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Lukuvuoden päättyessä 

Ennätyslämpimän kesän jälkeen tammi-helmikuussa lunta tuli niin paljon, ettei se 

meinannut tontille mahtua. Sää muuttui kuitenkin nopeasti suojaiseksi ja pian kou-

lun pihassa olikin vain aurauskasoja talvesta muistona. Kevät on tullut keikkuen: 

huhti- ja toukokuussa on ollut vuoroin hyvin lämmintä ja koleaa.   

Oppilaskuntatoiminta, eduskuntavaalien vaalipaneeli ja varjovaalit sekä sivistys-

lautakunnan tutustuminen siirtokoulutiloihin ovat tuoneet kunnallista päätöksen 

tekoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista oppilaille tutuksi. Kaupunginvaltuuston 

puhetta johtaa opinto-ohjaajamme Ulla Yli-Hongisto, hallitusta Jenni Jokinen sekä 

opetus- ja kasvatuslautakuntaa Jari Kortelahti. Sivistyskeskusta luotsaa kasvatus-

johtaja Pekka Kares. Peruopetuksen opetuspäällikön tehtävässä toistaiseksi syk-

syllä aloitti Kati Heikkilä. Äetsän koulu kuuluu läntiseen perusopetusalueeseen 

yhdessä Kiikan, Pehulan ja Toukolan koulujen kanssa. Palvelusihteeri Noora Pou-

tala toimii aktiivisesti alueen koulujen hallinnon tukena. Syksyn ajan häntä sijaisti 

tradenomi Taina Jouti. Toimiva ja säännöllinen yhteistyö alueen koulujen välillä 

takaa opinpolun jatkuvuuden.  Tästä hyvänä esimerkkinä on kuudensien luokkien 

opettajien osallistuminen tulevien seitsemäsluokkalaisten ryhmäjaon muodostami-

seen sekä oppilaiden saattaen vaihto luokanopettajalta luokanohjaajalle. 

Äetsän koulussa on lukuvuoden päättyessä 176 oppilasta, opettajia on 22 ja kou-

lunkäynninohjaajia kaksi. Keittiöhenkilökunta ja laitoshuoltajat toimivat Servin ja 

kiinteistönhoitaja Tilakeskuksen palveluksessa, mutta he ovat tärkeä osa arjen ope-

tus- ja kasvatustyötä. Koulun tukipalvelut ovat nyt vakiintuneet ja yhteistyö on su-

junut mutkattomasti. Koulun sosiaalityöntekijänä on toiminut Tiina Helenius. Ter-

veydenhoitajan tehtävää ovat hoitaneet Anu Parikka ja loppukevään Teija Julin-

Kannisto. Koulupsykologina on toiminut Sipi Kylmälä. 

Lukuvuonna 2018–2019 koulumme henkilökunnassa on ollut vain vähän muutok-

sia edelliseen vuoteen verrattuna. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä uskonnon 

opettajan tehtävää on hoitanut FM Roosa Suomalainen. Matemaattisten aineiden 

tuntiopettajana on toiminut FM Liisa Lampinen ja syksyllä perustetun toisen pien-

ryhmän opettajana FM Tuomas Saarenpää  

Kouluvuoteen piristystä ja vaihtelua ovat tuoneet yhteistyössä oppilaiden ja opet-

tajien kanssa toteutetut tapahtumat ja vierailut: Seiskojen ilta ja leirit, Niskavuoren 

Heta –näytelmä, Taide-testaajat, Yllätysten yö, itsenäisyyspäivän juhla, joulu-

kirkko, siirtokoulutilojen käyttöönotto, Yrityskylä, vaalipaneeli, Myrsky –näy-

telmä, tukioppilaiden teemat sekä toisen asteen oppilaitoksiin tutustuminen. 

Yllätysten yö –tapahtuma toteutettiin perinteiseen tapaan. Tapahtuma oli erittäin 

onnistunut ja mieliinpainuva. Väkeä paikalla oli viimevuottakin enemmän. Temp-

purata, kasvomaalaus, kummituskäytävä, kynsistudio, askartelupaja, koira-ajelu, 

kahvio ja makkaran myynti tulivat kävijöille tutuiksi. Arpajaispalkintoja saimme 

lahjoituksina runsaasti ja arvat tekivät hyvin kauppansa. Iso kiitos lahjoittajille. 

Yllätysten yön tuotto käytetään kokonaisuudessaan koulumme oppilaiden hyväksi.  

Tapahtuman toteutus oiva osoitus koulumme yhteisöllisyydestä. 



Syksyn ajan valmistauduttiin siirtokoulutilojen saapumiseen suunnitelmia ja pe-

rustuksia tehden. Suunnitteluvaiheessa oli monenmoista huomioitavaa ja osoittau-

tui tarpeelliseksi saada vielä päärakennuksen puolelta muutama opetustila käyt-

töön. Joululoman jälkeen siirtokouluelementit saapuivat ja kevätlukukausi aloitet-

tiin suurta nosturia ja kymmentä suurta kuljetusautoa ihmetellen. Päivän aikana 

elementit siirtyivät ammattitaitoisesti paikoilleen ja rakennukset alkoivat hahmot-

tua. Käyttöön jääviä lisätiloja tiivistettiin, ilmastoinnit puhdistettiin ja säädettiin. 

Tavaroiden puhdistuksessa ja siirrossa suurena apuna olivat koulumme oppilaat ja 

opettajat Servin ja Tilakeskuksen lisäksi. Suuri kiitos kaikille siitä. 

Talvilomalla tapahtui varsinainen muutto siirtokoulutiloihin. Muuttotyössä apuna 

oli Servin, Tilakeskuksen, Satu Oyn ja Työteekin väkeä. Samaan aikaan rakennuk-

siin tehtiin vielä urakoitsijoiden toimesta viimeisiä työvaiheita. Suurkiitos kaikille 

savottaan osallistuneille. Erityisesti Työteekin porukan rivakka toiminta tavaroi-

den siirrossa oli positiivinen yllätys. Talviloman jälkeen opetus alkoi uusissa ti-

loissa sekä vanhan koulun tiivistetyissä ja hyväkuntoisissa tiloissa. Pitkin kevättä 

on vielä toimintoja vakiinnutettu ja tavarat ovat hakeneet lopullisia paikkojaan. 

Tilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja tarkoituksen mukaisiksi. Ruokailutilat vai-

kuttavat vähän pieniltä eikä vapaita tiloja erityistarpeisiin juuri ole. Opetus jatkuu 

nyt kuitenkin Kiikassa turvallisissa ja terveellisissä tiloissa. Iso kiitos siitä Sasta-

malan kaupungin päättäjille. 

Tehtävämme perusopetuksessa on auttaa nuoria tekemään oman tulevaisuutensa 

kannalta oikeita ja kestäviä valintoja. Toivottavasti olemme siinä onnistuneet. On-

nea ja menestystä perusopetuksen päättäville tulevalla opinpolulla. Elämässä pär-

jää, kun omaa hyvät käytöstavat, kuten kiittämisen, tervehtimisen, anteeksi pyytä-

misen ja antamisen, oman vuoron odottamisen sekä toisen huomioon ottamisen. 

Äetsän koulun arki on yhteistyötä: oppi-

laiden ja heidän huoltajiensa, opettajien ja 

muun henkilökunnan sekä eri yhteistyöta-

hojen, kuten lastensuojelun, sosiaalityön 

ja nuorisotoimen kanssa. Koulumme vuo-

sikertomus on vuosien saatossa muotou-

tunut upeaksi oppilaiden ja henkilöstön 

yhteistyön taidonnäytteeksi. Tänäkin 

vuonna se jaetaan kaikille oppilaille, hen-

kilökunnalle ja yhteistyötahoille. Se ol-

koon kiitoksena kaikille arjen kasvatus- ja 

opetustyötä tekeville ja meitä työssämme 

tukeville. Erityinen kiitos ennen kaikkea 

koulumme oppilaille! 

 

 

Päivi Vuori 

rehtori   



Tapahtumia lukuvuoden varrelta 

 Syksy 2018 

Elokuu  

9.8. Koulutyö alkaa 

14.8. 7c:n ja 7d:n päivänmittainen leirikoulu Leiriaholla 

15.8. 7a:n päivänmittainen leirikoulu Leiriaholla 

16.8. 7b:n päivänmittainen leirikoulu Leiriaholla 

17.8. Syystiedote 1 

17.8. Luokanohjaajan tunti 

22.8. Koulurauhan julistus, tukioppilaat 

23.8. Ysit Leiriaholla, SEPÄ Mielenkiintoista -päivä (seksuaalikasvatus-, päihde- ja 

mielenterveysasiaa yhteistyössä eri tahojen kanssa) yhteistyössä seurakunta, Timo 

Raunio, Mielipiste, koulun oppilashuoltohenkilöstö, luokanohjaajat ja opo 

29.8. Luokanohjaajan tunti 

29.8. Tukioppilaiden järjestämä Seiskojen ilta 

31.8. Liikuntailtapäivä Kiikan koululla 

  

Syyskuu  

5.9. Yrittäjän päivä -aamunavaus. 

6.9. Romulan taiteellinen teatteri esittää Sarkia-näyttämöllä Niskavuoren Heta –näy-

telmän. 

9.9. Vanhempainyhdistyksen järjestämä peräkonttikirppis Äetsän koululla 

10.-14.9. Hyvän käytöksen teemaviikko 

18.9. Koulukuvaus 

26.9. Yhdeksäsluokkalaisia tutustumassa HAYOlla Huittisissa ja Kokemäellä 

27.9. Vanhempainilta, kodin ja koulun päivä sekä vanhempaintoimikunnan vuosiko-

kous. 

  

Lokakuu  

1.10. SmokeFree -kisa alkaa 

3.10. Luokanohjaajan tunti 

5.10. Taksvärkki, tuotto WWF:lle Itämeren suojeluun ja muoviroskien vähentämiseen 

11.10. Mun elämä – mun rahat –kiertue 8.-luokkalaisille 

12.10. ja 23.10. Lankku-työpajat kahdeksasluokkalaisille 

15.-21.10. Syysloma, siirtokoulun perustustyöt alkavat 

23.10. TKTO ja KOSOL koulutukset esittäytyvät ysiluokille 

25.10. Digiseikkailu Kiikan, Pehulan ja Toukolan koulun oppilaille 

30.10. HAYO:n koulutusohjaajat vierailevat koululla opotunneilla 

31.10. Yhdeksäsluokkalaisia vierailemassa Lauttakylän lukiossa 

  

Marraskuu  

5.11. Oppilaskunnan edustajia Kiikan Salessa tekemässä inventaariota. 

6.11. Vammalan ammattikoulun opo esittelee koulutuksia ysiluokille 

7.11. Valtakunnallinen Taidetestaajat-hanke kahdeksasluokkalaisille. Veden Muisti -

näytelmä Ahaa-teatterissa Tampereella 

9.11. Yllätysten yö lastentapahtuma illalla 

13.11. Yhdeksäsluokkalaisia tutustumassa Vammalan lukiolla 

12.-16.11. 9.luokkien TET (ammatilliseen koulutukseen suuntaavat) 

19.-23.11. 9. luokkien TET (lukioon menevät) 

22.11. Äetsän koulun palotarkastus 

27.11. Koulun entiset oppilaat, Fanni ja Emilia, pitävät tsemppitunnin ysiluokille jatko-

opinnoista 

29.11. 9.-luokkalaisille SASKY-tutustumispäivä Sastamalassa oleviin oppilaitoksiin 

  

  



Joulukuu  

3.-7.12. Tukioppilaiden järjestämä pukeutumisen teemaviikko 

5.12. Itsenäisyyspäivän juhlintaa 

7.12. Entinen oppilas, Henna, esittelee omia ammatillisen koulutuksen valintojaan ysi-

luokille. 

11.12. Etsivä nuorisotyö ja kaveritaidot ysiluokille 

12.12. NouHätä –koulutus kahdeksasluokkalaisille 

12.12. Jouluateria koululla 

21.12. Joulukirkko Kiikan kirkolla. Salissa jouluista ohjelmaa. Tukioppilaiden järjestämä 

joulutoivekonsertti. 

  

  

 Kevät 2019 

Tammikuu  

4.1. Ensimmäiset siirtokouluelementit saapuvat 

7.1. Kevätlukukausi alkaa 

18.1. Talvitiedote 

21.1. WinNova, Kullaa oppilaitosvierailu 9.-luokkalaisten kanssa 

22.1. 7. lk vanhempainilta, valinnaisaineet ja arviointi 

28.1.-1.2. Osallistutaan Sanomalehtiviikkoon 

  

Helmikuu  

5.2. Yhteishaku- ja ammatinvalintailta 9. luokkien vanhemmille 

6.2. Ysejä kesätyötorilla Vexveareenalla 

6.2. Ysejä tutustumassa Sataeduun 

7.2. Vammalan lukiolla avoimet ovet 

7.2. Metsävisa 

12.2. Kasvatusjohtaja ja opetuspäällikkö tutustuvat siirtokoulutiloihin 

13.2. Ystävänpäiväjuhla salissa 

14.2. Vammalan lukion penkkariajelu 

22.2. Hiihtopäivä Aurajärvelle 

25.2.-3.3. Talviloma 

  

Maaliskuu  

1.3. Karvi-arviointi selvittää opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen 

nivelvaiheissa 

4.3. Siirtokoulutilat otetaan käyttöön 

6.3. 8b:lle kirjavinkkausta Kiikan kirjastossa 

7.3. 8c:lle kirjavinkkausta Kiikan kirjastossa 

12.3. Talviliikuntapäivä Ellivuoressa 

20.3. Luokanohjaajan tunti 

22.3. Hygieniapassitesti yhdeksäsluokkalaisille 

25.3. Erkki Aaltosen luento viime sotien merkityksestä, yhdeksäsluokkaiset luennolla 

26.3. Kaupunginvaltuusto vierailee koululla 

28.3. 8.-luokkalaisten päässälaskukilpailun alkukilpailu. 

29.3. Vaalipaneeli 

31.3. SmokeFree -kisa päättyy 

  

Huhtikuu  

1.4. Eduskuntavaalien varjovaalit 

2.-4.4. 9-luokkalaiset Yrityskylässä: 9a 2.4, 9b 3.4., 9c ja 9d 4.4. 

3.-5.4. 8. luokat TETissä 

5.-12.4. Äetsän koulu esittäytyy Läntisen alueen 6.-luokkalaisille: 

5.4. Kiikan koulu, 11.4. Toukolan koulu ja 12.4. Pehulan koulu 

8.-12.4. 9. luokat TETissä 

10.4. ICILS-tutkimus mediataitoa koskien osalle 8.-luokkalaisia 



11.4. Sastamalan 8. –luokkalaisten päässälaskukilpailun loppukilpailu Äetsän koululla. 

11.4. Taidetestaajat-hankkeen merkeissä kahdeksasluokkalaiset Suomen kansallisoop-

peran baletissa Helsingissä katsomassa baletti Anna Kareninaa 

24.4. 8. ja 9. luokan ilmaisutaidon ryhmät Tampereen Työväen Teatterissa: Myrsky. 

Shakespeare  

24.4. Kahdeksasluokkalaiset Vammalan lukiolla 

24.-25.4. PISA-tutkimus osalle 8. ja 9. luokkalaisia  

17.4. Matematiikan valtakunnallinen koe yhdeksäsluokkalaisille 

30.4. Vappubileet 

  

Toukokuu  

2.-3.5. 7. luokkien TET 

3.5. 6. luokat tutustuvat Äetsän kouluun 

7.5 

7. - 25.5. 

8.-luokkalaiset tutustuvat Vammalan lukioon 

Rakastu<3 Sastamalaan -näyttely Jaatsilla; Sastamalan lasten ja nuorten taidetta 

10.5. 9. luokat luokkaretkellä Vantaalla 

14.5. Sastamalan kaupungin liikuntapalveluiden kesäinfo oppilaille. 

 15.5. 8. luokat oppilaitosvierailuilla seudun ammatillisissa oppilaitoksissa 

16.5. Siirtokoulutiloissa avoimet ovet. Tulevien seiskojen vanhempainilta 

22.5. Suuhygienistin luento yhdeksäsluokkalaisille 

24.5. 8. luokan ilmaisutaidonryhmän näytelmä Lemminkäinen Pohjolassa 

24.5. Ysien päättäjäistanssit 

27.5. 7-9 d retkipäivä 

28.5. 9. luokat Leiriaholla viettämässä yhteistä leiripäivää 

28.5. Luokanohjaajan tunti 

29.5. Elämysiltapäivä 

31.5. Pelipäivä 

  

Kesäkuu  

1.6. Äetsän koulun kevätjuhla 

3.6. Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan 

  

 

 

  

Välitunnin viettoa ulkona ja sisällä 



 

Äetsän koulun uudet väistötilat 

Äetsän koulun uudet väistötilat otettiin käyttöön maanantaina 4.3.2019. Kuvissa 

on tunnelmia siirtokoulun rakentamisajalta, jolloin myös oppilaskunnan hallitus 

pääsi tutustumaan suunnitelmiin ja tiloihin. Siirtokouluun tuli ruokala ja kuumen-

nuskeittiö, kielten, kotitalouden, fysiikan, kemian, biologian, maantiedon, histo-

rian ja yhteiskuntaopin opetus sekä erityisopetus.  

   

Siirtokoulun rakentamisen vaiheita 

Taidetennari: Oona Kursi 7a 

Taidelenkkari: Hilma Lehtimäki 7c 



Kilpailut 

Matemaattisten aineiden opettajien liitto järjesti peruskoulun matematiikkakilpai-

lun yläkoulun oppilaille loka-marraskuun vaihteessa 2018. Äetsän koulussa kilpai-

lun voitti Masi Karvinen 9A. Hän sai 23 pistettä. Toisen sijan jakoivat Lilli Virta-

nen 9A ja Jonne Suutari 9C, molemmilla 17 pistettä. Alueen Osuuspankki sponso-

roi kilpailua rahapalkinnoin. Palkintokuoret jakoi Janne Pohjolainen. 

Päässälaskukilpailu 8.-luokkalaisille järjestettiin nyt toisena vuonna Sastamalan 

yläkoulujen yhteisenä kisana. Alkukilpailu laskettiin Äetsän koulussa, Sylväällä ja 

Mouhijärvellä samana päivänä, 26.3.2018. Jokaisen koulun kaksi parasta selvisi 

suoraan loppukilpailuun ja lisäksi paremmuusjärjestyksessä neljä seuraavaa. Lop-

pukilpailu järjestettiin Äetsän koululla 11.4.2019 ja yhteensä loppukilpailuun osal-

listui 11 oppilasta. Äetsän koulusta loppukilpailuun pääsivät alkukarsinnasta Iida 

Marttila 8B, Juho Isonokari 8A ja Linnea Hyppölä 8B. Huittisten Säästöpankki 

palkitsi loppukilpailun viisi parasta oppilasta rahapalkinnoin ja lisäksi kaikki lop-

pukilpailuun osallistuneet saivat tavarapalkinnon. Koulumme oppilas Juho Iso-

nokari 8A sijoittui loppukilpailussa viidenneksi tiukan uusintakokeen jälkeen. Ki-

san voitti Sylvään koulun Akseli Halme. Ensi lukuvuonna kisa pidetään Mouhijär-

vellä. 

Valtakunnallisen Smokefree-hankkeen luokkakohtaisen tupakoimattomuuskilpai-

lun tavoitteena on tukea nuorten tupakoimattomuutta sekä ehkäistä jo tupakkaa ko-

keilleiden nuorien tupakoinnin säännöllistyminen. Kilpailun peruslähtökohtana on 

rehellisyys ja nuorten oma sitoutuminen tupakoimattomuuteen. Smokefree-luok-

kakilpailuun yläkouluissa voivat osallistua kaikki luokat, jotka sitoutuvat yhteisellä 

päätöksellä olemaan tupakoimatta ja nuuskaamatta kilpailukaudella sekä koulu- 

että vapaa-aikana. Kilpailuaika oli 1.10.2018–31.3.2019. Valitettavasti Äetsän 

koulun mukana olleet luokat eivät pysyneet kisassa mukana loppuun asti. 

Metsävisassa palkittiin tänä vuonna kolme oppilasta, joilla kaikilla oli sama piste-

määrä: Heta-Maria Uotila 8a, Iida Marttila 8b ja Atte Ollila 8c. 

 

Koulun Peda.net-sivut 

Äetsän koulun kotisivut ovat Peda.net-sivustolla. Etusivulta löytyy muun muassa 

ajankohtaista tietoa koulun tapahtumista sekä koulun yhteystiedot. Lisäksi etusi-

vulle laitetaan koulun tapahtumista kuvia, jotka siirretään myöhemmin Peda.netin 

kuvagalleriaan. Kuvien lataamiseen sivuille on huoltajan ja oppilaan lupa. Sivus-

tolta löytyvät myös eri oppiaineiden sivut sekä Äetsän koulun verkkolehti Kame-

leontti. Seitsemäsluokkalaiset ovat kirjoittaneet lehtijuttuja tämän kevään Kame-

leonttiin. Keväisiä ja kesäisiä kuvia sinne ovat ottaneet myös yhdeksäsluokkalai-

set. Sivut löytyvät osoitteesta: https://peda.net/sastamala/aetsan-koulu  

  

https://peda.net/sastamala/aetsan-koulu


Kodin ja koulun yhteistyö 

Lukuvuoden aikana on julkaistu kaksi (elo- ja tammikuussa) kirjallista tiedotetta 

oppilaille ja huoltajille. Tiedotteet löytyvät myös sähköisenä Pedanet-sivuilta. Lu-

kuvuoden alkajaisiksi kaikille uusille Äetsän koulun oppilaille ja heidän huoltajil-

leen jaetaan Wilmaan omat tunnukset. Wilmaa käytetään päivittäin poissaolojen 

seurantaan ja tiedotuskanavana.  

Lisäksi erilaisista ajankohtaisista asioista ja koulun tapahtumista on tiedotettu erik-

seen vanhemmille tapahtumittain kirjallisesti ja Wilma-viestein. Luokanohjaajat 

ovat järjestäneet seitsemäsluokkalaisten vanhemmille vanhempaintapaamisia. 

Vanhempainiltoihin on kokoonnuttu koko koulun, valinnaisainevalintojen, yhteis-

haun ja tulevien seiskaluokkalaisten asioiden tiimoilta. Henkilökohtaisten oppi-

missuunnitelmien tiimoilta ovat luokanohjaajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaaja 

tavanneet vanhempia. Pedagoginen tiimi, PED, on kokoontunut oppilaiden ja hei-

dän vanhempiensa kanssa tarvittaessa.  

 

Vanhempainyhdistys 

Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa perustettiin Äetsän koululle vanhem-

painyhdistys. Perustamiskokouksessa vanhempainyhdistykselle valittiin hallitus: 

Satu Ojala-Kuusiniemi, Susanna Rantanen, Birgit Palonen, Karoliina Koivuniemi-

Ollila, Seija Kero, Anne Ojala, Tiina Pohjola, Joni Wallin, Nina Pajunen ja Heli 

Tala. 

Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun välistä yhteis-

työtä. Vanhempainyhdistyksen hallitus esittäytyi Kodin ja koulun päivässä Äetsän 

koululla ja oli mukana Yllätysten yössä sekä järjesti peräkonttikirppiksen syksyllä 

koulun parkkipaikalla. Vanhempainyhdistys onnitteli ruusuin peruskoulunsa päät-

täviä yhdeksäsluokkalaisia yhdessä oppilaskunnan kanssa. 

 



Jatko-opintoihin ohjaaminen ja työelämään tutustuminen 

Koulun ja työ- ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas 

hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrit-

täjyydestä. TETin tarkoituksena on antaa oppilaalle mahdollisuuksia kokeilla eri-

laisia työtehtäviä ja omia ihmissuhdetaitojaan aikuisten maailmassa. Arvostamme 

sitä, että seudun yritykset ymmärtävät työelämään tutustumisen merkityksen oppi-

laalle ja ottavat TET-oppilaita, ohjaavat ja perehdyttävät heitä sekä antavat kehit-

tävää ja kannustavaa palautetta. Yhdeksäsluokkalaiset ovat tutustuneet työelämään 

viikon ajan syksyllä ja keväällä, kahdeksasluokkalaiset olivat keväällä kolme päi-

vää TETissä ja seitsemäsluokkalaiset kaksi päivää.  

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta pyritään ohjaamaan ja tukemaan jatko-

opiskeluvalinnoissa. Ohjaustoiminta kuuluu koulun koko henkilöstölle osana hei-

dän perustyötään. Opinto-ohjaaja on keskustellut yhdeksäsluokkalaisten kanssa 

henkilökohtaisesti ja/tai pienryhmissä kunkin valinnoista ja ratkaisuista.  

Yhdeksäsluokkalaisilla oli 

mahdollisuus vierailla kou-

lupäivän mittaisella tutus-

tumiskäynnillä Sastamalan 

ammatillisen koulutuskun-

tayhtymän oppilaitoksissa 

Sastamalassa Vammalan 

ammattikoulussa, Tyrvään 

käsi- ja taideteollisuusoppi-

laitoksessa sekä Karkun ko-

titalous- ja sosiaalialan oppi-

laitoksessa. Moni heistä vieraili myös Saskyn Huittisten ammatti- ja yrittäjäopis-

tossa tutustumassa merkonomi- ja datanomikoulutuksiin tai Kokemäen yksikössä 

eläintenhoitajan, maaseutuyrittäjän, puutarhurin ja putkiasentajan koulutuksiin. 

Myös ammattipäiviin osallistuttiin ja koulutuskokeilukin tehtiin. Etsivä nuorisotyö 

esittäytyi ysiluokille tunne- ja kaveritaitoja ohjaten.   

Lukiokoulutusvalinnan tueksi järjestettiin yhteisiä tutustumisia sekä Vammalan 

että Lauttakylän lukioihin ja yksittäiset oppilaat tutustuivat lukiokoulutukseen 

myös Tampereella.  

Kahdeksansien luokkien oppilaat tutustuivat seudun ammatilliseen koulutukseen, 

eri oppilaitoksiin ja niiden sijaintipaikkoihin yhteisen kevätajelun muodossa 

15.5.2019. Tarkoituksena oli hahmottaa eri oppilaitosten sijaintia ja koulutus- ja 

ammattialojen sijoittumista eri oppilaitoksiin.  

Perusopetuksen päättötodistuksen ja jatko-opintopaikan toisen asteen yhteishaussa 

saivat keväällä 2018 kaikki yhdeksäsluokkalaiset. Kevään 2019 yhteishaun tulok-

set tulevat torstaina 13.6.2019. Onnea ja menestystä kaikille ysiluokkalaisille 

omille valinnoille, jatko-opintoihin ja elämään!  

Taidelenkkari: Laura Reunanen 7a 



Laaja-alainen erityisopetus 

Laaja-alaisen erityisopetuksen kohderyhminä ovat erilaisista oppimisvaikeuksista 

koostuvat oppilasryhmät, joille erityisopetusta annetaan jaksoittain. 

Erityisopetuksessa noudatetaan eri oppiaineiden kokonaistavoitteita ja annetaan 

oppilaille perustietoja ja taitoja sekä tuetaan niiden kehittymistä. Erityisopetusta 

annetaan osa-aikaisena yksilö- tai pienryhmäopetuksena tai oppilaan oman luok-

kaopetuksen yhteydessä ns. samanaikaisopetuksena.  

Erityisopetuksen tavoitteet määräytyvät oppilaan yksilöllisistä lähtökohdista. Ta-

voitteena on harjaannuttaa oppilas aktiiviseen ja itsenäiseen kielenkäyttöön ja 

opiskeluun ja mahdollistaa menestyminen oman opetusryhmän mukaisessa ope-

tuksessa. Oppilaan arvioinnissa tehdään yhteistyötä aineen- ja luokanopettajien 

kanssa. Erityisopetuksessa korostuu saumaton yhteistyö vanhempien ja eri asian-

tuntijoiden kesken. 

 

Pienryhmän toiminta 

Äetsän koulussa on vuodesta 2005 toiminut erityisopetuksen pienryhmä, jonka op-

pilasmääräksi on vakiintunut noin kymmenen 7.-9. lk:n oppilasta. Lukuvuonna 

2018-2019 koulussa toimi kaksi pienryhmää. Lähtökohdaksi koulussamme on 

otettu oppilas ja hänen yksilölliset tarpeensa. Opetuksen kehittäminen on erilaisten 

vaihtoehtojen tarjoamista, vanhojen toimintatapojen kehittämistä ja uusien luo-

mista tai pyrkimystä tarkoituksenmukaistaa ja monipuolistaa opetusta. Tämän to-

teutumiseksi jokaiselle pienryhmän oppilaalle laaditaan oma HOJKS (henkilökoh-

tainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Lukuvuonna 2018–2019 

pienryhmissä opiskeli seitsemän seiskaluokkalaista, yhdeksän kahdeksasluokka-

laista ja kaksi yhdeksäsluokkalaista. 

Pienryhmän oppilaat ovat saaneet omassa luokassaan opetusta äidinkielessä, ruot-

sin- ja englannin kielessä, matematiikassa, historiassa ja yhteiskuntaopissa. Vas-

taavasti yleisopetuksen ryhmissä he ovat olleet mm. terveystiedossa, liikunnassa, 

kotitaloudessa, kuvaamataidossa, teknisessä käsityössä ja tekstiilityössä. Äetsän 

koululla on kaksi koulunkäynninohjaajaa, jotka ovat tarvittaessa kulkeneet pien-

ryhmän oppilaiden mukana yleisopetuksessa tai vaihtoehtoisesti olleet pienryhmän 

omassa kotiluokassa. Tarvittaessa he ovat toimineet muissakin opetusryhmissä.  

Muutamat aineet (fy, ke, bi ja ue) luetaan vuorolukuna. Se tarkoittaa käytännössä 

sitä, että koko pienryhmä yhtä aikaa opiskelee edellä mainittuja oppiaineita aineen-

opettajien opetuksessa siten, että kolmen vuoden aikana yläkoulun oppisisällöt 

käydään oppiaineittain läpi. 

Erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat voivat hakea yhteishaussa opiskelupaikkaa 

ns. harkintaan perustuvan valinnan kautta. Näin pyritään varmistamaan, että pe-

ruskoulun jälkeen heillä on parempi mahdollisuus tulla valituksi haluamaansa am-

matilliseen jatko-opiskelupaikkaan. He voivat hakea myös erityisammattioppilai-

toksiin suorittamaan perustutkintoa tai valmentautumaan ammatillisiin opintoihin 

VALMA-koulutuksessa.  



Pienryhmän oppilailta ja heidän huoltajiltaan saadun palautteen perusteella voi-

daan todeta, että pienryhmä on ollut hyvä vaihtoehto ”pysyä mukana” opetuksessa.  

Oppilaat ovat käyneet koulua mielellään, ja arvosanatkin ovat monilla parantuneet.  

Opetuksessa on keskitytty usein vain olennaisiin asioihin, jolloin oppiminen on 

ollut tuloksellista.  

 

Tukioppilastoiminta 

Lukuvuoden 2018-2019 aikana tukioppilastoiminnassa 

oli mukana 30 tukioppilasta 8. ja 9. vuosiluokilta. Kum-

mitukioppilaat olivat koulun alussa seitsemäsluokkalais-

ten kanssa leiripäivillä Leiriaholla. Elokuussa tukioppi-

laat järjestivät seitsemäsluokkalaisille Seiskojen illan, eli 

tutustumisillanvieton, jossa oli pelejä, leikkejä ja muka-

vaa yhdessäoloa. Myös tukioppilaat osallistuivat Yllä-

tysten yön lastentapahtumaan, joka oli tänäkin vuonna 

koulun monialainen oppimiskokonaisuus. Joulun alla 

järjestettiin perinteinen joulutoivekonsertti. Musiikin lo-

massa lähetettiin ja vastaanotettiin joulun ja uuden vuo-

den tervehdyksiä. Ystävänpäivän 

kunniaksi järjestettiin disco salissa. 

Vapunaattona tukioppilaat järjestivät 

oppilaskunnan kanssa juhlat koko 

koululle.  

Toukokuun alussa kuudesluokkalaiset 

olivat tutustumassa kouluun, ja tu-

kioppilaat olivat mukana päivän jär-

jestelyissä. Kummitukioppilaiden oh-

jauksessa muun muassa täytettiin ys-

täväkirjaa. Jokaisella ensi syksyn 7. 

luokalla on nimetyt kummitukioppi-

laat, joiden puoleen luokan oppilaat 

voivat kääntyä ongelmatilanteissa pit-

kin vuotta. Tukioppilaat myös seuraa-

vat tapahtumia välitunneilla ja tarvit-

taessa ottavat yhteyttä opettajaan. Ke-

vään lopussa valittiin vielä nykyisiltä 

7. luokilta uusia tukioppilaita ensi 

vuodeksi.  

Kahdeksannen luokan tukioppilaat 

osallistuivat lukuvuoden aikana neljä tuntia kestävään koulutukseen, jossa tutus-

tuttiin tukioppilastoiminnan perusteisiin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Tukiop-

pilastoiminnan ohjaajana toimivat lehtorit Merja Hanhisalo ja Heli Tala.  

Kuvat seiskojen illasta 



Äetsän koulun oppilaskunnan vuosikertomus 2018-2019 

Oppilaskunnan hallitukseen on lukuvuonna 2018-2019 kuulunut edustaja jokai-

selta luokalta. Puheenjohtajana toimi Veera Mattila 9b, sihteerinä Atte Ollila 8c ja 

rahastonhoitajana Ella Myllymaa 9b. Muut hallituksen jäsenet olivat varapj. San-

teri Oinonen 9a, Jonne Suutari 9c, Atte Kuokkanen 8a, Lauri Rantapelkonen 8b, 

Arttur Nikitin 8-9d, Niilo Kaunisto 7a, Hermanni Lähde 7b, Lauri Ojala 7c ja Antti 

Voutilainen 7d. Ohjaavina opettajina toimivat Elina Nummi ja Heli Tala. 

Hallitus on kokoontunut tarvittaessa ja välituntipalavereja on pidetty myös usein. 

Oppilaskunnan kioski on ollut suosittu ja se on ollut auki lähes päivittäin. Siitä on 

saatu varoja toimintaan. Heti syyslukukauden alussa tarjottiinkin munkit ja mehut 

liikuntapäivän yhteydessä. 

Äetsän koulun taksvärkkipäivä oli perjantaina 5.10.2018. Taksvärkin tuotto oli 

1765 euroa. Se lahjoitettiin WWF:n taksvärkkikeräykseen Arktisten merialueiden 

ja Itämeren sekä muoviroskan poistamiseksi merestä.  

3.12. osallistuttiin Sylväällä oppi-

laskuntien huippukokoukseen. 

Hankerahoilla on tänä vuonna 

hankittu tarjoilua eri tilaisuuksiin 

sekä järjestetty elämysiltapäivä 

kevään viimeiselle kouluviikolle. 

Elämysiltapäivässä oli erilaisia 

toimintapisteitä, mm. kuplafutista 

keinonurmella ja just dance -peli 

salissa. 

5.12. juhlittiin koululla itsenäi-

syyspäivää ja sen yhteydessä op-

pilaskunta tarjosi leivoskahvit.  

13.2. järjestettiin tukioppilaiden kanssa iloiset 

ystävänpäiväbileet berliininmunkki- ja limsatar-

joiluineen. 

1.4. järjestettiin eduskuntavaalien varjovaalit. 

30.4. oli vuorossa vappubileet tanssin, munk-

kien ja limun kera. 

Keväällä oppilaskunnan hallituksen jäsenet esit-

telivät oppilaskuntatoimintaa tuleville seitsemäs-

luokkalaisille kuudesluokkalaisten tutustumis-

päivänä sekä heidän huoltajilleen vanhempainil-

lassa. 

24.5. Ysien tanssien yhteydessä oppilaskunta jär-

jesti kakkutarjoilun koko koulun väelle. 

Yhdeksäsluokkalaisista valittiin hymypatsaiden 

saajat sekä seitsemäsluokkalaisista vuoden tulokkaat ja aktiivisesta oppilaskunta-

työstä myönnettiin stipendit yhdeksäsluokkalaisille. 



Läksyparkki 

Äetsän koulussa oppimisen tukena toimii läksyparkki, jonka avulla oppilaalle tar-

jotaan mahdollisuus jäädä tekemään kotitehtäviä, uusimaan kielten sanakokeita, 

tekemään unohtuneita läksyjä, korvaamaan myöhästymisistä tai luvattomista pois-

saoloista johtuvaa jälkeen jäämistä opinnoissa. Läksyparkissa ohjaajina ovat toi-

mineet koulun opettaja ja koulunkäynninohjaajat. Parkki on toiminut maanantaisin 

ja torstaisin koulupäivän jälkeen klo 15.00-15.45. 

 

KiVa koulu 

Äetsän koulu on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa. KiVa tulee sanoista kiusaami-

sen vastainen tai kiusaamista vastustava. Ohjelma on kehitetty Turun yliopistossa 

opetusministeriön rahoituksella. Nettisivulla (www.kivakoulu.fi) on runsaasti tie-

toa ja materiaalia sekä oppilaille, vanhemmille että opettajille. Sivulla on mm. 

KiVa Street -peli ja Opas vanhemmille. 

KiVa Koulun kohdennetut toimenpiteet tarkoittavat sitä, että jokaiseen ilmi tullee-

seen kiusaamistapaukseen puututaan. Asiasta keskustellaan sekä kiusatun että kiu-

saajien kanssa ja keskustelut kirjataan KiVa Koulun lomakkeille. Keskusteluissa 

on läsnä ainakin kaksi aikuista: kiusaamisen huomannut aikuinen ja luokanohjaaja 

tai erityisopettaja. Ohjelmaan kuuluu myös kiusaamistapausten seuranta. Tarvitta-

essa asia siirtyy pedagogisen tiimin käsittelyyn.   

  

Äetsän koulun oppilaat 1.6.2019 

        

  poikia tyttöjä yht. 

7a 11 8 19 

7b 13 5 18 

7c 11 7 18 

7d 7 0 7 

7-luokat yht. 42 20 62 

        

8a 8 10 18 

8b 5 9 14 

8c 7 6 13 

8d 6 3 9 

8-luokat yht. 26 28 54 

        

9a 9 12 21 

9b 10 11 21 

9c 6 10 16 

9d 2 0 2 

9-luokat yht. 27 33 60 

        

yht. 95 81 176 



Verso eli vertaissovittelu  

Viime keväänä koulussamme käynnistettiin Verso-toimintaa. Verso eli vertais-

sovittelu on yhteisöllinen menetelmä, joka tarjoaa lapsen toimijuutta tukevan tavan 

ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan 

mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelu ja ai-

kuisjohtoinen sovittelu ovat menetelminä osa koulujen sovittelutoimintaa.  

Sovittelutoiminta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä, mutta antaa hy-

vän työvälineen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen huomioimi-

sen ja käsittelyn toteuttamiseen. Sovittelutoimintaa ohjaa aina henkilökunnan jä-

senistä koulutettu tiimi. Koulun sovittelutoiminta ei vähennä kodin ja koulun yh-

teistyötä. Sovittelun avulla oppilaat oppivat ongelmanratkaisutaitoja, ihmissuhde-

taitoja, erilaisuuden ymmärtämistä, kulttuurien kohtaamista ja rauhanrakennusta.  

Versoa on viety yli 600 suomalaiskouluun lähes 100 paikkakunnalla vuodesta 

2001 alkaen. Verso-toiminta tavoittaa vuosittain yli 130 000 oppilasta ja heidän 

huoltajaansa. Koulutetut sovittelijat - oppilaat ja henkilökunnan jäsenet - sovitte-

levat yli 15 000 ristiriitaa onnistuneesti niin, että seurannassa todetaan mielipahaa 

aiheuttaneen käytöksen päättyneen.  

MINKÄLAISIA ASIOITA SOVITELLAAN? esimerkiksi  

* nimittelyä, haukkumista, huutamista, ulkonäköön tai olemukseen liittyvää mieltä 

pahoittavaa kommentointia  

* tunnilla esimerkiksi toisen vastausten mitätöivää kommentointia, jatkuvaa ikä-

vää vihjailua, selän takana puhumista tai perättömien juorujen levittämistä  

* tönimisiä, läpsimisiä, kiinnipitämistä, tappeluita ja ns. leikkitappeluita, jotka 

kiihtyvät liiaksi  

* toisen tavaroiden ottamista ja piilottamista  

* Sovitteluun eivät sovellu pitkäaikaiset kiusaamistapaukset, ne ohjataan suoraan 

Kiva-tiimille.  

Koulutettuja oppilaita koulussamme on 16. Koulumme verso-ohjaajina toimivat 

Maarit Junkkala, Merja Hanhisalo, Maija Saksanen, Elina Nummi ja Mari Torpo.  

Lisää tietoa löydät asiasta Verson kotisivuilta www.sovittelu.com/vertaissovittelu 

 

 

 

 

 

  

Taidelenkkari: Miia Rintala 7a 

http://www.sovittelu.com/vertaissovittelu


Kerhot 

Kuviskerho on kokoontunut sekä syys- että kevätlukukaudella torstaisin koulun 

jälkeen. Kerho on tukenut kuvataiteen harrastusta: on piirretty, maalattu, tehty sa-

vitöitä jne. oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Kerhossa on suunniteltu ja toteutettu 

myös koulun juhlien visuaalista ilmettä. Lisäksi kerhossa voinut tehdä tunneilla 

kesken jääneitä töitä valmiiksi. Opettajana on ollut Heli Tala. 

 

 

Käsityökerho on kokoontunut sekä syys- että kevätlukukaudella tiistaisin koulun 

jälkeen. Kerhossa on voinut valmistella keskeneräisiä koulukäsitöitä tai tutustua 

uusiin käsityötekniikoihin. Kerhossa on valmistettu asusteita ja vaatteita neuloen, 

ommellen ja virkaten. Myös kankaankudonta, huovutus ja erilaiset kierrätystyöt 

ovat kuuluneet käsityökerhon ohjelmaan. Opettajana on ollut Leena Salmi. 

 

Välkkäritoimintaa on ollut koko lukuvuoden kerran päivässä aina ruokavälitunti-

sin. Välkkärissä oppilaat ovat ohjanneet ja päättäneet itse liikuntalajeissa. Ohjaa-

vina opettajina on ollut Sami Nikkilä ja Mari Lehtimäki.  

Piirros: Aada Kouvo 8b 



Talviliikuntapäivä 

Äetsän koulun talviliikuntapäivää vietettiin 12.3.2018 hyvässä talvisäässä koko 

koulun voimin Ellivuoressa. Suuri osa oppilaista oli rinteessä laskettelemassa ja 

loput nauttivat aurinkoisesta ulkoilusäästä kävellen tai oleskellen auringossa.  

 

 

Taidetestaajat-hanke 

Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden tarjoaa kolmelle ikäluokalle 

kahdeksasluokkalaisia mahdollisuuden vierailla kahdessa valmiiksi sovitussa kult-

tuurikohteessa: oopperassa, teatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä jne. Hanketta 

koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskus-

ten liitto. Hanke on osa Suomen itsenäi-

syyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmis-

toa. Toinen vierailu suuntautuu omaan 

maakuntaan tai lähialueelle, toinen Hel-

sinkiin tai muualle Suomeen. Säätiöt 

maksavat taidetestaajien matkat ja pääsy-

liput. 

Taidetestaajat -hankkeen puitteissa Äet-

sän koulun kaikki kahdeksasluokkalaiset 

pääsivät lokakuussa Tampereelle AHAA 

-teatterin Veden muisti -esitykseen, jonka 

teemana oli puhtaan veden loppuminen 

maailmasta. Huhtikuussa pääkaupunki-

seudulle suuntautuva taidematka tehtiin 

Suomen Kansallisoopperan balettiin, 

jossa saatiin nauttia Leo Tolstoin romaa-

niin perustuvasta Anna Karenina -baletti-

esityksestä.  

Tunnelmaa juuri ennen balettiesityksen 

alkamista 



Yllätysten yö 

Koululla järjestettiin lasten tapahtuma 

9.11.2018 osana perinteistä Yllätysten yötä. 

Tapahtuman valmistelu aloitettiin jo hyvissä 

ajoin. Kaikille halukkaille järjestämisessä 

oli monenlaista tehtävää, mitä valmisteltiin 

osin oppitunneilla, osin kerhoissa ja vapaa-

ajallakin. Myös vanhemmat osallistuivat ak-

tiivisesti arpajaispalkintojen keräämiseen ja 

leipomustarvikkeiden hankintaan. 

Yllätysten yössä oli taas monenlaista toimin-

taa oppilaiden tekemillä julisteilla ja kuvilla 

koristelluissa tiloissa. Ohjelmassa oli mm. 

temppurata, kahvila ja kummituskäytävä. 

Myös tiedepaja, satumetsä ja kasvomaalaus 

sekä kynsistudio olivat pienten kävijöiden 

mieleen. Lisäksi järjestettiin arpajaiset.  

Tapahtuma tuotti voittoa noin 3100 euroa, 

joka jaettiin oppilaskunnalle, tukioppilaille 

sekä 9.-luokkalaisille, jotka saivat näin varoja 

kevään 2019 luokkaretkeään varten.  

 

 

  

Yllätysten yön maalaus: Rebecca 

Gustafsson 7b, Nea-Liina Lehtonen 

7b ja Eveliina Helenius 7b 

 



Yhdeksäsluokkalaiset Yrityskylässä 

Äetsän koulun yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat huhtikuussa Yrityskylä Yläkou-

lun pelipäivään. Pelipaikka oli Yrityskylän tiloissa Tampereen teknillisen yliopis-

ton Kampusalueella. 

Yrityskylä Yläkoulu on hieno oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat ovat koulussa 

yhteiskuntaopin tunneilla tiimeissä tutustuneet erilaisten harjoitusten avulla yritys-

elämään liittyviin aiheisiin ja globaalitalouden haasteisiin. Tunneilla käytiin läpi 

talouden käsitteitä ja ilmiöitä, pohdittiin vastuullista liiketoimintaa, mietittiin omia 

ja tiimin vahvuuksia sekä harjoiteltiin neuvottelutaitoja. Pelipäivänä oltiin edelleen 

samoissa tiimeissä ja pelattiin suuren kansainvälisen yrityksen, ISKUn, johtoryh-

mänä tavoitteena mahdollisimman hyvä tulos sekä mainepisteet. Pelin jälkeen pi-

dettiin vielä palautetunti, jossa käytiin läpi pelipäivän tulokset, kokemukset ja opit. 

Ronja Virtanen kirjoitti Alueviestiin retkestä (https://alueviesti.fi/2019/05/16/aet-

san-koulun-9-luokkalaiset-oppivat-yrittajyydesta-yrityskylassa/) ja kokosi oppi-

laiden tuntoja kisapäivästä: “Oppimiskokonaisuus oli hyvin toteutettu.” “Hyvä ko-

kemus, suosittelen!” “Opettavainen ja mieleinen tapa oppia!” “Kiva pelipäivä. 

Olen iloinen tästä mahdollisuudesta!” “Tämmöisiä lisää!” 

 

  

https://alueviesti.fi/2019/05/16/aetsan-koulun-9-luokkalaiset-oppivat-yrittajyydesta-yrityskylassa/
https://alueviesti.fi/2019/05/16/aetsan-koulun-9-luokkalaiset-oppivat-yrittajyydesta-yrityskylassa/


Seiskojen leirit 

Seitsemänsien luokkien perinteiset tutustumisleiripäivät toteutettiin taas elo-

kuussa. Kaikki kolme luokkaa viettivät Leiriaholla yhden koulupäivän. Koululta 

eri päivinä mukana hääräsivät luokanohjaajat ja erityisopettajat, oppilaanohjaaja 

sekä päivittäin vaihtuneet ysiluokkalaiset tukioppilaat. Leirit toteutettiin yhteis-

työssä kaupungin nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa. Myös helluntaiseurakun-

nasta oli Timo Raunio apujoukkonsa kanssa mukana.  

Leiripäivät alkoivat lipunnostolla ja aamukahvilla ja jatkuivat erilaisilla tutustu-

misleikeillä, -peleillä ja -kisailulla. Keittäjä Oili loihti taas herkkuja leiripäivää 

katkaisemaan. Säät olivat aurinkoiset niin sään kuin mielen osalta. Kajakkireissut 

ja uiminen sekä pelit ja kisailut äänestettiin taas päivän parhaimmiksi jutuiksi. Ai-

kuisille päivä on hieno mahdollisuus tutustua uusiin oppilaisiin ja seurata ysiluok-

kalaisten tukioppilaiden intoa ja osaamista nuorempien oppilaiden ohjaamisessa. 

 

  



Leipärikas luokkaretki Vantaalle  

Äetsän koulun 9.-luokkalaisten luokkaretki kohti Vantaata alkoi perjantaina 10.5. 

klo 9. Lähdimme bussilla matkaamaan kohti Fazerin vierailukeskusta. Kun vih-

doin ja viimein pitkän matkan jälkeen saavuimme ennen kello kahtatoista Fazerin 

tehtaalle, söimme ensin oikein hyvän lounaan, johon kuului pastaa, lihapullakasti-

ketta, salaattia, paahdettua porkkanaa ja oikein hyvää leipää. Syötyämme ja vatsat 

täynnä pääsimme Fazerin vierailukeskuksen tutustumiskierrokselle.   

Tutustumiskierroksella kuulimme paljon mielenkiintoisia asioita ja opimme paljon 

uutta. Pääsimme muun muassa katsomaan trooppiseen sisäpuutarhaan. Monilla 

pisteillä oli jotakin katsottavaa, mikä lisäsi kierroksen kiinnostavuutta. Yhdellä 

pisteellä oli paljon puisia kuutioita, joissa oli eri ruoka-aineiden kuvia. Saimme 

suunnitella niistä robotille aterian, jonka robotti sitten arvosteli. Monen mielestä 

kierroksen mukavin osuus oli se, kun pääsi syömään mielin määrin Fazerin herk-

kuja. Kun olimme saaneet herkuteltua, meidät ohjattiin Fazerin tehtaanmyymä-

lään, jossa teimme edullisia ostoksia. Lähtiessämme saimme Fazerilta lahjaksi lei-

päpaketin ja karkkipussin. Eräät oppilaat keksivät alkaa keräillä muiden leipäpa-

ketteja, ja muut oppilaat olivat niin anteliaita, että leipiä kertyi melkoinen kasa, 

kuuleman mukaan 28 pakettia! Leivät päätyivät yhdelle onnelliselle äidille. Vie-

railumme Fazerilla päättyi yhteiskuvan ottamiseen vierailukeskuksen edessä.  

Yhteiskuvan otettuamme lähdimme kohti toimintapisteitä. Ensimmäinen pysäk-

kimme oli Heureka, jonne jäi muutama oppilas. Siitä jatkoimme trampoliinipuisto 

Rushiin, johon jäi suurin osa oppilaista. Lopuksi matkasimme viihdekeskus Fla-

mingoon, jossa loput jakautuivat kahteen aktiviteettiin: Megazoneen ja Prison Is-

landiin.  

Tiedekeskus Heureka oli kuulemamme mukaan hieno paikka. Siellä on paljon eri-

laisia näyttelyitä, joiden avulla tutustutaan tieteeseen ja teknologiaan hauskasti itse 

tehden ja kokeillen. Siellä käyneet antoivat hyvää palautetta, ja paikka oli ollut 

ilahduttava. Tavallisten näyttelyiden lisäksi erityisesti dinosaurus- ja aivonäyttelyt 

jäivät mieleen. “Jättimäiset dinosaurukset” on Heurekan 30-vuotisjuhlan kunni-

aksi tehty näyttely, jossa on esillä muun muassa dinosaurusrobotteja sekä fossii-

leja. “Aivot narikasta!” -näyttelyssä jumpataan aivoja erilaisten tehtävien avulla. 

Näyttelyn pääsanomana on kertoa, että voimme toiminnallamme vaikuttaa omiin 

aivoihimme.   

Rush-trampoliinipuistossa oli menoa ja meininkiä. Siellä oli kaikennäköisiä tram-

poliineja ja kaikilla riitti tekemistä. Puistossa oli noin 80 trampoliinia, ja lisämaus-

teina olivat jättitrampat, kallistetut trampoliiniseinät ja Suomen ainoa LazerMaze -

trampoliinihuone, jossa mitattiin tiimipelitaitoja, nopeutta ja ketteryyttä erilaisten 

laserpelien avulla. Hyppyaika kului nopeasti, hien pystyi haistamaan ja bussia odo-

tellessa huomattavissa oli väsyneitä ja nälkäisiä katseita.   

Megazonen kerrottiin olleen ihan mukava paikka. Megazonelaisetkaan eivät olleet 

hieltä säästyneet. Pelitilassa oli ollut kuuma ja huono ilma, mikä oli vähän laskenut 

paikan mukavuutta. Yksi koulumme joukkueista oli voittanutkin yhden ottelun.   



Prison Island on vankilaympäristöön sijoittuva seikkailu, jossa ratkottiin erilaisia 

älyä ja nopeutta vaativia tehtäviä. Kaikki tehtävät olivat erilaisia ja vaativat kes-

kittymistä. Mukaan sisältyi muun muassa matemaattisten laskujen selvittämistä ja 

koripallon heittoa. Seikkailu oli itsessään ihan kiva ja sai sykkeet kohoamaan hy-

vin. Kuitenkin siellä käyneet oppilaat olivat yhtä mieltä siitä, että ohjeet olisivat 

voineet olla selkeämmät niin ennen pelin alkua kuin huoneissa seikkailun aikana. 

Jäi siis osittain hieman pettyneet fiilikset, mutta pelin aikana oli silti hauskaa.   

Toimintapisteiden päätyttyä kaikki suuntasivat kauppakeskus Jumboon, jossa 

meillä oli muutama tunti aikaa tehdä ostoksia ja käydä syömässä. Ennen seitsemää 

aloimme suunnata kohti bussia, osa kädet täynnä ostoksia, osa tyhjin käsin. Mat-

kamme kohti kotia alkoi. Meno oli villiä ja jutut väsyneitä. Pitkä päivä oli kuiten-

kin jo loppusuoralla. Pysähdyimme matkalla Forssassa, josta jatkoimme matkaa 

melko nopeasti kohti koulua. Matkallamme oli hyvä yhteishenki ja bussista pois-

tuessamme kasvoilta paistoi ilo ja väsymys. Taisi olla kuitenkin ihan hyvä ja toi-

minnantäyteinen päivä!   
Kirjoittajat: Martta Rantanen ja Ira Riihilahti 9b 

 



Äetsän koulun stipendit ja palkinnot 1.6.2019 

9. luokan päättötodistuksen saavista oppilaista palkitaan luokittain parhaiten menestyneet oppilaat 

70 euron stipendillä: Viivi Välimäki 9a, Martta Rantanen 9b ja Eeva Hituri 9c. 

Kahdeksannelta luokalta yhdeksännelle luokalle eniten keskiarvoaan nostanut oppilas palkitaan 70 

euron stipendillä: Iida Kuusinen 9b. 

Parhaan keskiarvon saavalle tytölle ja pojalle 7. ja 8. luokilla annetaan 50 euron stipendi: 8. luokan 

parhaan keskiarvon saavan perusteena ovat oppiaineet 8. luokalla. Keskiarvoa laskettaessa huomioon otetaan lisäksi 7. luokalla yhteisenä aineena 
mahdollisesti päättyneet aineet (mu, ku, ks, ko).  
Linnea Hyppölä 8b, Iida Marttila 8b ja Atte Ollila 8c, Hilma Lehtimäki 7c ja Antti Lähde 7b. 

LC/Kiikka lahjoittaa kaksi 100 euron stipendiä toimialueensa oppilaille, yksi pojalle ja yksi tytölle: 

Ville Pääkkönen 9c ja Eveliina Ahola 9a. 

LC/Keikyä lahjoittaa 100 euron stipendin toimialueensa oppilaalle: Jonne Suutari 9c. 

Äetsän Rotaryt lahjoittavat 100 euron kansainvälisyysstipendin: Martta Rantanen 9b. 

Kiviniityn auto- ja maatalouskonehuolto Oy lahjoittaa kaksi 100 euron lahjakorttia teknisissä töissä 

erityistä aktiivisuutta, innostusta ja menestystä osoittaneelle yhdeksännen luokan kädentyöntai-

tajille. Lahjakortin saavat Ella Myllymaa 9b ja Jami Violin 9c. 

Kemira Chemicals Oy lahjoittaa kemiantaitajille kaksi 80 euron stipendiä: Ella Myllymaa 9b ja Eeva 

Hituri 9c. 

LC/Kiikoinen lahjoittaa kaksi 50 euron stipendiä toimialueensa oppilaille: Viivi Välimäki 9a ja 

Veera Mattila 9b. 

Äetsän reserviläiset ry lahjoittaa kaksi 50 euron stipendiä 9. lk:n oppilaille: Wilma Rintala 9c ja 

Veikka Westergrén 9b. 

Aamulehden stipendi 50 euroa annetaan reilulle, ystävälliselle ja suvaitsevalle oppilaalle: Venla 

Väisänen 9a. 

K-market Äetsän kauppias Satu Ojala-Kuusiniemi lahjoittaa 50 euron stipendin kunkin vuosiluokan 

reilulle kaverille: Ira Riihilahti 9b, Jarkko Metsälä 8b ja Aamos Kesti 7c. 

Kiikoisten Maamiesseura lahjoittaa 50 euron stipendin yritteliäälle toimialueensa oppilaalle: Lotta 

Levola 9b. 

Äetsän Martat ry lahjoittaa 40 euron stipendin kotitaloudessa hyvin menestyneelle toimialueensa 

oppilaalle: Ronja Virtanen 9a. 

Kiikan maatalousnaiset ry lahjoittaa 40 euron stipendin kotitaloudessa hyvin menestyneelle toimi-

alueensa oppilaalle: Venla Nikali 9a. 

Kiikoisten Martat ry lahjoittaa 40 euron stipendin kotitaloudessa hyvin menestyneelle toimialueensa 

oppilaalle: Nea Rantala 9c. 

Keikyän Sotaveteraanit ry lahjoittaa kolme 20 euron stipendiä perinnetyöhön osallistuneille oppi-

laille: Hilma Lehtimäki 7c, Miia-Maria Mäkinen 7c ja Venla Väisänen 9a. 

Toimintaterapia Tammisto lahjoittaa 20 euron stipendin opiskeluissaan tsempanneelle: Taimi Kyl-

väjä 8d. 



Sisukkaille oppilaille stipendit lahjoittaa Sastamalan vammaisneuvosto: Jari Kankaanniemi 9d ja 

Jesse Mäkilä 9d. 

Kangaskauppa Nokian kauppahuoneen lahjoittaman stipendilahjan saa käsitöissä hyvin menestynyt 

Jenna Salminen 9b. 

Ompelijanmaailma, Ompelukonekeskus Koivu Oy:n lahjoittaman stipendilahjan saa käsitöissä hy-

vin menestynyt Lotta Joona 9c. 

Sarkia-seuran lahjoittama Kaarlo Sarkian runokirja: Selena Ryckelynck 9c. 

Pohjola-Nordenin kirjapalkinto annetaan ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle oppilaalle: Martta 

Rantanen 9b. 

Svenska Finlands folkting lahjoittaa kaksi kirjapalkintoa ruotsin kielen taitajille: Ronja Virtanen 9a 

ja Eeva Hituri 9c. 

Oppilaskunta on päättänyt antaa Hymypatsaat: Jami Airio 9b ja Viivi Välimäki 9a. 

Huomionosoitus aktiivisesta oppilaskuntatoiminnasta: Veera Mattila 9b, Jonne Suutari 9c, Santeri 

Oinonen 9a, Ella Myllymaaa 9b, Viivi Välimäki 9a, Veeti Ruusunen 9a, Tytti Pajunen 9a. 

Oppilaskunnan ”Vuoden tulokas” –stipendit: Hermanni Lähde 7b ja Miia-Maria Mäkinen 7c. 

Tukioppilastoimintaan osallistumisesta on jaettu todistukset yhdeksäsluokkalaisille: 

Eeva Hituri 9c, Siiri Katajisto 9b, Veera Mattila 9b, Ella Myllymaa 9b, Venla Nikali 9a, Santeri 

Oinonen 9a, Ville Pääkkönen 9c, Martta Rantanen 9b, Veeti Ruusunen 9a, Jonne Suutari 9c, 

Ilona Valtanen 9c, Lilli Virtanen 9a, Venla Väisänen 9a, Viivi Välimäki 9a ja Veikka Westergrén 

9b. 

Vertaissovittelun mukaisesta versotoiminnasta on jaettu kunniakirjat yhdeksäsluokkalaisille: 

Jenna Mäntylä 9a, Venla Nikali 9a, Nea Rantala 9c, Ira Riihilahti 9b, Veeti Ruusunen 9a, Venla 

Vainio 9a, Lilli Virtanen 9a, Venla Väisänen 9a ja Viivi Välimäki 9a. 

Vammaisneuvosto on lahjoittanut 200 € stipendit molempien erityisopetuksen pienryhmien toimin-

nan tukemiseksi. 

Kiikoisten Säästöpankki on lahjoittanut Äetsän koulun tukioppilaille 750 euroa esityksissä ja juh-

lissa käytettävän valolaitteiston hankintaan.  

Kiikoisten Säästöpankki on lahjoittanut 1 000 euroa Äetsän koululle liikuntavälineiden hankintaan.  

 

Kiitokset lahjoittajille. 

 



Opettajat 

Vuori Päivi, rehtori, FM, matematiikka, puh. 050 522 4103.  

Ahjo Sandy, tuntiopettaja, musiikkipedagogi AMK, musiikki. 

Sijaisena musiikkipedagogiopiskelija Teemu Heinonen syylukukauden ajan. 

Cederlöf Olli, lehtori, FM, matemaattiset aineet. 

Hanhisalo Merja, lehtori, FM, äidinkieli ja kirjallisuus.  

Heino Marjo, lehtori, FM, englanti. 

Huhdanmäki Matti, erityisopettaja, KM, puh. 050 365 0222. 

Järvinen Anssi, lehtori, KM, käsityö, puh. 040 712 8257. 

Junkkala Maarit, erityisluokanopettaja, FM, puh. 040 704 7290. 

Koskela Helena, lehtori, FM, biologia ja maantieto. 

Lampinen Liisa, tuntiopettaja, FM, matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Lehtimäki Mari, lehtori, LitM, liikunta ja terveystieto. 

Nikkilä Sami, tuntiopettaja, liikunnan ohjaaja, liikunta ja terveystieto. 

Nummi Elina, lehtori, FM, historia, yhteiskuntaoppi ja elämänkatsomustieto. 

Rantanen Arto, tuntiopettaja, KM käsityö. 

Saarenpää Tuomas, erityisluokanopettaja, FM, puh. 040 647 5058 

Saksanen Maija, lehtori, FM, ruotsi ja saksa. 

Salmi Leena, lehtori, KM, käsityö. 

Suomalainen Roosa, tuntiopettaja, FM, äidinkieli ja kirjallisuus sekä uskonto. 

Tala Heli, tuntiopettaja, TaM, kuvataide.  

Torpo Mari, lehtori, KM, kotitalous, puh. 040 712 8214. 

Viitamaa Mikko, tuntiopettaja, DI, matematiikka, fysiikka, kemia ja tvt. 

Yli-Hongisto Ulla, opinto-ohjaaja, KM, puh. 050 354 0222.  

 

Opettajainhuoneen puhelinnumero: 040 712 8191 

 

Sähköpostiosoite kaikilla opettajilla: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

Opettajiin voit ottaa yhteyttä myös Wilmalla. 

 

 

Henkilökunta  

 

Koulunkäynninohjaajat  Haaparanta Sami, Ojamäki Maarit ja 9.1.-29.5.2019 

Viljanen Sari 

Palvelusihteeri   Poutala Noora, sijaisena Jouti Taina 1.8.-31.12.2018 

Kiinteistönhoitaja  Mäkipää Hannu  

Kokki  Järvinen Satu 

Servin Laitoshuoltajat    
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Ilmoitusasiat 

Seuraava lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019 klo 9.00. 

Uusintakoe hylättyjen arvosanojen saajille on maanantaina 3.6.2019 klo 9.00. 

 

Koulun kanslia avoinna kesäaikana ma-pe 3.-20.6. ja 1.8.2019 alkaen klo 9-15.  

 

Seuraavan lukuvuoden työajat ovat:  

syyslukukausi 8.8.–20.12.2019   

kevätlukukausi 7.1.–30.5.2020 

 

Loma- ja vapaapäivät: 

  syysloma 14.–20.10.2019 

  itsenäisyyspäivä 6.12.2019 

  joululoma 21.12.2019–6.1.2020 

  talviloma 24.2.–1.3.2020 

  pääsiäinen 10.–13.4.2020 

vappu 1.5.2020 

  helatorstai 21.5.2020 

   

Äetsän koulun jaksot lukuvuonna 2019–2020 

 

 I 08.08.2019 – 11.10.2019 47 pv. 

 II 21.10.2019 – 20.12.2019 44 pv. 

 III 07.01.2020 – 20.03.2020 49 pv. 

 IV 23.03.2020 – 30.05.2020 47 pv. 

 

 

 

Koulukuljetukset lukuvuonna 2019– 2020 

 

Ensisijaisesti tieto koulukuljetuksista löytyy elokuun alussa Wilmasta, kohdasta 

lomakkeet: koulukuljetus. 

 

2.8.2019 alkaen koulukuljetuksia koskevat tiedustelut voi osoittaa Äetsän koulun 

kansliaan 040 712 8190. Tarvittaessa voi myös yhteyttä ottaa suoraan liikennöitsi-

jään. Itsemaksavien oppilaiden osalta huoltajien tulee ottaa yhteyttä liikennöitsi-

jään mahdollisimman pikaisesti, jotta oppilaat tulevat huomioiduiksi lukumää-

rissä. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÄETSÄN KOULU 

Länsitie 10 

38300 SASTAMALA 

Puh. 040 712 8190 

Email: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

 

 

Tunteita sekatekniikalla:  

Milla Viippola 8a ja  

Vuokko Ollila 8a, 

kannen kuva Silja Kero 8c 
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