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Rehtorin tervehdys 4.6.2022 

 

Hyvät oppilaat, huoltajat ja henkilökunta, 

tänään on tärkeä juhlapäivä. Saamme kokoontua yhteisesti iloitsemaan ja juhlistamaan luku-
vuoden päättymistä sekä olemaan osallisina perusopetuksensa päättävien nuorten päivässä. 
Osa teistä aloitti esiopetuksessa, kun Pornaisten Yhtenäiskoulu aloitti toimintansa kymmenen 
vuotta sitten, ja osa on ollut koulussamme yläluokkien ajan. 

Koulun toimintaa ohjaavat moraaliset ja kasvatukselliset arvot. Haluamme toimia yhdessä jous-
tavasti ja johdattaa lapset ja nuoret taidolla tulevaisuuteen. Koulun toimintakulttuuri muodos-
tuu koulusta, sen jokaisesta yksilöistä sekä sitä ympäröivästä yhteisöstä. Pornaisissa yhteisölli-
syyden kulttuuri on aina ollut vahva. 

Hyvinvoinnin edistäminen on puheiden ja toiminnan keskiössä kaikkialla Suomessa, jälleen 
maailman onnellisimmaksi todetussa maassa. Hyvinvointia edistävä yhteenkuuluvuuden tunne 
syntyy koulussa monista perinteistä, jotka miellämme osaksi omaa yhteisöämme. Arvoisat op-
pilaat, tämä yhteinen koulukavereiden ja perheiden kanssa jaettava hetki on tärkeä, symboliar-
voltaan vahva rituaali. Se on merkki yhden perusopetuksen mittaisen ajanjakson päättymisestä 
ja uuden vaiheen alkamisesta elämässänne. Todistus oppimisen matkasta sekä iloksenne jaet-
tava ruusu juhlistavat päiväänne. 

Minä ja monet opettajistanne olemme eläneet kanssanne vaiherikkaan taipaleen, ja nyt voim-
me muistella ilolla ja paikoin huumorillakin menneitä vuosia. Jokainen yhdessä eletty päivä on 
ollut yhtä merkityksellinen kuin tämä juhlapäivä. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kaikkea 
muuta kuin tavanomaisia, ja erityinen aika on opettanut teille nuorille ja meille kaikille toisen 
ihmisen, ystävyyden ja yhteisön merkityksellisyydestä paljon. 

Rituaalit ja tarinat muovaavat yhteisöä yhdistävää kulttuuria. On olemassa hauskoja, mieleen-
painuvia pikku tapahtumia ja koulutarinoita esimerkiksi siitä, että jotkut ovat joskus suunnitel-
leet koulun päättymisen symbolisena rituaalina laittavansa sikarit palamaan todistuksen jaon 
jälkeen. Onneksi se on historiaa. Tupakointi on vähentynyt, epäterveellistä, eikä se olisi sääntö-
jen puitteissa mahdollistakaan.   

On aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa, kuten laulussa sanotaan. Pornaisten kuntaa ja päättäjiä 
minun on rehtorina helppo kiittää. Koen, että yhtenäiskoulua ja sen kehittämistä erinomaisena 
kuntalaispalveluna halutaan tukea. Pornainen on rohkeasti vahva selkänoja, johon kuntalaiset 
lapsineen voivat toimijana luottaa. 

Uutta henkilöstöä palkataan, kun osaavia ja hyvin palvelleita ihmisiä poistuu koulun arjesta. 
Toimistosihteeri Anneli Peltola sekä luokanopettaja Martti Tyrväinen jäävät eläkkeelle, par-
haimmat kiitokset heille hyvin tehdystä työstä kuntalaisten hyväksi. 
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Koulumme henkilöstö haluaa kiittää kuntaa muistamisesta koronavuosina tehdystä vaativasta 
työstä. Minä kiitän henkilöstöä ja oppilaita kaikesta, ilman teitä ja oppilaita yhteisöä ei olisi. 
Tärkeä kiitos kuuluu kaikille huoltajille, yhteisömme tarvitsee teitä toimiakseen ja kehittyäkseen. 
Kiitos menneistä vuosista ja kaikista vaikeista ja hyvistä hetkistä, elämään mahtuu niitä kum-
paakin. 

Kiitos menneiden vuosien sanoista ja teoista, hyvää kesää ja levollista uskoa tulevaisuuteen 
kaikille! 

Lea Backman, rehtori 
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Pvm 

Tapahtuma 

11.8.2021 Koulu alkoi 

11.–13.8.2021 Koulukuvaus 

18.8.2021 Esioppilaiden etävanhempainilta 

1.9.2021 Koko koulun yhteinen etävanhempainilta 

3.9.2021 7.-luokkalaisten ryhmäytyspäivä Isojärvellä 

13.–17.9.2021 Camera Obscura vuosiluokille 7–9 

24.9.2021 Nälkäpäivä 

11.–15.10.2021 9.-luokkalaisten TET  

18.–22.10.2021 Syysloma 

25.–29.10.2021 Kaveriviikko, halloween-naamiaiset 

17.11.2021 9.-luokkalaisten jatkokoulutusilta etänä 

12.11.2021 8.-luokkalaiset Taidetestaajat-vierailulla Helsingissä 

22.12.2021 Joulukirkko – tunnelmia valkokankaalla, vuosiluokilla 7–9 

23.12.2021–9.1.2022 Joululoma 

20.1.2022 Valinnaisaineiltapäivä vuosiluokille 7–8 

24.–28.1.2022 MOK-viikko vuosiluokilla 0–9 

10.–11.2.2022 Paloturvallisuusetätunnit 8.-luokkalaisille 

21.–25.2.2022 Talviloma 

16.3.2022 Koulukonsertti vuosiluokille 0–9 

29.3.2022 Yrittäjyyskasvatuksen MOK-päivä vuosiluokille 0–9 

14.4.2022 Pääsiäiskirkko etänä vuosiluokille 1–6 

14.4.2022 Pääsiäiskirkko vuosiluokittain luokille 7–9 

19.–22.4.2022 8.-luokkalaisten TET-harjoittelu 
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Pvm 

Tapahtuma 

11.5.2022 8.-luokkalaiset Taidetestaajat-vierailulla Helsingissä  

18.5.2022 Tulevien 7.-luokkalaisten vanhempainilta 

27.5.2022 Tulevien 7.-luokkalaisten tutustumispäivä 

1.6.2022 Kevätjuhlat vuosiluokilla 0–2, 4, 3–5 ja 6 

4.6.2022 Todistustenjako vuosiluokilla 1–6 

4.6.2022 Kevätjuhla vuosiluokilla 7–9 
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Poimintoja lukuvuoden tapahtumista 

 

Kouluvuosi alkoi yhteisöllisyyttä rakentaen 

 

Yläkoulun välituntitoiminta alkoi heti 
elokussa liikunta-areenalla. Jokainen 
luokka oli vuorollaan vastuussa pelin 
käynnistämisestä. Kaikki polttaa kaik-
kia -peliä pelattiin maanantaisin, tiis-
taisin ja torstaisin. Yläkoululaiset läh-
tivät heti alkusyksystä innokkaasti 
mukaan välituntiliikuntaan.  

 

Tukioppilaiden kantaa ottavia julisteita 
ilmestyi käytäville. Tänäkin lukuvuonna 
niiden sanoma on äärimmäisen tärkeä. 
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Syksy toi tietoa ja virkistymistä 

 

4.-luokkalaiset saivat oman paloturvallisuustunnin 22.9.                                                   
Sen piti Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta Antti Salonen.                                            
Aihesisältöön kuului palotorjuntaa, pelastumista ja korvausvastuuta.  

 

Lokakuun lopussa vietettiin yläkoulun halloween-päivää. Oppilaskunta järjesti tapahtumaan 
Kahoot-visan ja halloween-kioskin. Edulliset hinnat ja herkulliset tuotteet houkuttelivat 

paikalle runsaasti asiakkaita. 

Oppilaskunnan kioskitoimintaa pidettiin yllä 
lukuvuoden aikana aktiivisesti. Kioskimyyntiä 

toteutettiin koulun pihassa yläkoululaisten toi-
mesta mm. halloweenina, pääsiäisenä, joulun 

tienoilla ja kesäloman lähestyessä. Kioskin hin-
nat olivat jopa kaupan hintoja alhaisemmat, 

joten asiakkaista ei ollut pulaa. Oli myös muka-
va huomata, että kioskista ei aiheutunut juuri-

kaan sotkua, mutta sitäkin enemmän iloa. 

 

Valtakunnallista hävikkiviikkoa vietettiin Yhte-
näiskoulussa 13.–17.9. Hävikkiviikon tavoitteena 
on kiinnittää huomiota 
turhan ruokajätteen 
syntymiseen.  

Viikko alkoi aiheeseen 
liittyvillä aamunavauksilla. Kirveskoski-talon puolella aamunavauk-
sen pitivät ekoagentit. Yläluokkalaiset saivat osallistua luokittain 
Kahoot-visaan. Kahootin voittanut luokka sai keksit koululounaan 
jälkiruoaksi. Alaluokkien opettajat kävivät pitkin viikkoa läpi hävik-
kiviikon aiheita.  

Viikon aikana kouluruokalan seinille kiinnitettiin julisteita ja tietoa 
ruokahävikistä. Koulun somealustoille postattiin julkaisuja ruokahävikistä. Hävikkiviikon 
toimintana oli myös Kirveskosken oppilaiden Syö lautanen tyhjäksi -haaste. Ekoagentit val-
voivat haasteessa omien luokkiensa ruokailua merkiten erityisiin lomakkeisiin, kuinka moni 
oppilas päätti kouluateriansa tyhjään lautaseen.   
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Perinteitä noudattaen, uutta luoden 

 

Eskarien ja ysien yhteinen hautausmaavierailu muutti tänä vuonna muotoaan sääolojen 
vuoksi. Käynti sankarihaudoilla peruttiin. Vierailun sijasta Risto Poutanen ja Jemina         
Korkiamäki kiersivät 5.11. 9.-luokkalaisten oppitunneilla kertomassa pornaislaisista sankari-
vainajista ja jakoivat oppilaille Pornaisten Leijonien ja K-Market Pornaisen lahjoittamat 
kynttilät.    

 

Marraskuussa, 12.11., 8.-luokkalaiset 
matkasivat luokanvalvojineen Helsin-
kiin Taidetestaajat-vierailulle. Taide-
testaajat-hankkeen tavoitteena on saa-
da kaikki suomalaiset 8.-luokkalaiset 
kokemaan ja arvioimaan taidetta. 

Marraskuisen vierailun kohteena oli 
Suvilahden Kattilahalli, jossa esiintyjänä 
oli Tanssiteatteri Hurjaruuth – Talvisir-
kus Vauhti.  

 

Kisailuja ja yritteliäisyyttä 

 

Koulumme voittajajoukkue Jääkarhut (Sofianna 
Utriainen, Kukka Pennanen ja Senni Luumi) 
visaisten kysymysten äärellä. 

 

NouHätä!-kilpailu järjestettiin toistamiseen kokonaan digitaalisesti. Alkukarsintavaiheessa, 
28.2.–18.3 välisenä aikana, ratkottiin pelastustoimialueiden parhaat joukkueet aluekilpai-
luun. Joukkueemme Jääkarhut eteni hienosti aluekilpailuun, joka järjestettiin 7.4.  
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Suomen Ladun Ulkona kuin lumiukko 
-kampanja sai innostumaan lumesta. 
Lumiukkoja rakennettiin useilla luokka-
asteilla oppituntien aikana. 

Pornaisissa raportoitiin kampanja-
aikana useita satoja lumiukkoja.  

 

 

 

 

Yhtenäiskoulun 6B- ja 6M-luokkalaiset      
halusivat olla mukana auttamassa lintuja 
talven yli. 

 

Oppilaat valmistivat ohja-
tusti suunnitellun ruokin-
ta-automaatin, jotta talvi-
ruokinta ja lintujen bon-
gaus olisi kotipihoilla 
helppoa ja hauskaa. Op-
pilaat saivat viimeistellä 
työnsä itse valitsemillaan 
väreillä. 
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Koulukonsertti maaliskuussa 

 

Kahden vuoden pitkän koronatauon jälkeen koulussamme järjestettiin ensimmäinen iso, 
yhteinen tapahtuma sisätiloissa: 16.3. pidettiin koulukonsertti teemalla School Breaks      
kaikille luokkien 0–9 oppilaille. 

Esiintyjinä oli kolme ammattimuusikkoa (trum-
petisti, saksofonisti ja rumpali) sekä kaksi    
ammattitanssijaa. Tyyleinä olivat hiphop ja 
breakdance.  

 

Niin musiikki kuin tanssiesityksetkin  
olivat korkeatasoisia ja mukaansa-
tempaavia. 

 

 

Konserttikeskus, jonka kautta esitys tilattiin, kertoo 
näin: 

"School Breaks on osallistava show, joka yhdistää ka-
tutanssilajeja ja rytmimusiikkia. Ohjelma esittelee 
hiphop-kulttuurin tyylipiirteitä ja siihen sisältyviä tai-
teenlajeja, kuten break- ja street 
-tanssia." 

 

Opettajat Venla Kivilahti ja Päivi 
Juvonen hiphopin ja          
breakdancen rytmeissä.  
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Esiintyjät ottivat mukavasti kontaktia yleisöön, ja nimikirjoitusten pyytäjiä parveili konsertin 
jälkeen esiintyjien ympärillä. Saipa eräs oppilas yllätyslahjaksi jopa rumpalin omat rumpu-
kapulat! 
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Aktiivista yrittäjyys- ja agenttitoimintaa 

 

Yrittäjyys- ja yhteistyö-, ympäristö- ja kestävä kehitys -tiimi kokosi alakoulun 3.–5.-luokilta 
ja 7.–8.-luokilta 8 ekoagenttia, joiden toiminnan tavoitteena on saada lisättyä oppilaiden 
osallisuutta koulun ympäristöasioissa. Earth hour huomioitiin perjantaina 25.3. info tv:ssä 
ja aamunavauksessa.   

 

Yrittäjyyskasvatuksen MOK-päivä pidettiin 29.3 koko yhtenäiskoulun voimin. Eskarit ja 
1.-luokkalaiset piirsivät unelmiensa kauppoja sekä leikkivät kauppaleikkiä omissa luokis-
saan.  

Päivän kruunasivat niin eskareilla kuin 
1.-luokkalaisillakin hyvin onnistuneet 
kauppavierailut. Tästä erityiskiitokset 
ansaitsee K-Market Pornainen.   

Alaluokkien puolella yrittäjyyskasvatus 
näkyi eri luokka-asteilla monin eri ta-
voin. 2.-luokkalaiset perehtyivät ja 
pohtivat tulevaisuuden kaupunkeja.  
3.-luokkalaiset tutustuivat erilaisiin 
ammatteihin ja rakensivat luokkiinsa 
ammattipuun. 4.-luokkalaiset puoles-
taan ratkoivat taajaman pienoismallin 
avulla yhteiskuntaan ja yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä. Unelmien ammatteja pohdittiin  
5.-luokkalaisten yrittäjyyspäivässä sekä pelattiin Ammatti-Aliasta.   

Yläluokkien puolella 7.-luokkalaiset ideoivat luokanvalvojien ohjeistamana omia yrityksiään 
ja pyrkivät kehittämään yritykselleen liikeideaa tai tuotetta. Tämän jälkeen harjoiteltiin 
markkinointia kehittelemällä yritykselle sopivaa mainontaa.  

8.-luokkalaisten yrittäjyyspäivä kului tutustumalla työelämän taitoihin. Oppilaat perehtyivät 
kesätyön löytämisen tapoihin ja siihen, mikä voisi olla sellainen työ, jota haluaisi itse tehdä 
tulevaisuudessa. Teemana 8.-luokkalaisilla oli myös eri yritysmuotoihin tutustuminen sekä 
pohdinta siitä, olisiko itsestä mahdollisesti yrittäjäksi.   

 

 

 



15 
 

Kahden koronavuoden jälkeen oppilaat pääsivät jälleen 
Yrityskylä-vierailulle. Ensimmäisenä vierailulle lähtivät 
6.-luokkalaiset, kun bussi starttasi aamulla 29.3 kohti 
Helsinkiä. Vierailua oli harjoiteltu käymällä läpi Yritysky-
lään liittyvää materiaalia. Niistä 6.-luokkalaiset saivat 
paljon osaamista ja apua vierailun läpiviemiseksi. Matka 
Yrityskylään oli onnistunut, ja oppilaat saivat reissusta 
innostuksen ja onnistumisen kokemuksia.    

Myös 9.-luokkalaiset pääsivät pitkän tauon jälkeen te-
kemään Yrityskylä-vierailun. Oppilaat harjoittelivat yrittä-
jyyskasvatuksen MOK-
päivänä Yrityskylässä 
tapahtuvaa yrityssimu-
laatiota varten. Yritysky-
lä-oppitunnit toimivat 

erinomaisena kenraaliharjoituksena tulevaa pelitapahtumaa 
varten. Itse vierailut Yrityskylään, Kaisaniemeen, tehtiin kah-
tena eri päivänä (30.–31.3).  Alkujännityksen kaikottua ja 
peliin yhä paremmin sisään päästyään oppilaat alkoivat 
näyttämään osaamistaan, kilpailuhenkisyyttään ja innostu-
neisuuttaan.  

Palaute niin oppilailta kuin mukana olleilta luokanvalvojilta 
ja ohjaajilta oli positiivista.            

 

 

 

Alaluokkien lukuagentit aktivoituivat ke-
vään 2022 aikana koronatilanteen helpo-
tuttua. Lukuagenttitoiminta pyöri alaluok-
kien osalta 20 oppilaan voimin.  

4.–6.-luokkalaiset lukuagentit kokoontui-
vat talviloman jälkeen noin joka toinen 
viikko agenttikokoukseen saamaan ohjeita 
kirja-arvostelujen tekoon ja pitämiseen 
luokissa, lukupuun rakentamiseen (puun 
lehdiksi luettuja kirjoja lyhyen arvostelun 
kera), lukemiseen kannustamiseen omassa 
luokassa (sadan kirjan lukuhaaste yhtei-
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sesti), keskusteluun luetuista kirjoista ja vinkkien antamiseen toinen toisilleen.                    
2. ja 3. luokan lukuagentit kokoontuivat hiihtoloman jälkeen noin joka toinen viikko kes-
kustelemaan luetuista kirjoista. Osa lukuagenteista piti 1.-luokkalaisille kirjaesittelyn.  

Lukuagentit huolehtivat vastuupäivinään Kirveskoski talon ala-aulan kirjahyllystä sekä ja-
koivat luokkiinsa sadan kirjan yhteisen lukuhaasteen, johon pienet ekaluokkalaisetkin tart-
tuivat innokkaasti.  

 

 

Kevään huipentumana lu-
kuagentit pääsivät retkelle 
Töölön kirjastoon 
10.5.2022.  

Vierailijat pääsivät tutus-
tumaan viihtyisään lasten- 
ja nuorten osastoon 

Kirjastovierailulla erikoiskirjastonhoitaja Annamari Ylianttila piti 
Maagisen kirjavinkkauksen ja sanataidepajan, jossa vierailijat pääsi-
vät tekemään omat runoselfiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukavana yllätyksenä kaikki lukuagentit saivat 
kirjastosta lahjaksi runokirjat. Kirjastoretki oli kai-
kin puolin onnistunut, ja lukuagenttien lukuin-
nostus sai varmasti retkeltä lisää ideoita ja luku-
vinkkejä. 
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Yläluokkalaiset osallistuivat tauon jälkeen 
pääisäishartauteen  

 

Yli kahden koronavuoden tauon jälkeen Yhtenäiskoulun 
vuosiluokat 7–9 pääsivät tuttuun tapaan Pornaisten 
kirkkoon.  

Pääsiäishartaudet järjestettiin kuitenkin vielä normaalis-
ta poiketen jokaiselle luokkatasolle kerrallaan, eli kol-
messa vuorossa kiirastorstaina. 

 

Hartaudessa esiintyivät solisteina Heidi Flink (7d) ja 
Hanna Ahokivi (9d) laulaen kappaleen Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulupastorimme Poutsi, nuorisotyönohjaaja Jemina sekä Jorma-kanttori olivat yhdessä 
oppilaitten ja musiikinopettaja Minnan kanssa valmistaneet kauniin pääsiäistilaisuuden.     

Monia oppilaita oli tärkeissä tehtävissä: lukijoina, kynttilän sytyttäjänä ja musiikkia toteut-
tamassa.  



18 
 

Musiikkiesityksissä esiintyi lauluryhmä (Heidi Flink, Josie Holappa, Nella Fagerström, Telma 
Laitinen ja Hanna Ahokivi kappaleenaan Hän ei ole enää täällä) taitavan rytmiryhmän (Anni 
Nieminen ja Taisto Lehti) säestyksellä. Hartaudessa kuultiin myös hieno loppumusiikki (Kis-
sin Beth) Taiston pianolla soittamana.  

Oli hyvä mieli lähteä pääsiäisen viettoon mukavan yhdessäolon jälkeen. 

 

 

Huhti-toukokuussa sai käyttää mielikuvitusta,    
nokkeluutta sekä nauttia taiteesta 

Huhtikuun lopussa ollut Jätä reppu kotiin -päivä innosti oppilaita 
hyvinkin luoviin ratkaisuihin. Opiskeluvälineet kulkivat mukana 
vasin monin tavoin! 
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Rosk’n Rollin Kierrätysexpertit-loppukilpailuun pääsi joukkue Banaanikartongit (Nelli 
Halla, Nea Heikkonen ja Oskari Luume 4B-luokalta). Loppukilpailu järjestettiin Domargårdin 
jätekeskuksessa Porvoon kupeessa 5.5.2022 toiminnallisena kilpailuna, jossa nopeus ratkai-
si. Rosk’n Rollin kilpailu on 4.-luokkalaisille suunnattu kierrätysaiheinen kisailu, johon kuului 
helmikuussa järjestetty etäluento ja sen jälkeen nettipeli kierrätyksestä. Pelissä joukkueet 
yrittivät kerätä mahdollisimman suuren pistesaaliin. Loppukilpailuun pääsi viisi joukkuetta 
Itä-Uudenmaan alueelta. Kisan voitti Valkon koulun joukkue Loviisasta.  

 

 

 

Toukokuussa 8.-luokkalaiset taidetestaajat 
luokanvalvojineen pääsivät nauttimaan Game 
Music Collectiven sinfonisesta pelimusiik-
kikonsertista.  

Konsertin puitteet Helsingin Kulttuuritalolla 
olivat vaikuttavat. Esitetyt kappaleet tem-
paisivat mukaan niin nuoret kuin aikuisetkin.  
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Yhdeksäsluokkalaisten joukkue pääsi tänä vuon-
na hienosti Taitaja9-kilpailun finaaliin Poriin. 
Finaali pidettiin 17.–18.5.  

Kilpailijat pääsivät esimerkiksi pukeutumaan lät-
kävarusteisiin, tunnistamaan puunpaloja sekä 
arvioimaan elintarvikkeiden sokeripitoisuuksia.  

  

 

 

Joukkue (Neea Tuomala, Antto 
Ulkuniemi ja Tino Olander) eteni 
kisassa menestyksekkäästi edeten 
aina semifinaaleihin saakka. 

 

 

 

 

 

Tulevien 7.-luokkalaisten vanhempainilta 

 

Koronatauon jälkeen 6.-luokkalaiset pää-
sivät ennen uutta lukuvuotta tutustu-
maan tuleviin luokkatiloihinsa ja Yhte-
näiskoulun yläluokkien aikuisiin.  

Vanhempainillassa kuultiin illan aikana 
paitsi kaksi hienoa musiikkiesitystä myös 
mm. opinto-ohjaaja Heidin ja tukioppi-
laiden luotsaama katsaus opintiestä.             
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Vanhempainillan aluksi rehtori Lea Backman esitteli ylä-
luokkien henkilökuntaa.  

 

Esittelyjen ja musiikkiesitysten jälkeen tukioppilaat ja 
tulevat luokanvalvojat kierrättivät 6.-luokkalaisia aineen-
opetuksen luokissa, joissa oppilaat saivat tavata eri    
aineenopettajia.  

 

 

 

 

 

 
Koulun bändi Whiplash suoritti ensiesiinty-
misensä ja soitti vakuuttavasti Metallican 
kappaleen For Whom The Bell Tolls.  
 
Kuvassa ovat Taisto Lehti, Eemi Sainio ja 
Luca Lager. Bändissä soittaa myös koulun-
käynnin ohjaaja Joona Eronen (kitara). 
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Kesäkuu saa katsomaan kesään 

 

Keskiviikkona 1.6. kisailtiin oppilaskunnan hallituksen järjestämässä frisbeegolf-
turnauksessa. Lähes kaikki yläluokat olivat edustettuina kisassa, joka järjestettiin suurilta 
osin oppilaiden toimesta. Sponsorina toimi K-Market Pornainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukuvuoden mittaisella matkalla on nähty ja koettu paljon – eletty. Takana ovat               
vaiherikkaat kuukaudet sekä puurtaminen luokissa ja lähiympäristössä. Edessä on kesä, 

mukana muistot. Uusi lukuvuosi Pornaisten Yhtenäiskoulussa häämöttää matkan päässä. 
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Tukioppilastoiminta 2021–2022  
  
 
 
Lukuvuoden alettua elokuussa aloitimme tukioppilastoiminnan uusien seiskaluokkalaisten 
kanssa. Tutustutimme heitä yläasteeseen ja omaan uuteen luokkaansa. Pidimmekin en-
simmäisenä tukaritoimintana heille ryhmäytysleikkejä rastien muodossa. 
 Tukaritoimintaa jatkoimme syyskuussa perinteisellä seiskaluokkalaisten Isojärvi-
päivällä. Siellä seiskaluokkalaiset kiertävät luokittain erilaisia rasteja. Ideana on tutustua ja 
ryhmäytyä toisten kanssa. Isojärvellä meistä tukareista olivat mukana kaikki kasiluokan tu-
karit ja pari ysiluokan tukaria. Syyskuussa alkoivat myös seiskojen olympialaiset, joista en-
simmäiset pisteet jaettiin kyseisenä Isojärvi-päivänä. 
 Lokakuussa, viimeisellä viikolla, pidimme kaveriviikon. Maanantai alkoi aamunavauk-
sella, jossa kerrottiin kaveriviikon sisällöistä ja tapahtumista. Jokaiselle päivälle oli annettu 
erilainen ystävällisten sanojen ja tekojen haaste. Maanantaina kaveriviikko näkyi myös ves-
sojen peileihin kiinnitetyissä kehuissa. Tiistaina luokat askartelivat luokkien oviin kehutau-
lut. Viikko jatkui siten, että alakoululaiset saivat kaveripassit ja heille pidettiin aamupäivän 
välitunneilla leikkihetkiä. Viikko päätettiin perjantaina halloween-naamiaisiin. Tukarit olivat 
koristelleet kouluravintolan näyttämön karmivasti halloween-teeman mukaisesti.  
 Marraskuussa pidimme leikitystunnin seiskoille ja esittelimme samalla heille tukari-
toimintaa. Kyseisellä leikitystunnilla luokanvalvoja jakoi tukarihakemuslaput niille, jotka sen 
halusivat. Järjestimme marraskuussa seiskoille myös lakanalentisturnauksen, josta oli jälleen 
jaossa pisteitä seiskojen olympialaisiin. 
 Joulukuu oli ensi vuoden mahdollisille tukareille jännittävää aikaa, koska tukariha-
kemukset piti lähettää 12.12 mennessä ja alettiin pitää tukarihaastatteluja. Hetki joulukuus-
sa oli hiljaista, mutta tukaritoiminta jatkui tiistaina 21.12 jouluvaatepäivällä. Päivän ideana 
oli punaiseen pukeutuminen. Eniten punaiseen pukeutunut luokka palkittiin joka vuosiluo-
kalta. Ennen joululomaa pidimme tukareiden kesken pikkujoulut.  
 Helmikuussa, ystävänpäivänä, pidimme leikitystunnin seiskoille. Kaikille yläkoululai-
sille annettiin ystävänpäiväpassit, ja jaoimme jokaiselle oppilaalle kortinpuolikkaita, joille 
piti löytää pari. Jos kortin toisen puolikkaan löysi, sai palkinnon.  

Keväällä seiskojen vuosiolympialaiset jatkuivat ryhmien värittämällä ja kokoamalla 
pääsiäisaiheisella palapelitehtävällä sekä pingispallon kantokisalla. 
 Toukokuun lopussa tukioppilaat olivat mukana tulevien 7.-luokkien tutustumispäi-
vässä, ja kuluneen vuoden seiskojen vuosiolympialaiset huipentuivat opettaja-aiheiseen 
Kahoot-visaan ja köydenvetokisaan. 
 
Tilma Nieminen, Hilda Vaittinen ja Sara Vantos  
 

Tukioppilasohjaajina toimivat  

Marjaana Hänninen ja Sanna Kanto   
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Vuosiluokkien 7–9 oppilaskuntatoiminta 2021–2022 
 
 
Kioskitoiminta vakiintui lukuvuoden aikana osaksi oppilaskunnnan toimintaa. Kioski järjes-
tettiin oppilaiden toimesta yläpihan katoksessa halloweenina, jouluna, pääsiäisenä ja vii-
meisellä kouluviikolla. Kiskan tavaramerkki oli erityisen huokeat hinnat. Suosion saanut 
toiminta jatkunee myös ensi vuonna. 
 
Oppilaskunta lanseerasi frisbeegolfturnauksen, joka totoeutettiin viimeisellä kouluviikolla. 
Turnaus oli suosittu, sillä siihen osallistuivat lähes kaikki yläluokat. Tapahtumaa sponsoroi 
paikallinen K-kauppa. 
 
Vuoden aikana oppilaskunta oli aktiivisesti mukana oh-ryhmän palavereissa. Lisäksi järjes-
timme mm. joulupukinmetsästyksen sekä pääsiäismunajahdin.  

 
 
Hanna Pullola,  
oppilaskunnan ohjaaja 
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Musiikkitoiminta 2021–2022 

 

Yli kahden vuoden koronan aiheuttaman tauon jälkeen koulumme musiikkitoiminta alkoi 
pienimuotoisesti syksyn mittaan ja on laajentunut kevätlukukaudella asteittain. 
Innostuneita, taitavia ja toimintaan sitoutuneita laulajia ja soittajia on riittänyt runsain mi-
toin kaikilla luokka-asteilla. 
 
Musiikin oppituntien ulkopuolista musiikkitoimintaa on ollut niin kuorolaisilla, lauluyhtyeil-
lä, solisteilla kuin bändilläkin. Esitykset on aloitettu vähitellen koronatilanteen helpotuttua. 
Iltapäiväkerho Leppis on käynyt jälleen entiseen tapaan musiikkikerhossa kerran viikossa. 
Kerhossa on tutustuttu musiikin maailmaan laulaen, soittaen, leikkien, kuunnellen ja katsel-
len. Toisena opettajana osan vuodesta toimi Eeva-Kaisa Kohonen, jonka ammattitaitoisessa 
ohjauksessa lapset pääsivät 5-kielisen kanteleen lumoavan soinnin pariin. 
 
Seurakunnan kanssa toteutettiin luokkien 7–9 joulukirkko videoituna. Hienon tulkinnan 
Maa on niin kaunis -virrestä esitti Akseli Hakala, ja koskettavan laulun Taivas sylissäni esitti 
koulumme erityisopettaja Heidi Koivunoro Minna Vihkon säestämänä. 
 
Maaliskuussa saimme kokoontua pitkästä aikaa koulun saliin seuraamaan koulukonserttia 
School Breaks, joka sisälsi huippuammattilaisten esittämänä hiphoppia, rappia ja break-
dancea. Konsertti järjestettiin yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa. 
 
Alaluokkien pääsiäiskirkko toteutettiin videoituna Pornaisten kirkosta. Seurakunnan työnte-
kijöiden puheosuudet sekä yläluokkien oppilaiden musiikkiesitykset muodostivat hienon 
kokonaisuuden, joka johdatti meidät pääsiäisen viettoon. Yläluokat pääsivät pääsiäiskirk-
koon aivan paikan päälle, mutta tällä kertaa luokka-asteittain. Kolmessa pääsiäishartaudes-
sa esiintyivät taitavasti laulajat Hanna Ahokivi, Heidi Flink, Nella Fagerström, Josie Holappa 
ja Telma Laitinen. Heidi ja Hanna esittivät lisäksi koskettavasti soololauluna Maan korvessa 
kulkevi lapsosen tie -klassikon. Rytmiryhmänä taituroivat Taisto Lehti ja Anni Nieminen. 
 
Tulevien 7.-luokkalaisten vanhempainillassa esiintyivät isolle yleisölle Heidi Flink (Mika Wal-
tarin koulun opettajien Irja Kuisman ja Anna Kilpeläisen loistava laulu Sä osaat) sekä ensi-
esiintymisensä suorittanut koulumme bändi Whiplash. Bändi on harjoitellut todella innok-
kaasti koko lukuvuoden ajan musiikkiluokassa, ja Metallican kappale For Whom The Bell 
Tolls soi taitavasti ja vaikuttavasti. Bändissä soittavat Luca Lager ja koulunkäynnin ohjaa-
jamme Joona Eronen (kitarat), Eemi Sainio (basso) sekä Taisto Lehti (rummut). 
 
Henkilökunnan kevätkahveilla esiintyi kahdeksasluokkalainen Marianna Lappalainen. Hän 
tulkitsi Kassu Halosen ja Vexi Salmen klassikoksi muodostuneen kappaleen Maailma on 
kaunis sydämeenkäyvän koskettavasti ja herkästi. 
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Kevätjuhlat järjestettiin osittain luokkatasoisesti. Luokkien 0–2 kevätjuhlassa lauloi pienten 
kuoro, kappaleinaan Ihme ja Minun ystäväni. Solistina lauloi Ellen Pietarinen. Luokkien 3–5 
kevätjuhla järjestettiin nuorisoseurantalo Kuusistolla, joka antoi kauniit, perinteiset puitteet 
juhlaohjelmalle. Kolmasluokkalaisten kuoro esitti juhlassa iloisen Ystävyyden laulun. Solis-
teina lauloivat Louna Hosia, Ida Pessala, Jessica Pietarinen ja Jessi Sarkama. Pianosäestyk-
sestä huolehti Päivi Laitinen. Taitavan viulu-piano -duon muodostivat Viivi Vaherno ja Suvi-
Kaisa Saksa esittäen kappaleen Kevätsää. Kolmasluokkalaiset Taimi ja Tuuli Vastamäki saat-
telivat meidät kesälomalle esittämällä vastustamattoman mukaansatempaavasti Einon ja 
Aapelin kappaleen Kesäkuun eka (Älä tule paha kesä). 
 
Kuudensien luokkien kevätjuhlassa kuultiin kaksi musiikkiesitystä. Haloo Helsingin kappale 
Maailman toisella puolen sai esittäjikseen kaikki koulumme kutoset. Solisteina lauloivat 
Iines Klippi ja Lilia Tikkanen. Pekka Simojen Jäähyväiset soi samoin kaikkien kuutosten yh-
teisvoimin. Tässä solisteina toimivat Bettina Hertteli, Minea Palikainen ja Taimi Kauppinen. 
 
Luokkien 7–9 kevätjuhlassa pääosassa olivat peruskoulunsa päättävät yhdeksäsluokkalaiset. 
Ensimmäisenä musiikkiesityksenä kuultiin Haloo Helsingin Maailman toisella puolen, jonka 
kertosäkeen sanat ” Äiti, älä pelkää, kyllä pidän itsestä huolen” soivat suoraan kutsuvieraina 
olleiden ysiluokkalaisten vanhempien sydämiin. Lauluyhtyeessä lauloivat Hanna Ahokivi, 
Nella Ahonen, Camilla Hellström, Nella Fagerström, Telma Laitinen, Anni Nieminen, Emma 
Tarkiainen sekä Anita Vuori. Taitavassa soitinyhtyeessä soittivat Konsta Kinnunen, Elias 
Salminen, Alice  Sipilä ja Kristian Österberg (kitarat), Matilda van Duyn (basso), Kia Raja-
kangas (kosketinsoitin) sekä Taisto Leht (rummut). Toinen musiikkiesitys (Pekka Simojoki – 
Anna-Mari Kaskinen: Jäähyväiset) sai esiintyjien ja musiikinopettajankin silmät kostumaan 
jo harjoitusvaiheessa, kun ysiluokan tyttöjen kuoron laulaessa yhdeksän vuoden yhdessä-
olo oli päättymässä näihin sanoihin: 
 
”On aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa, 
nyt meidät yhteen liittää vain muistojemme maa. 
Jäi jälki sydämiimme, jälki unelmiin, 
teille laulamme nyt: Näkemiin. 
Turvallista matkaa me toivotamme näin, on aika purjeet nostaa ylöspäin. 
Turvallista matkaa aalloilla elämän 
kanssa hyvän ystävän.” 
 
Musiikinopettaja-Minnalla on ollut hieno yhteinen matka yhdeksän vuoden ajan monen 
lahjakkaan ja musiikkitoimintaan vahvasti sitoutuneen nuoren kanssa. Kiitos yhteisistä het-
kistä, pitkistä harjoitusperiodeista ja ihanista esityksistä! Ne eivät unohdu. 
 
 
Yhtenäiskoulun musiikkitoiminnasta vastaa musiikinopettaja 
 
Minna Vihko. 
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Esiopetusvuosi 2021–2022 

 

Lukuvuonna 2021–2022 Pornaisten Yhtenäiskoulussa opiskeli 28 lasta kahdessa esiopetus-
luokassa. 0A-luokalla toimi opettajana Johanna Koskipirtti ja 0B-luokalla Tuula Tanskanen. 
Osa esiopetuksesta toteutettiin pienryhmissä, joille oppilaat olivat itse valinneet nimet: Ja-
guaarit ja Koirat (0A) ja Perhoset ja Oravat (0B). 
 
Käytimme esiopetuksessa Seikkailujen eskari -sarjaa, johon kuuluu sekä kirja- että digima-
teriaalia. Seikkailujen eskarin iloisten hahmojen, kuten Alma-orava ja Topi-siilin opastuksel-
la tutustuimme esiopetuksen monenlaisiin aiheisiin. Kirjan tehtävien ja tarinoiden lisäksi 
esiopetusvuosi sisälsi esimerkiksi kädentöitä, musiikkia, satujen kuuntelemista, itseilmaisua, 
mediakasvatusta, ympäristön tutkimista ja havainnoimista sekä liikkumista ja leikkimistä. 
Tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja opettelimme MIELI ry:n julkaiseman Eläinlasten 
elämää -pöytäteatterimateriaalin avulla. Metsäretkillä teimme luontotehtäviä ja söimme 
eväitä kannonnokassa. Keväällä kokoontui kantelekerho, jossa tutustuttiin soittimeen, soi-
tettiin yhdessä ja tehtiin omaakin musiikkia. 
 
Tänä lukuvuonna saimme nauttia erityisesti liikkumisesta ja lukemisesta. Pornaisten kunnan 
Liikkuva lapsi -hankkeen myötä saimme eskariin säännöllisesti vieraaksi liikuntakoordinaat-
tori Lauri Syrjäsen, jonka kanssa harjoittelimme perusliikuntataitoja juoksusta ja hypyistä 
alkaen sekä tutustuimme moniin liikuntamuotoihin ja -lajeihin, kuten jalkapalloon, kei-
häänheittoon, hiihtoon, luisteluun ja lumikenkäilyyn. Liikuntahankkeen tiimoilta teimme 
myös kevätretken Parkkojan koululle, missä järjestettiin kaikkien kunnan eskareiden yhtei-
nen liikuntapäivä. 
 
Toinen tämän lukuvuoden hanke oli varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukemisen kulttuu-
ria vahvistava hanke. Luimme paljon lapsille ääneen, eskariin sai tuoda oman lempikirjansa, 
huoltajat lukivat lapsille oman lapsuutensa lempikirjoja, sadutimme, teimme kirjastokäynte-
jä, askartelimme kirjanmerkkejä, tutustuimme joka kuukausi uuteen runoon ja pidimme 
lukutunteja yhdessä alkuopetuksen kanssa. 
 
Koronarajoitusten vähitellen helpottaessa pääsimme tekemään yhteistyötä eri tahojen 
kanssa. 0.–2.-luokkalaisten lukuparien lisäksi tapasimme viidesluokkalaisia yhteisellä temp-
puradalla ja yhdeksäsluokkalaisia liikunnanohjauskurssilaisia pihalla ja tekonurmella. Osal-
listuimme seurakuntahetkille ulkona ja eskarissa sekä Koulutus elämään -säätiön oppitun-
nille, jonka aiheena oli monipuolinen ravinto ja terveelliset elämäntavat. Esiluokkien kesken 
oli monia yhteisiä mukavia musiikki- ja leikkihetkiä. Maaliskuinen koulukonsertti School 
Breaks! oli eskarilaisille jännittävä ja mukaansatempaava musiikkiesitys. Vihdoinkin oli 
mahdollisuus kokoontua yhteen nauttimaan elävästä musiikista ja tanssista! Yhteistyötä 
etänäkin kokeilimme, kun Keski-Uudenmaan pelastuslaitos järjesti eskarilaisille paloturvalli-
suustuokion Teams-yhteydellä. 
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Esioppilaiden ja 9.-luokkalaisten perinteinen sankarihautavierailu pyhäinpäivän alla joudut-
tiin tänä lukuvuonna perumaan rankan sateen vuoksi, mutta pääsimme vierailemaan hau-
tausmaalla ensimmäisen adventin aikaan. Tällöin pastori Risto Poutanen kertoi meille por-
naislaisen sotilaan tarinan ja sytytimme sankarihaudalle kynttilän. 
 
Tammikuun MOK-viikolla (monialaiset oppimiskokonaisuudet) aiheena oli viidakko. Eskari-
laisilla oli omat nimetyt viidakkoeläimensä, jotka valmistettiin eri materiaaleja käyttäen. 
Eläimet koottiin seinälle upeaksi viidakkomaisemaksi. Lisäksi luimme viidakkoaiheisia kirjo-
ja, lauloimme viidakkolauluja, etsimme pihalle kätkeytyneitä viidakon eläimiä ja seurasim-
me eri puolilla maailmaa eläviä eläintarhojen villieläimiä livekameroiden välityksellä. Koti-
tehtävänä lapset kertoivat omasta viidakkoeläimestään tarinan, jonka vanhemmat kirjoitti-
vat muistiin. 
 
Yrittäjyysviikolla leikimme kauppaleikkiä koululla ja kävimme vierailulla Pornaisten K-
Marketissa, missä kauppias Kirsi Jarkkola vastasi lasten esittämiin kysymyksiin. Etsimme 
kaupasta eri tuotteita ja niiden hintoja, ja lopuksi Kirsi esitteli meille kaupan varastotilat 
isoine pakastehuoneineen ja lajittelupisteineen. 
 
Juhlat piristivät eskarin puuhakasta arkea. Joulutunnelma syntyi eskariin jouluisella musiikil-
la, askarteluilla, koristeilla ja piparintuoksulla. Joulukalenterista löytyi jokaiselle lapselle ton-
tun kirjoittama kirje, jossa eskaritonttu kertoi kunkin lapsen vahvuuksista ja hyvistä teoista. 
Joululomalle lähdettäessä lapset saivat lahjapaketit: Yhtenäiskoulun neulojatontut olivat 
ahkeroineet ja neuloneet lapsille toinen toistaan sievempiä ja värikkäämpiä villasukkia. 
Joulun lisäksi vietimme juhlallista itsenäisyyspäivää. Lasten oikeuksien päivänä lapset päät-
tivät ohjelmasta, ja silloin leivoimme pikkuleipiä. Pääsiäisenä osallistuimme pääsiäiskirk-
koon, kasvatimme rairuohoa ja etsimme suklaamunia. Vappunaamiaisissa eskarissa juhli 
monenlaista hahmoa hiiristä koiranpentuihin ja keijukaisista supersankareihin. 
 
Lukuvuosi huipentui esi- ja alkuopetuksen yhteiseen kevätjuhlaan. Juhlaesitysten jälkeen 
eskarilaiset saivat todistukset ja ekaluokkalaisten ojentamat ruusut. Takana oli onnistunut 
eskarivuosi ja edessä hyvin ansaittu kesäloma! 
 
 
Johanna Koskipirtti  
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Kuudesluokkalaisen puhe  

 

Hyvät kuudesluokkalaiset, opet-
tajat, rehtori ja vanhemmat. 
 
Kuusi vuotta alaluokilla on kohta 
takana, ja nyt on aika muistella 
niitä vuosia. Tässä kaikkien oppi-
laiden parhaat muistot. 
 
Muistan, kun yhtenä talvena 
menimme kentälle tekemään 
lumiveistoksia luokan kanssa vanhan koulun pihaan tai kentälle. Toinen muistoni liikunta-
tunnilta on golfreissu, jonka teimme Kotojärvi-golfiin pyörillä.  
 
Muistan myös hiihtoreissun, jolloin menimme hiihtämään pellolle, jossa ei ollut kunnollista 
latua vaan lähinnä oja. Se oli vaikeaa, mutta hauskaa. Muistan, kun piti keksiä pääsiäiskirk-
koon rukouksia. Se oli hankalaa, joten helpompaa oli nostaa käsi ylös ja pyytää lupa mennä 
vessaan. 
 
Muistan myös, kun joka oppitunti Jukka näytti joitakin matikan opetusvideoita, jotka olivat 
todella tylsiä ja kestivät tuhat vuotta. 
 
Muistan, kun laitoin pierutyynyn Annen tuolille ja hän istui siihen. Toinen hyvä pränkki oli 
johtopränkki, jossa otimme johdot irti tietokoneesta, ja joku paljasti sen Tiinalle. Muistan, 
kun liikuntatunnilla oppilas mursi käden, ja Minna sanoi, että piti lopettaa valittaminen. 
Muistan myös, kun menimme pääsiäiskirkkoon, ja joku kirkon tyyppi otti vapaaehtoisia 
esiintymään, ja hän antoi kaikille vanhanaikaiset nimet. 
 
Kuuteen vuoteen on riittänyt vaikka mitä draamaa ja kommelluksia: on ollut futistappeluita, 
riitoja, erimielisyyksiä, pari kaatumista ja tolppaankin törmääminen. 
 
Neljännellä luokalla oli etäkoulua, joka oli ihan kivaa, mutta se oli välillä myös haastavaa 
koska ei ollut opettajaa auttamassa. Etäkoulun loputtua, vitosluokan toukokuussa, koulussa 
oli käytettävä maskia, mikä ei ollut kovin mukavaa, mutta onneks enää ei tarvii. Etäkoulun 
jälkeen oli taas mukava nähdä kavereita. 
 
Minkälaisia opettajia meillä on ollut? 
 
Ekalla luokalla 1B:n opettajana oli Anne, joka oli meillä tokaan luokkaan asti. Anne oli ihan 
mukava. Kolmosluokalla B:n opeksi tuli Marena, joka oli kyllä hyvä opettaja, koska hän on 
tuonut luokkaan tikkareita ja saanut luokan rauhallisemmaksi. Vitosluokalla opettajaksi tuli 
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Jukka, joka oli useiden mielestä paras opettaja, varsinkin poikien puolesta, koska hän oli 
enemmän poikien puolella kaikissa riidoissa yms. Nyt taas kutosella Marena tuli takaisin ja 
edelleen ollaan pyritty saamaan tikkareita ja luokka rauhallisemmaksi. Marena on myös 
todella hyvä opettaja. Marena on rauhallinen, todella mukava ja auttavainen. 
M-luokalla on myös ollut vuosien varrella useampi opettaja, joista eniten meitä on opetta-
nut Liisa, joka toi välillä koiransakin opettamaan meitä. Ja nyt sitten kuutosella meitä on 
opettanut kokenut opettaja Anne. 
 
A-luokalla on ollut rauhallisempaa opettajan vaihdosten suhteen, kun opettajana on koko 
ajan ollut Tiina. Tiina on selvitellyt kaikki nämä vuodet ahkerasti luokan erimielisyyksiä. Op-
pilaat ovat kyllä osanneet käyttäytyäkin ja kerätä hyvästä käyttäytymisestä hymynaamoja. 
Tiina on todella hyvä, vaativa, avulias, mukava ja kaikille reilu ope. 
 
 
Ekalla luokalla kävimme ensimmäistä kertaa Heurekassa koulun kanssa. Siellä pelasimme 
erilaisia pelejä, katsottiin pienelokuvia ja pyöräiltiin korkealla. 
 
Kolmosluokalla käytiin bussilla itse asiassa kaksi kertaa uimassa Porvoossa, jossa opeteltiin 
sukeltamista ja uimista (paremmin). 
 
Kahtena viime vuonna ei ole päästy käymään missään retkillä, koska on ollut korona, mutta 
nyt kun korona on vähän hilliintynyt, päästiin kutosluokalla käymään Yrityskylässä ja Paju-
lahdessa. Ja nyt pikkupätkät niistä retkistä. 
 
Huhtikuussa kävimme Yrityskylässä, jossa oli mukana myös Mika Waltarin koulu sekä Park-
kojan koulu. Yrityskylässä kaikilla oli omat ammatit, joista saatiin rahaa digitaaliselle pank-
kikortille. Siellä oli yrityksinä mm. Terveystalo, Kaupungintalo, Alepa ja K-rauta. 
 
Pajulahdessa kävimme toukokuun alussa ja siellä olimme reilut 11 tuntia. Heti kun mentiin 
sinne, kuunneltiin säännöt ja ruvettiin pelaamaan tankofutista ja kuplafutista. Sen jälkeen 
käytiin syömässä ja siitä sitten mentiin pelaamaan sisäcurlingia ja harjoittelemaan jou-
siammuntaa. Sen jälkeen mentiin kiipeilypuistoon, jossa oltiin noin 2h 30 min. Päivän päät-
teeksi mentiin laavulle, jossa paistettiin makkaroita ja vaahtokarkkeja. Pajulahti-reissu on 
ollut tähän mennessä paras reissu! 
 
Huomenna mennään vielä Järvenpäähän keilaamaan, elokuviin ja Heseen syömään. 
 
 
Kiitos kaikille opettajille, jotka ovat meitä kuuden vuoden aikana opettaneet.  
Lopuksi toivotamme kaikille hyvää kesää ja toivomme kivaa seiskaluokan aloitusta syksyllä. 
 
 
Nooa Koivisto, Minea Puruskainen, Lilia Tikkanen ja Sasu Ylikorpi 
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Yhdeksäsluokkalaisen puhe 

 

Arvoisa juhlaväki. Mina damer och herrar. 
 
Olemme täällä tänään todistamassa meidän yhdeksäsluokkalaisten yhden merkittävän 
elämänvaiheen päättymistä yhdessä teidän läsnäolijoiden kanssa.  
 
Tällä hetkellä moni meistä oppilaista varmasti tuntee helpotuksen tunteen, kun kaikki    
kokeet ja kurssityöt on selätetty kunnialla. Voimme olla ylpeitä toisistamme ja siitä, että 
olemme selviytyneet kaikista kolmen vuoden tapahtumista ainakin jollakin tavalla. Toinen 
tunne, jota tunnemme, on haikeus yhteisöllisyyden ja yhteisen matkamme päättymisestä. 
Seuraavaksi teemme katsauksen omasta ajastamme tässä talossa.  
 
Seiskaluokalla monet asiat olivat kaikille todella uusia: ihmiset, käytänteet ja koulun käytä-
vät. Kun talon väki alkoi olla hieman tuttua, ryhdyttiin kokeilemaan, missä opettajien sieto-
kyvyt sijaitsevat. Päästyämme kevääseen jouduimme opettelemaan aivan uudenlaisen 
opiskelutavan, jota kutsuttiin etäopiskeluksi. Se toi mukanaan paljon haasteita ja myös uu-
sia oivalluksia opiskeluun. Kasiluokan syksy meni tiukkoja koronasääntöjä noudattaen ja 
tiuhaa tahtia opiskellen. Keväällä oli vielä toinen etäopiskelujakso.  
 
Kasin jälkeisenä kesänä monet meistä suorittivat riparin. Siellä monet saivat uusia ystäviä, 
oivalluksia elämästä ja mieleenpainuvia kokemuksia. Ripari lisäsi oppilaiden yhteisöllisyyttä, 
mikä oli todella hyvä ja tärkeä asia edessä olevaa ysiluokkaa ajatellen.  
 
Sitten vielä haluamme kerrata viimeisen lukuvuoden, eli ysiluokan. Syksyllä kaveriporukat 
olivat tiedossa oppilaiden kesken. Kaikkien opettajien kiehumispisteet olivat nekin tiedossa 
ja oppilaat oudoksuivat kasvisruokaa edelleen. Opon tärkeä läsnäolo lisääntyi sitä mukaa, 
mitä pidemmälle pääsimme ysiluokalla, ja hänen pitämänsä ohjaukset alkoivat. Kolmannes-
sa jaksossa meille tuli hankala paikka eteen, kun meidän täytyi päättää oman tulevaisuu-
temme tiestä yhteishaun kautta. Vaikka opiskelupaikan valitseminen oli jännittävää, vielä 
jännittävämpää on odottaa kesäkuussa ilmaantuvia hakujen lopputuloksia.  
 
Yhdeksän vuotta peruskoulua on nyt suoritettu. On aika sulkea yhdessä yksi ovi elämäs-
tämme. Jätämme kaikki tutut ja turvalliset ystävät, oppikirjat ja opettajat taaksemme. Vaik-
ka joskus nämä asiat ärsyttivät, kuitenkin tätä kaikkea tulee silti kova ikävä.  
 
Haluamme päättää tämän puheen kaikkein tärkeimpään aiheeseen ja se on kiitokset.      
Haluamme kiittää eniten opettajiamme sekä erityisesti luokanvalvojia. He ovat nähneet  
todella paljon vaivaa meidän tulevaisuuteemme eteen ja ovat pitkäjänteisesti kestäneet 
meitä. Kiitos ruokalan henkilökunnalle. He huolehtivat siitä, että jaksoimme opiskella pitkät 
päivät. Kiitämme koulun kanslian henkilökuntaa siitä, että he hoitivat paljon meidän tärkei-
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tä kirjallisia asioitamme. Kiitämme kaikkia hyvinvoinnistamme huolehtineita henkilöitä.  
Kiitämme siivoojia ja talonmiestä viihtyvyyden ylläpidosta. Viimeisimpänä, mutta ei vähäi-
simpänä, haluamme kiittää teitä huoltajia. Tämä koulunkäynti on yhteistyötä ja te olette 
myös todella tärkeä osa sitä. 
 
Kiitos! 
 

 
Anni Nieminen ja Antto Ulkuniemi 
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Yhdeksäsluokkalaisen oppilaan äidin puhe 

  
Hyvä juhlaväki, rehtori, opettajat, oppilaat, koulun henkilökunta ja ennen kaikkea hyvät    
9.-luokkalaiset. 
 
Nyt se on ohi, yhdeksän vuoden peruskoulu. Takana on kaksi poikkeuksellista vuotta koro-
nan jyllätessä ympäri maailmaa. Tuntuu, että valo on voittanut, kun saamme tänään juhlia 
peruskokulun päättymistä yhdessä. 
 
Voin olla varma, että teitä kaikkia jännittää tuleva. Lähteä uuteen kouluun, saada uusia ka-
vereita, kaikki tutut asiat jäävät taakse. Onneksi olette saaneet yläkoulusta tärkeitä taitoja 
tulevaisuuteen, kuten esim. kolmannen asteen yhtälöt. 
 
Olette oppineet pitkäjännitteisyyttä, stressin sietokykyä ja vihan hallintaa, sekä kunnioitusta 
muita kohtaan. Olette oppineet tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja ottamaan 
vastuuta. Nämä opit antavat varmuutta tulevaisuuteen. 
 
Olette vallan erinomaisia, olette omaksuneet viisautta ja elämäntaitoja. Olette ajattelevaisia, 
älykkäitä, keskustelevia toiminnan ihmisiä. Teissä elävät kuvataiteijijat, muusikot, urheilijat, 
matemaatikot ja kielinerot ja joissain teissä kaikki nämä suloisessa sekamelskassa. Nupus-
saan odottaen kypsymistä ja mahdollistamista johonkin loistavaan tulevaan ja vielä tunte-
mattomaan. Olette tulevaisuus! 
 
Kulkekaa elämänne kevättä uteliaina, sisukkaina, päättäväisinä pää pystyssä. 
Uskokaa itseenne, unelmoikaa, pohtikaa, ottakaa riskejä ja uskokaa omaan tiehenne. Ku-
koistakaa kaikessa mitä teettekin. Elämä kantaa ja jokainen löytää paikkansa ja onnensa. 
 
Tämä päivä on itselleni tunteikas. Päättäähän perheemme kuopus tänään peruskoulunsa. 
16 vuotta olen kulkenut lasteni rinnalla Kirveskosken koulun ja Pornaisten Yhtenäiskoulun 
arkea. Nyt tämä on viimeinen kevätjuhla perheessämme tässä koulussa. 
 
Lopuksi on aika kiittää. 
 
Kiitos Lea yhteistyöstä vuosien varrella. Kiitos opettajille ja henkiökunnalle siitä, että olette 
jaksaneet nuortemme kanssa nämä vuodet. 
 
Ja erityiskiitokset. 
 
Minnalle, olet innostavalla otteella kannustanut perheemme nuoria musiikissa. 
 
Michel, olet tehnyt tunneista mielenkiintoisia ja monipuolisia. Annat kaikille mahdollisuu-
den oppia ja olet kannustava. 
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Anne, olet mukava, auttavainen ja tunneillasi on kiva olla. 
 
Tarja, tuntisi ovat olleet monipuolisia ja juurruttaneet historian kiinnostuksen perheemme 
nuoriin. 
 
Jesse, olet hauska, osaat puhua nuorille. Tunneillasi on ollut rentoa ja kivaa. 
 
Toivon, että vaikka yhteinen matkanne peruskoulussa tulee päätökseen niin tulevaisuudes-
sa muistatte toisianne lämmöllä. 
 
Juhlikaa rauhallisesti ja HYVÄÄ KESÄÄ! 
 
 
Maria Saarinen 
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YHTEISHAKU 2022  ENSISIJAISET VALINNAT 

                          
LUKIOT             

Järvenpään lukio, yleislinja   15   
Järvenpään lukio, luonnontiedelinja  2  
Järvenpään lukio, urheilulinja   4  
Sipoon lukio, yleislinja    2   
Sipoon lukio, luonnontiedelinja  1  
Alppilan lukio, Helsinki    1                                            
  

Lukiot yht.  25                                  
  
AMMATILLISET OPPILAITOKSET                                 *= pääsykoe                                       
  
Keuda Järvenpää, Wärtsilänkatu  

Ajoneuvoalan pt          5   
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt  1   
Pintakäsittelyalan pt    2  
Rakennusalan pt     2   

                     Sisustusalan oa     3  
Sähkö- ja automaatioalan pt   3  

  
Keuda Järvenpää, Sibeliuksenväylä  

Elintarvikealan pt     1  
Ravintola- ja catering-alan pt   1    

STEP-koulutus, Järvenpään kampus  
Kasvatus- ja ohjausalan pt*   2    

  
Careerian ammattiopisto, Askola   

Sähkö- ja automaatioalan pt   1    
Talotekniikan pt     1   

  
Careerian ammattiopisto, Aleksanterinkatu ( Porvoo )  

Matkailualan pt     1    
   
Careerian ammattiopisto, Hevosenkengänkatu ( Porvoo )  
                     Liiketoiminnan pt     2  

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan pt*  4  
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Careerian ammattiopisto, Perämiehentie ( Porvoo )  
                     Ajoneuvoalan pt     2  
                     Logistiikan pt     3  
                     Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt  2  

Sähkö- ja automaatioalan pt   1  
   
Keuda Mäntsälä, Saaren kartano  

Maatalousalan pt     3  
                     Rakennusalan pt     1  
  
Keuda Kerava, Sipoon Enter  
                     Liiketoiminnan pt     3  

Sähkö- ja automaatioalan pt   1  
                     Tieto- ja viestintätekniikan pt   4   
  
Keuda Kerava, Sarviniitynkatu  

Logistiikan pt     1   
  
Keuda Tuusula, Pekka Halosen akatemia  

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt* 1   
  
Stadin ammattiopisto, Helsinki   
                     Ravintola- ja catering-alan pt   1  

Sosiaali- ja terveysalan pt   1   
  
Varalan urheiluopisto, Tampere  

Liikunta-alan pt*     1  
  
Riverian ammattiopisto, Nurmes  
                    Sosiaali- ja terveysalan pt*   1  
  
Spesian ammattiopisto, Järvenpää  
                   TUVA-koulutus     3  
  
Jämsän kristillinen kansanopisto  
                    Kotitalouden linja     3  
 
Reisjärven kristillinen kansanopisto  
                    Yrittäjyystaidot-linja    1  
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YHTEENVETO KEVÄT 2022                                            
  
9. luokilla oppilaita yhteensä    87  
Yhteishaussa haki     87 ( 100.0 % )   
Lukioihin haki      25 ( 28.7 % )     
Ammatillisiin oppilaitoksiin haki   55 ( 63.3 % )   
Ammatilliseen erityisoppilaitokseen haki  3  ( 3.4 % )    
Kansanopistoihin haki     4  ( 4.6 % )     
Harkintaan perustuvalla valinnalla haki  9  ( 10.3 % )  
  
  
Pornaisissa 16.5.2022                   
 
Heidi Kärkkäinen      
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Henkilökunta  
 

Rehtorit: 
Rehtori Lea Backman 
Apulaisrehtori Liisa Kauppi-Haarma 
Vararehtori Timo Valkeapää 
 
Pornaisten kunnan koulutoimisto ja Yhtenäiskoulun vuosiluokat 0–9 
Toimistosihteeri Anneli Peltola 
Toimistosihteeri Anna Karjalainen 
 
Opettajat: 
di Bella Massimo (mdb) - LI 
Haapiainen Marena (HAM) - luokanopettaja 6B, TER 
Hannula Anne (anh) - FY, KE, MA 
Hartikainen Sari - virkavapaalla 
Hintikka Tami (thi) - UO 
Hirvilammi-Tuppurainen Mari (MHT) - luokanopettaja 3A 
Hulkko Tiina (THU) - luokanopettaja 6A 
Hänninen Marjaana (mhä) - KO, TER, lv 7C 
Isaksson Laura (lis) - EN, RU, lv 9A 
Juvonen Päivi (pju) - erityisopettaja vuosiluokat 8–9 
Kangas Tuuli (tka) - KU, TS, lv 9B, virkavapaalla 1.3.–30.6. 
Kanto Sanna (ska) - EN, RU 
Ketonen Anne-Marie (AKE) - varhaiserityisopettaja 
Nevalainen Anu (ANE) - luokanopettaja 4A, AI  
Kivilahti Venla (vki) - resurssiopettaja 
Koivulampi Riitta (rko) - AI 
Koivunoro Heidi (hko) - erityisopettaja vuosiluokat 5 ja 7 
Koskipirtti Johanna (JKP) - esiluokanopettaja 0A 
Kärkkäinen Heidi (hkä) - OPO 
Laatio Salla (sla) - Tuuli Kankaan sijainen 28.2.–4.6. 
Laitinen Topias (LAI) - luokanopettaja 1B 
Laurinkoski Jari (jla) - erityisluokanopettaja 7–9E 
Lehto Juha-Matti (j-ml) - JOPO- virkavapaalla 
Liukkonen Anne (ALI) - luokanopettaja 2B 
Mannonen Anna (ama) - TS, TER, lv 7D 
Mantela Fanni - MA, FY, TT, BI 
Metsäranta Tessa (TME) - vs. luokanopettaja 4B 
Miettinen Liisa (LMI) - erityisopettaja 4–5M 
Muittari Marja (MMU) - vs. erityisopettaja vuosiluokat 3 ja 6 
Mäkelä Niilo - Minna Salmisen sijainen 1.3.–4.6 
Nordström Tuija (TNO) - alkuopetuksen erityisopettaja  
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Paloniemi Tarja (tpa) - HI, HY, GE, lv 8A 
Pietiäinen Sanna (spi) - AI, lv 8B 
Pukkala-Pelkonen Katri (kpp) - KO, lv 8D 
Pullola Hanna (hpu) - LI, TER, lv 9D 
Quinlan Salla (squ) - EN, lv 7B 
Raulamo Jukka (jra) - TN, lv 9C 
Salminen Juha (JSA) - luokanopettaja 2A 
Salminen Minna (MSA) - luokanopettaja 5A, OPO, virkavapaalla 1.3.–31.5. 
Schram Michel (msc) - BI, GE 
Siipo Niina (NSI) - luokanopettaja 1A 
Sivula Ansa (asi) - virkavapaalla 
Tammela Johan (jta) - RU, SA, ES, lv 8C 
Tanskanen Tuula (TTA) - esiluokanopettaja 0B 
Tiainen Olli (oti) - MA, FY, lv 7A 
Tyrväinen Martti (MTY) - luokanopettaja 3B 
Uusitalo Anne (AUU) - erityisopettaja 6. lk 
Valkeapää Timo (tva) - MA, FY, KE, vararehtori 
Varvemaa Jesse (jva) - HI, ET, UE, lv 9D 
Vihko Minna (mvi) - MU 
Vuorinen Minna (miv) - erityisluokanopettaja 7–9K 
Vänttinen Marika (MVÄ) - luokanopettaja 4B 
 
Koulunkäynninohjaajat: 
Eronen Joona (jre) 
Franti Jonna (jfr) 
Grishin Katja (kgr) 
Hakala Mia 
Jokiruoho Sari (sjo) 
Jaakkonen Mais (mja) 
Kärkkäinen Tristan (tkä) 
Larmo Taija (tal) - työvapaalla 
Marjakangas Anita (mar) 
Marjakangas Kaius (kam) 
Mertjärvi Minna (mme) 
Nordin Emilia (eno) 
Parviainen Neija (npa) 
Pennanen Kati (kpe) 
Teikari Tanja (tte) 
Valkeinen Satu (sva) 
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Oppilashuoltohenkilöstö: 
Putous Kirsi - koulupsykologi 
Myrtenblad Leena - kouluterveydenhoitaja vuosiluokat 4–9 
Tikkanen Jenni - kouluterveydenhoitaja vuosiluokat 1–3 
Syrjäpalo-Lindfors Minna - koulukuraattori 
 
 
Ruoka- ja siivouspalvelut:  
Oinonen Riitta, ruoka-ja puhdistuspalv.päällikkö 
Pajukaski Piia, ruokapalveluesimies  
Degerstedt Anne - laitoshuoltaja 
Grönholm Annika - keittäjä, työvapaalla 
Hiltunen Katri - siivoustyönohjaaja 
Thaksaporn Mattsson - laitoshuoltaja 
Rajala Pirkko - keittäjä 
Sahala Minna - keittäjä 
 
 
Kiinteistönhoitaja:  
Pietarinen Pertti 
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Lukuvuoden 2022–2023 päivämääriä 

 

Ehtolaiskuulustelu pe 10.6.2022 klo 10.00 

 

SYYSLUKUKAUSI 9.8.–22.12.2022 
 

 Syysloma 17.–21.10.2022 (vko 42) 
 Joululoma 23.12.2022–8.1.2023 

 
KEVÄTLUKUKAUSI 9.1.–3.6.2023 

 
 Talviloma 20.–24.2.2023 (vko 8) 

vapaapäivä 19.5.2023 

 

 
Jaksot: 

 
1. jakso 9.8.–14.10.2022, 49 työpäivää 

2. jakso 24.10.–22.12.2022, 42 työpäivää  

3. jakso 9.1.–17.3.2023, 45 työpäivää  

4. jakso 20.3.–3.6.2023, 53 työpäivää 

 

yhteensä 188 työpäivää 

 
 

 


