiminta on pieniä hyviä tekoja kaikkien iloksi. 

Tukioppilaat koulutetaan tehtäväänsä. Olemme jo useamman vuoden tehneet tukari-yhteistyötä Karvian ja 
Siikaisten kanssa. Tukioppilaat ovat saaneet peruskoulutuksen ja käyneet MLL:n Satakunnan piirin leireillä 
ja tavanneet siellä samalla muiden koulujen tukioppilaita. 

Tukioppilaat julistavat koulurauhan syyslukukauden alussa, isännöivät 6.-luokkalaisten tutustumispäivän 
sekä ovat mukana oppilaskunnan hallituksen kanssa järjestämässä teemapäiviä. 

Tukioppilasohjaajana toimii Tiina Mäkelä 

 

 

Kerhot 

Leivontakerho syksyllä 2018 yläkoululaisille. Leivontakerhossa valmistettiin leivonnaisia mokkapaloista tuu-

lihattuihin porkkanaleivoksiin ja tortilloihin. Viimeisellä kerralla kerholaiset saivat valmistaa oman, vapaava-

lintaisen leivonnaisen.  

 



Kertomuksia tapahtumista 

 
Torstaina 13.9. lukion eliömaantieteen kurssilaiset tekivät perinteisen opintomatkan Helsinkiin. Matkan vie-
railukohteina olivat Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha sekä luonnontieteellinen museo. Molemmissa 
paikoissa saimme opastuksen eliölajiston erityispiirteisiin eri puolilla maailmaa. 
 
 

 

 
Päiväkotivierailulla 3.5.2019 
 
Saimme käydä Honkajoen päiväkodilla seiskaluokan kanssa. Mukana 
oli iso pino kuvakirjoja ja 15 reipasta nuorta.  
 
Oppilaat lukivat kolmen hengen ryhmissä lapsille kirjoja ja lopuksi 
päästiin leikkimäänkin. Aluksi kaikkia osapuolia vähän jännitti mutta 
“oli kivaa”, tai vähintäänkin “ei se ollu niin paha kuin kuvittelin”.  
 
Kovasti meitä toivottiin uusintavierailullekin! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
8. luokan historian ja biologian opintomatka Helsinkiin 
 

8.-luokkalaiset mahdutettiin lukiolaisten kanssa samaan bussiin. Näin saatiin toteutettua hieno opintoretki 
Helsinkiin. Joukkoa ohjasi Tiina Mäkelä.  

Pääsimme siis lukiolaisten kanssa samalla bussilla Helsinkiin. Lähtö Honkajoelta oli jo klo 7 aamulla. Aikataulu 
oli tiukka, koska matka on pitkä, joten ilman pysähdyksiä paineltiin Kaisaniemeen asti. Lukiolaiset jäivät Kas-
vitieteelliselle puutarhalle ja kuljettaja kyyditsi 8. luokan porukan Rautatientorille. Katselimme kuuluisimmat 
historialliset nähtävyydet Rautatientorin ympärillä: Suomen kansallisteatteri, Ateneumin taidemuseo, Aleksis 
Kiven patsas, asemarakennus Lyhdynkantajat-patsaineen, joita myös kivimiehiksi kutsutaan. Monesti rumim-
maksi rakennukseksi äänestetty "makkaratalo" oli myös matkan varrella. Meille oli varattu ruokailu "Helsin-
gin kauneimmassa pikaruokalassa", Rautatieaseman Burger Kingissä klo 11.30. Siihen oli vielä aikaa, joten 
marssimme reippaasti pääpostiin ostaman Helsinki-kortit ja postimerkkejä. Ruokailuun saimme rahat Hon-
kajoen maatalousnaisilta. Ostimme R-kioskilta päiväliput, joilla matkustimme paikallisilla joukkoliikenneväli-

https://peda.net/honkajoki/hy/tapahtumia/nimet%C3%B6n-1691


neillä koko päivän. Ensimmäinen ja 
monelle uusi kokemus oli ajaminen 
metrolla. Menimme vain yhden pysä-
kinvälin rautatieasemalta Kamppiin, 
jossa poikkesimme sisälle Kampin kap-
peliin. Kampin kappeli on pyöreän-
muotoinen, puusta rakennettu kap-
peli keskellä kaupungin hulinaa. Sovi-
tusti rauhoituimme kappelissa täyden 
hiljaisuuden vallitessa viisi minuuttia. 
Turisteja tuli ja meni ovesta, mutta me 
hiljennyimme hetkeksi.  
 
Oppilailta tuli ihastelevia komment-
teja, kun kävelimme ihmisvilinässä 
Mannerheimintietä: suurkaupungin 
vilinä oli monelle uusi kokemus. Aika-
taulumme oli melko tiukka, joten 
marssivauhti oli reipas. Monenlaista 
urheilua harrastaville oppilaille kau-
pungilla reippaasti kulkeminen oli vie-
rasta; Helsingissä on kaupungin rytmi, 

ihmiset kävelevät ja pyöräilevät ripeästi. Reittimme kulki pitkin Aleksanterinkatua kuuluisan Stockan kellon 
ohi päätyen Senaatintorille. Kipusimme Tuomiokirkon rappuset ja menimme sisälle Helsingin kuuluisimpaan 
kirkkoon. Muiden turistien tavoin ihmettelimme valtavaa kirkkoa hetken. Ulkopuolella otimme ihanan ryh-
mäkuvan rappusilla muistoksi retkestämme. Matkamme jatkui kauppatorin puolelle Uspenskin katedraaliin 
ja Helsingin kaupungintalolle. Presidentinlinnaa vartioivia sotilaita pojat eivät ensin uskoneet oikeiksi ihmi-
siksi! Takaisin menimme raitiovaunulla, mikä taisi olla kaikille uusi kokemus. Jäimme pois Kansallismuseon 
kohdalla ja katselimme reitin varrella olevat nähtävyydet: Finlandia-talo, Musiikkitalo, eduskuntatalo presi-
denttien patsaineen, Kiasma, Mannerheimin ratsastajapatsas. Ennen Luonnontieteelliselle museolle sovittua 
opastettua kierrosta oppilaille jäi toivomaansa shoppailuaikaa Kampin kauppakeskuksessa reilu tunti. Luon-
nontieteellisen museon Suomen luonto eri vuodenaikoina -näyttely oli huikea ja se sopii hyvin 8. luokan bio-
logian opetussuunnitelmaan. Kotimatkalle lähdimme yhdessä oman kierroksensa tehneiden lukiolaisten 
kanssa Kiasman pysäkiltä sovitusti kio 17. Tunnelma bussissa oli väsynyt, mutta riemullinen. Yhden 15 mi-
nuutin pysähdyksen taktiikalla olimme Kankaanpäässä klo 21.30, Honkajoella bussi oli klo 22. 
Päivä onnistui sataprosenttisesti! 
 
 
Arkkitehtuurikävely Tampereella 
 
Lukion kuvataiteen ryhmä lähti ekskursiolle katselemaan Tampereen arkkitehtuurin helmiä. Retki tehtiin var-
sinaisen KU2-kurssin päätyttyä ja odotimme, että kevät olisi jo pitkällä. Kuinka ollakaan, juuri tuona yhdek-
säntenä huhtikuuta yllätti raju takatalvi. Olimme kuitenkin varustautuneet iloisella mielellä, eikä sää tuntunut 
haittaavan lainkaan.  
 
Bussimatkat Tampereelle ja takaisin teimme julkisen liikenteen avulla, koska porukkamme oli pieni ja tämä 
tuli reilusti edullisemmaksi. Klo 11:10 hyppäsimme Keskustorilla bussista pois. Aloitimme kierroksemme ju-
gend-talojen tyylipiirteitä katselemalla. Uusklassismia edustavan vanhan kirkon nähtyämme kävelimme Fin-
laysonin alueelle. Pikainen pyrähdys Tehdasmuseoon, josta Finlaysonin uusgoottisen kirkon kautta käve-
limme ihastuttavaan Tallipihan miljööseen. Siellä puusepäntyö näkyi runsaissa koristeissa niin talojen tukira-
kenteissa kuin listoituksissa. Kuvassa olevassa tallissa oli kolme lammasta karsinassaan, mutta muut raken-
nukset olivat pienten käsityöläisputiikkien käytössä.  
 



Tallipihan jälkeen käväisimme syömässä Hesburgerissa ja jatkoimme kävelyä Satakunnankatua pitkin 20-lu-
vun klassismia edustavaan Hotelli Tammeriin. Hotelli Tammerissa pääsimme katsastamaan myös upeita au-
latiloja ja ruokalaa. Tammeria vastapäätä näimme kansallisromantiikkaa edustavan paloaseman. Tämän jäl-
keen jatkoimme samalla teemalla upeassa Tampereen tuomiokirkossa, josta tosin oli pakko lähteä pian pois, 
koska samaan aikaan alkanut urkujen viritys oli korvia vihlovaa. Klo 14 alkoi vapaa kiertely kaupungilla. Muu-
tamat saivat loppuajan kulumaan kauppahallin tarjontaa ihastelemalla ja maistiaisia maistelemalla. Kotiin 
lähdettiin taas julkisella bussilla klo 15:30. Kaikki pitivät retkeä onnistuneena ja uudelleenkin voisi kuulemma 
lähteä.    
 

  
 
 
 
8. luokan taidetestausretket 28.9. ja 12.2. 
 
8. luokka sai osallistua jälleen tänä lukuvuonna valtakunnalliseen Taidetestaajat-hankkeeseen. Suomen kult-
tuurirahasto tarjosi kaksi retkeä kulttuurikohteisiin. Ensimmäinen suuntautui 28.9. Porin teatteriin. Com-
pañia Kaari & Roni Martinin näyttämöteos oli nimeltään KILL Carmen. Toisella kulttuurivierailulla 12.2. retki 
tehtiin Helsinkiin Savoy-teatteriin kuuntelemaan konserttia Blue notes on silver screen - jazzia elokuvissa. 
Näytösten jälkeen oppilaiden piti toimia taidekriitikkoina ja arvostella esitykset Taidetestaajien oman netti-
sovelluksen kautta. 

 

Englannin puhekurssi Lontoossa 

Lukion puhekurssille osallistuneet kakkosluokkalaiset tekivät retken Lontooseen 26. - 29. toukokuuta. Mat-
kalla pääsi testaamaan omaa kielitaitoaan ja tutustumaan moniin eri nähtävyyksiin, kohteina esim. British 
Museum, National Gallery, Buckingham Palace ja Hyde Park. Lisäksi oli vapaavalintaisia kohteita, kuten Ma-
dame Tussauds ja National History Museum. Retkellä olivat valvojina Seija Sairanen ja Kalle Männistö.

Ysit Yrityskylässä  

 
Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimiston kehittämä yhteistoiminnallinen oppimisympäristö, jossa yhdek-
säsluokkalaiset pääsevät kokeilemaan yrityksen johtamista kansainvälisillä markkinoilla. Yrityskylä-kokonai-
suuteen kuuluu sekä oppitunteja koululla että vierailu Yrityskylä-pajaan. Vierailua edeltävillä oppitunneilla 
opitaan yrityksen toimintaan liittyviä käsitteitä sekä yhteistyötaitoja. Oppitunneilla ja pajapäivässä oppilaat 
työskentelevät ryhmissä, ja hyvä yhteistyö on edellytys yrityksen menestymiselle.  



 Honkajoen yhdeksäsluokkalaiset aloittivat Yrityskylä-kokonaisuuden syyskuussa yhteiskuntaopin oppitun-
neilla; yrittäjyys kuuluu yhteiskuntaopin opetussuunnitelmaan. Lokakuussa pääsimme Tampereen Yritysky-
lään, jossa vietimme nopeatempoisen parituntisen. Yrityskylä-vierailun aikana oppilaiden yritykset valmisti-
vat tuotteita ja kävivät kauppaa kansainvälisillä markkinoilla. Yrityskylä-oppimisessa hyödynnetään vahvasti 
pelillisyyttä ja oppilasryhmien yritykset kilpailivat toisiaan vastaan. Päivän aikana eniten voittoa tehnyt yritys 

palkittiin. Pelin tempo kiihtyi sen edetessä, ja vähitellen jo-
kainen huomasi, ettei kukaan voinut jäädä toiminnasta si-
vulliseksi, vaan kaikkien työ oli tärkeää yrityksen menesty-
miseksi. 

 

 

 

 

 

 

Lukion draamaryhmän kanssa Tampereen Teatterissa 9.5.2019 
 

Lähdimme pikkubussilla liikkeelle ruokailun 
jälkeen, kolmetoista lukion kakkosta ja hei-
dän opettajansa. Teatterissa katsoimme 
ikivihreän Anna Kareninan, joka vastasi 
odotuksiamme. Puvustus oli upeaa ja näyt-
telijät säkenöivät rakkauden käänteitä il-
mentäessään. Oma rakkauselämä tuntui 
meistä kovin tasapaksulta näytelmän jäl-
keen! 
 
Esityksen päätyttyä kävimme syömässä ja 
hetken haistelimme Tampereen keväistä 
kaupunkielämää, minkä jälkeen matka 
suuntautui takaisin kotikonnuille. Viimei-
nenkin taisi päästä kotiin iltakymmeneen 
mennessä. Mukava päivä! 

 

      Tampereen teatteriretkeläiset 

 



Kuvia lukuvuoden varrelta 

  

Unicef-kävely 

 

 

Luontoliikuntapäivä Honkalan maastossa.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Peruskoululaiset urkukonsertissa Honkajoen kirkossa 



 

Mysteerikuja 

 

 

Lukiomessut kevätlukukaudella 2019 



 

Lukiomessujen yhteydessä pelatun sählyturnauksen Honkajoen joukkue 

 

            Vuoden 2019 ABIT 



 

         Abi ajelu 

 

        Abi ajelu 



 

        Vanhojentanssit 2019 

 

        Vanhojentanssit 2019 



 

          Vanhojentanssien lavasteita 2019 

 

          Vanhojentanssien tanssijat 2019 



 

           Vapputanssit 2019 

 

         Vapputanssit 2019 



Stipendit 
            Yhteiskoulu      Lukio 

Lions ladyt 7 lk / I Roosa Kinnunen Heta Haunia 

Lions ladyt 8 lk / II Pinja Valkama Inka Sorvala 

Lions ladyt 9 lk / YO Lari Heinola Sofia Länsivuori 

Etsivä nuorisotyö 9 lk “viimeisen lukukauden aikana motivoitu-
nut käymään koulussa ja onnistunut vaikeuksista/haasteista 
huolimatta korottamaan arvosanojaan” 

Jonne Iltanen 
 

Lions club Honkajoki 9 lk / YO Ilari Lapikisto Roosa Kunnaspuro 

Honkajoen POP pankki Joni Riihimäki Jenna Myllymäki 

Honkajoen Martat  Jesse Välimäki Nea Vähäniemi 

Honkajoen yrittäjät Sanna Pajula 
 

Honkajoen elintarviketyöläisten ammattiosasto Silja Majakangas Risto Majakangas 

Yhteiskoulun ja lukion stipendirahasto  Elias Vähäsantanen Kalle Kivistö 
Sofia Länsivuori 
Juho Peltoniemi 

MLL Honkajoen yhdistys Christian Mäkitalo 
 

Pohjola Norden kirjalahja Ilari Lapikisto Heta Haunia 

Lukion stipendit 
 

Lions Club Isojoki Samuel Lehtimäki 

Kankaanpään Zonta-kerto  Milja Korpi 

Isojoen osuuspankki kaikille isojokisille muistitikku 

Nordea pankki  Jere Akseli 

Honkajoen maaseutunaiset  Sanna Myllymäki 

Satapirkan osuuspankki Karvia Martta Korpi 

Kankaanpään seutu Kalle Kivistö 

Heimo Leivonniemi Yrittäjyysstipendi Jenna Myllymäki 

Riemuylioppilaitten stipendi  Roosa Kunnaspuro 

Sverigekontakt i Finland kirjalahja Roosa Kunnaspuro 
Vilma Viitalähde 

Pro Musica -mitali Samuel Lehtimäki 



HONGON KOULU LUKUVUOSI 2018–2019  

 

Lukuvuonna 2018 - 2019 Hongon koulun pihapiirissä opiskeli koko Honkajoen kunnan perusopetus eskareista 

yhdeksänteen luokkaan eli yhteensä 151 lasta. Lukuvuoden suunnittelun lähtökohtana oli turvallisen ja viih-

tyisän koulupäivän luominen ja tässä myös onnistuimme hyvin. Teemaksi nousi luontevasti yhteistyön mer-

kitys. Fyysinen ympäristö ”pakotti” meidät lisäämään yhteistyötä ala- ja yläkoulun välillä, sekä esikoulun ja 

ykkösluokan välillä. Tämä näkyi mm. yhteisinä tapahtumina.    

Lukuvuoden alussa tutoroppilaat julistivat koulurauhan. Koulurauhan julistuksella on tärkeä sanoma. Tavoit-

teena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla ja, että ketään ei kiusattaisi, kukaan ei 

jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Tämän 

tavoitteen eteen teemme yhdessä töitä.  

Koulumme on mukana Liikkuva koulu hankkeessa, joka on ollut tämän lukuvuoden painopisteemme. Tarkoi-

tuksena oli lisätä liikettä koulupäivän aikana ja vähentää istumista.  

Syksyllä koulussamme aloitti yhdeksän uutta innokasta ykkösluokkalaista Tarja Pukkilan johdolla. Nelos-

luokka yhdistyi yhdeksi luokaksi, jonka opettajana toimi Teija Sten.  

Vuosi oli työntäyteinen, mutta erittäin antoisa. Kiitos henkilökunnalle, lapsille ja kaikille yhteistyötahoille ku-

luneesta lukuvuodesta!  

Lukuvuosi oli myös viimeinen pitkä aikaiselle opettajallemme Merja Sundströmille. Iso Kiitos Merjalle kulu-

neista vuosista ja toivotamme leppoisia eläkepäiviä! 

  

 

Tukioppilaat julistivat koulurauhan. 

 

Liikkuva koulu hanke: Koulumme oli mukana Liikkuva koulu hankkeessa, joka oli tämän lukuvuoden paino-

pisteemme ja monialainen oppimiskokonaisuutemme. Tarkoituksena oli lisätä liikettä koulupäivän aikana ja 

vähentää istumista.  

Liikkuva koulu näkyi koulussamme lukuvuoden aikana mm. seuraavasti:  

▪ Yläkoulun tukioppilaat järjestivät Hassunkuriset olympialaiset  



▪ Järjestimme toiminnallisen vanhempainillan, jossa oppilaat ja vanhemmat kiersivät ryhmissä erilai-

sissa toiminnallisissa pisteissä.  

▪ Yleisurheilukilpailut 

▪ Teimme retken Kankaanpäähän, jossa ohjelmassa oli temppurata, volttimonttu ja leikkejä. 

▪ Kevätjuhlan teemana oli liikkuva koulu, joka näkyi liikunnallisina esityksinä 

▪ Liikkuva koulu näkyi eri aineiden oppitunneilla ja välitunneilla 

▪ Koulun käytäville oli rakennuttu liikunnallinen tehtävärata 

 

 

Kiian ja Bogdanan ohjaama voimisteluryhmä ulkoharjoituksissa. 

 

Välitunnilla isot ja pienet leikkivät yhdessä. 

 

Tieto- ja viestintäteknologia: Koulussamme on käytössä noin kaksi luokallista chromebookeja, jotka ovat ol-

leet ahkerassa käytössä. Käytössämme on Google-education ympäristö. Hongon koulussa on kaksi digitutoria 

Mari Puska ja Kai Sundström, jotka tarvittaessa opastivat ja kouluttivat henkilökuntaa. Koneilla on harjoiteltu 



mm. Google docsin avulla tekstinkäsittelyä, tehty slides-esityksiä, hankittu tietoa internetistä, laskettu mate-

matiikkaa, pelattu ekapeliä, harjoiteltu kuvankäsittelyä, täytetty kyselyitä ja tehty musiikkia. Ensi lukuvuonna 

myös pedagogiset asiakirjat siirtyvät sähköiseen muotoon.  

Tietotekniikka on nivoutunut sulavasti koulumme arkeen ja eri oppiaineisiin. Koneet ovat tuoneet opetuk-

seen yhden mielenkiintoisen välineen lisää, mikä monipuolistaa oppimista ja lisää motivaatiota.  

 

 

Kakkosluokkalaiset opiskelevat chromebookien avulla.  

Oppilashuolto: Honkajoen kunta on mukana Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen esi- ja perusope-

tuksessa koulutuksessa. Koulutukseen sisältyy vuoden aikana kuusi työpajaa. Hankkeessa ovat Honkajoen 

lisäksi mukana Kankaanpää, Merikarvia, Jämijärvi, Karvia ja Pomarkku. 

Koulutuksessa korostetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon ensisijaisuutta keinona edistää koko kouluyhteisön 

hyvinvointia ja selkeytetään yksilökohtaisen opiskeluhuollon rajaa muuhun oppilaan koulunkäynnin tukeen 

ja opetukseen. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana kehitetään ja päivitetään Honkajoen kunnan oppi-

lashuoltosuunnitelmaa.  

 

Oppilaskunta ja kummioppilastoiminta: Koulussamme toimii oppilaskunta Tarja Pukkilan ohjauksessa. Syk-

syllä oppilaskunnan hallitus valittiin perinteisesti vaaleilla. Oppilaskunnan toiminta on mielekästä ja sillä on 

konkreettisia vaikutuksia koulumme arjessa. 

Viidesluokkalaisilla on kullakin kummioppilas ekaluokalta ja kuudesluokkalaisilla toiselta luokalta. Toiminnan 

avulla pienemmät oppilaat saavat tukea ja apua koulutyöhön ja yhdessä puuhastellaan monenlaista lukuvuo-

den aikana. 



 

Hongon koulussa on aktiivista kummitoimintaa.  

 

Vanhempaintoimikunta: Yhteistyö koulun ja vanhempaintoimikunnan välillä on toiminut lukuvuoden aikana 

hyvin. Hongon koulun vanhempaintoimikunta on tehnyt jo vuosia arvokasta työtä lasten eteen. Muun mu-

assa joulumyyjäiset ja paperimyynti on järjestetty säännöllisesti. Vanhempaintoimikunta on tempauksillaan 

mahdollistanut monet mukavat luokkaretket ja tapahtumat. Lisäksi toimikunta on hankkinut välitunneille las-

ten käyttöön erilaisia välineitä kuten sählymailoja, lumilapiota ja pulkkia. Hongon koulun henkilökunta ja op-

pilaat kiittävät arvokkaasta työstä ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä.  

 

 

Tiina Mäkelän postcrossin kerholaisia.  

 



 

Ensimmäisenä koulupäivänä kokoonnuimme ala- ja yläkoulu Hongon saliin.  

 

Kuutosluokan oppilaat kävivät yrityskylässä Tampereella. Yrityskylävierailu kuuluu osana kuudennella luo-

kalla opiskeltavaan yrityskurssiin.  

Tapahtumia lukuvuoden aikana oli: 

- Välkkä tapahtuma 
- Hassunkuriset olympialaiset 
- Yleisurheilukisat 
- Leijonat lahjoittivat ekaluokkalaisille pyöräilykypärät 
- Stephen Evansin Merikanto satavuotisjuhlakonsertti 
- Liikenneviikko 
- Näytelmä Herra Kivisen puutarhatonttu  
- Teatteri Mukamas 
- Toiminnallinen vanhempainilta 
- Koululaiskirkko 
- Kinkerit 
- Seurakunnan aamunavaukset 



- Yrittäjyysprojekti 6. luokalle 
- Koulukuvaus 
- Kids action 
- Itsenäisyyspäivän aaton tilaisuus sankarihaudoilla 
- Pikkujoulut 
- Kauneimmat joululaulut 
- Vanhaintanssien seuraaminen Honkalassa 
- Ystävänpäivä 
- Päivä Kankaanpäässä: Temppurata, nukketeatteri ja kirjastovierailu  
- Uinnit Kankaanpäässä 
- Lähetystyöntekijöiden vierailu 
- Urkukonsertti 
- Lukuviikko: kirjastokäynnit ja lukutuokiot  
- Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä 
- Kevätjuhla 
- Kevätretket 
- Lukuvuoden päätös 
- Yhdessä eskarit ja 1.lk: vappu- ja ystävänpäiväjuhlat, taidetuokioita, metsäretki 

 

LOPUKSI 

Toivotamme tuleville seitsemäsluokkalaisille kaikkea hyvää ja menestystä yläkouluopintoihin sekä tietysti uu-

det alakoululaiset tervetulleiksi Hongon koulun ekaluokalle!  

Kiitokset osaavalle, innostuneelle ja työhönsä sitoutuneelle henkilökunnallemme, sekä kiitokset teille kaikille, 

jotka olette olleet mukana yhteistyössä kanssamme lukuvuoden aikana. Aurinkoista kesää kaikille! 

Erityiskiitos kuuluu rakkaalle opettajalle Merja Sundströmille! Oikein leppoisia eläkepäiviä!  

Koulunjohtaja Arto Ala-Hannula ja koko koulun väki 

 

HONGON ESKARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kevätretkellä Tampereen komediateatterissa katsomassa näytelmää  ”Risto Räppääjä ja villi kone”. 

 

Tänä vuonna on jo 100 vuotta vanhalla Puukoululla ollut vipeltämässä 23 eskaria. Paljon iloa ja oppimisen 

riemua on mahtunut vuoteen. Meillä on ollut myös ilo tutustua koulumaailman arkeen, kun ykkösluokkalaiset 

ovat olleet meidän kanssamme Puukoululla tämän lukuvuoden. Olemme laulelleet yhdessä, askarrelleet, teh-

neet metsäretkiä ja toiminnallista matematiikkaa omassa pihassa. 

 

Liikkuvan koulun myötä olemme liikkuneet entistä enemmän. Honkalan sisäliikuntavuorot, Liiku ja opi -het-

ket sekä ympäröivä luonto on houkutellut meitä liikkumaan ja hikoilemaan ☺. Myös kevätretkillämme lii-

kuimme ahkerasti: ohjattua liikuntaa Varalan urheiluopistolla,  

liikuntaleikkejä Yyterin rannalla sekä kiipeilyä ja leikkimistä Pelle Hermannin puistossa.  

 

HONKAJOEN KUNNAN KOULUT 

Honkajoen lukio 

Rehtori Jukka-Tapio Laine, puh. työ  044-5772 381 
Apulaisrehtori Mari Fabig puh. työ  044-5775 280 
 
Yhteiskoulu 
Rehtori Mari Fabig, puh. työ  044-5775 280 
Vararehtori Elise Heinola, puh. työ  050-5775 282 
 
Hongon koulu 
Koulunjohtaja Arto Ala-Hannula, puh. työ 050-5775 222 
 
Hongon puukoulu 
Esiopetuksen opettaja Marianne Räsänen, puh. työ 050-5775 273 
 
Sivistystoimisto 
Mari Fabig, puh. 044-5775280 

KOULUJEN HENKILÖKUNTA 

OPETTAJAT 
Hongon puukoulu:  
Marianne Räsänen, esiopetuksen opettaja 
Minna Karanka-Haunia, erityisopettaja 
 
Hongon koulu: 
Arto Ala-Hannula, koulunjohtaja, luokanopettaja  
Tarja Pukkila, luokanopettaja 
Mari Puska, luokanopettaja 
Kai Sundström, luokanopettaja 
Merja Sundström, luokanopettaja 
Teija Sten, luokanopettaja 
Minna Karanka-Haunia, erityisopettaja 
Sari Kustila, erityisopettaja 
Merja Hakanen, tuntiopettaja (englanti) 
Elise Heinola, tuntiopettaja (englanti, ruotsi)  
Seija Sairanen, tuntiopettaja (käsityö, kuvaamataito) 



Mika Majanen, tuntiopettaja (käsityö) 
Heikki Haunia, tuntiopettaja (englanti) 
 
Yhteiskoulu ja lukio: 
 
Jari Alftan, lehtori (matematiikka, fysiikka) 
Petri Haapakoski,  lehtori, (uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, psykologia) 
Merja Hakanen, lehtori (englanti) 
Heikki Haunia, lehtori (liikunta) myös Isojoki 
Jukka-Tapio Laine, lukion rehtori ( matematiikka) 
Kalle Männistö, lehtori (biologia, maantieto) myös Karvia 
Martti Palomäki, oppilaanohjaaja (oppilaanohjaus, terveystieto), myös Karvian yhtenäiskoulu 
Minja Penttinen, lehtori (äidinkieli) 31.1. saakka  
Elina Peltomaa (äidinkieli) 31.1. -  
Piia Ylilammi, lehtori (matematiikka, fysiikka, kemia) 
Juha Erämaa, tuntiopettaja (matematiikka, atk, historia ja yhteiskuntaoppi)  
Miikka Hakomäki, tuntiopettaja (musiikki) 
Elise Heinola, tuntiopettaja (ruotsi, englanti, saksa)  
Johanna Kurunmäki, tuntiopettaja (terveystieto) 
Sari Kustila, erityisopettaja 
Elina Latvala, tuntiopettaja (kotitalous) 
Mika Majanen, tuntiopettaja (käsityö, historia) 
Seija Sairanen, tuntiopettaja (kuvataide, käsityö, terveystieto) 
 
 
KOULUTYÖNTEKIJÄT 
Hongon puukoulu: 
Satu Niemelä, koulunkäynninohjaaja 
Riina Prunnila, koulunkäynninohjaaja  
 
Hongon koulu: 
Nina Schultz, koulunkäynninohjaaja / aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 
Päivi Hautala,  koulunkäynninohjaaja/ aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 
Eija Harju, siivooja 
Marjo Jokimäki, siivooja 
Marja-Leena Mattila, siivooja 30.3.2019 saakka 
Mariella Mäkitalo työkokeilussa 10.8.18 - 13.4.19  
Tero Koivisto, kiinteistönhoitaja  

 
Yhteiskoulu ja lukio:  
Ritva Hongisto, siivooja 
Ritva-Liisa Pajukoski, siivooja 
Arja Tiussa, siivooja 
Kirsi Ylituomi, palveluesimies 
Tiina Mäkelä, koulunkäynninohjaaja 
Arja Kiviluoma, toimistosihteeri 30.4.2019 saakka 
Anne Vähäniemi toimistosihteeri 1.5.2019 alkaen 
Hannu Alapeltola, koulunkäynninohjaaja 
Lassi Alakoski, kiinteistönhoitaja 
 
Oppilashuolto: 
Ella-Mari Halmela, kouluterveydenhoitaja (yhteiskoulu ja lukio) 



Katja Kaapeli, kouluterveydenhoitaja (Hongon koulu) 
Niina Hietaoja, koulukuraattori 
Katja Väljä, koulupsykologi 30.4.2019 saakka 
 

KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ (tilastointipäivänä 20.9.2017) 

 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Yht. 

Hongon koulu 22 19 18 11 22 10 14    116 

Yhteiskoulu        15 15 15 45 

            

Peruskoulu yht.           161 

 

 

KOULUTOIMEN HALLINTO 

Kunnan koululaitokseen kuuluvat esiopetus, peruskoulut ja lukio.  Kunnan kouluhallintoa varten kunnassa on 
sivistyslautakunta.  Sivistyslautakunta johtaa ja valvoo kunnan koululaitoksen toimintaa. 

Sivistyslautakunta 

Jäsen:     Varajäsen: 
Reija Leivo, puh.joht.   Erkki Saloharju 
Ari Paloviita, varapj.   Marjo Koivisto 
Jari Leivo    Ari Alapaholuoma 
Katrin Mäkitalo    Kaiju Ylinen 
Jonna Vehmasto   Pauli Sivula 
 
Leena Kamppi, vt. yhteiskoulun rehtori, esittelijä 31.7.2018 saakka  
Leena Kamppi, vt. sivistystoimenjohtaja 1.8. – 31.10.2018 
Mari Fabig vt. yhteiskoulun rehtori, esittelijä 1.11.2018 alkaen  
Saija Alahonko, kunnanhallituksen edustaja 
 
Sivistyslautakunta kokoontui lukuvuoden aikana 7 kertaa. 
 


