
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äetsän koulun vuosikertomus 

2016 – 2017 





 Lukuvuoden päättyessä 

Suomen kansan ikivanha sanonta: ”Kevät keikkuen tulevi, talvi suuta vääris-

tellen” on tänä vuonna pitänyt paikkansa ainakin ilmojen suhteen. Mieleen on 

jäänyt ainakin lumisateiden ajoittuminen vapun tienoille. Vaikka hiihtokelejä 

ei lopultakaan tullut, lämpömittari painui sen verran pakkasen puolelle, että 

oppilaat pääsivät luistelemaan jo ennen joulua. Läpi koko lukuvuoden kou-

lumme areena Parkour-välineineen on ollut ilahduttavan aktiivisessa käytös-

sä. Tulevat seiskatkin testasivat tutustumiskäynnillään yläkoulukypsyyttään 

mm. kiipeilytelineen päälle kapuamalla. 

Pertti Hakasen ja Arto Satosen Suomi 100 –juhlavuoden kansanedustajavie-

railut, kunnalisvaalipaneeli ja kunnallisvaalien varjovaalit tuovat kunnallista 

päätöksen tekoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista oppilaille tutuksi. Uuden 

kaupunginvaltuuston aloittaessa työnsä valtuuston puheenjohtajan nuijaa hei-

luttaa edelleen opinto-ohjaajamme Ulla Yli-Hongisto, hallitusta johtaa Jenni 

Jokinen sekä opetus- ja kasvatuslautakuntaa Pirjo Raunio. Nykyisen valtuus-

tokauden loppuun asti Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana toimii 

Kristo Korpela. Kasvu- ja kulttuuriprosessia luotsaa kasvatusjohtaja Pekka 

Kares. Perusopetuksen johtava rehtori Elina Jaakkola on ollut opintovapaalla 

ja hänen tehtäviään ovat hoitaneet aluerehtorit Juha Marttilan johdolla. Johta-

van rehtorin opintovapaa jatkuu tulevan lukuvuoden ja opetuspäällikkönä 

aloittaa elokuun alussa Kati Heikkilä. Äetsän koulu kuuluu läntiseen perus-

opetusalueeseen yhdessä Kiikan, Pehulan ja Toukolan koulujen kanssa. Pal-

velusihteeri Noora Poutala toimii aktiivisesti alueen koulujen hallinnon tuke-

na. Toimiva ja säännöllinen yhteistyö alueen koulujen välillä takaa opinpolun 

jatkuvuuden.  Tästä hyvänä esimerkkinä on kuudensien luokkien opettajien 

osallistuminen tulevien seitsemäsluokkalaisten ryhmäjaon muodostamiseen 

sekä oppilaiden saattaen vaihto luokanopettajalta luokanohjaajalle. 

Äetsän koulussa on lukuvuoden päättyessä 185 oppilasta, opettajia on 22 ja 

koulunkäyntiavustajia kolme. Keittiöhenkilökunta ja laitoshuoltajat toimivat 

Servin ja kiinteistönhoitaja Tilakeskuksen palveluksessa, mutta he ovat tärkeä 

osa arjen opetus- ja kasvatustyötä. Koulun sosiaalityöntekijänä toimii Taina 

Koski-Vähälä, terveydenhoitaja Teija Julin-Kanniston opintovapaan sijaisena 

Marika Levomäki sekä koulupsykologina syksyn ajan Anna-Riikka Valve ja 

kevään Linda Lehtiniemi. Toimimme Äetsän koululla viihtyisissä ja ajanmu-

kaisissa tiloissa.  

Lukuvuonna 2016–2017 koulumme henkilökunnassa uusina opettajina ovat 

aloittaneet matemaattisten aineiden tuntiopettajana luonnontieteiden yo Sanni 

Saarela sekä Englannin ja ruotsin kielten tuntiopettajana FM Maija Nousiai-

nen, joka on opettanut lisäksi läntisen alueen alakouluilla uuden opetussuun-

nitelman mukaan alkanutta ruotsin kieltä. 

Nuorten osallisuushankkeen puitteissa koulun viihtyisyyden lisäämiseksi Äet-

sän koulun oppilaskunta on ideoinut koulun pihalle linnunpesäkeinun sekä 

kiinteitä penkkejä, jotka ovat olleet ahkerassa käytössä koulupäivän aikana ja 



vapaa-ajalla. Huippukokoushankkeena keväällä toteutettiin oppilaille kaksi 

hyvinvointipäivää. Kouluvuoteen piristystä ja vaihtelua ovat tuoneet yhteis-

työssä oppilaiden ja opettajien kanssa toteutetut tapahtumat ja vierailut: RTTn 

Myrsky-näytelmä, Seiskojen ilta ja leirit, yllätysten yö, itsenäisyyspäivän juh-

la, adventtikirkko, Duudsonien luento, Pekka Simojoen konsertti, tukioppilai-

den teemat, liikunnalliset tapahtumat sekä toisen asteen oppilaitoksiin tutus-

tuminen. 

Äetsän koulun oppilaat ja henkilökunta olivat ensimmäistä kertaa toteutta-

massa Yllätysten yö –tapahtumaa. Iloista ja toimeliasta pikkuväkeä - ja vähän 

isompaakin – läheltä ja kaukaa paikalla oli runsaasti. Temppurata, kasvomaa-

laus, tanssiharjoitukset, kynsistudio, askartelupaja, koira-ajelu, kahvio ja 

makkaran myynti tulivat kävijöille tutuiksi. Arpajaispalkintoja saimme lahjoi-

tuksina runsaasti ja arvat tekivät hyvin kauppansa. Iso kiitos lahjoittajille. Yl-

lätysten yön tuotto käytetään kokonaisuudessaan koulumme oppilaiden hy-

väksi.  Tapahtuma ja sen toteutus on oiva osoitus koulumme yhteisöllisyydes-

tä ja siitä muodostuneekin jokavuotinen perinne. 

Tulevan lukuvuoden 2017–2018 suunnittelu on jo pitkällä. Oppilaiden työjär-

jestykset rakennetaan niin, että jokaiseen koulupäivään sisältyisi mahdolli-

suuksien mukaan sekä teoria-aineita että taito- ja taideaineita. Opetuksen jär-

jestelyissä pyritään huomioimaan oppilaiden tuen tarpeet opinnoissaan. Teh-

tävämme täällä perusopetuksessa on auttaa nuoria tekemään oman tulevaisuu-

tensa kannalta oikeita ja kestäviä valintoja. Toivottavasti olemme siinä onnis-

tuneet. Onnea ja menestystä perusopetuksen päättäville tulevalla opinpolulla. 

 

Äetsän koulun arki on yhteistyötä: oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa, 

opettajien ja muun henkilökunnan kanssa, eri yhteistyötahojen, kuten lasten-

suojelun, sosiaalityön ja nuorisotoimen kanssa. Koulumme vuosikertomus on 

vuosien saatossa muotoutunut upeaksi oppilaiden ja henkilöstön yhteistyön 

taidonnäytteeksi. Tänäkin vuonna se jaetaan kaikille oppilaille, henkilökun-

nalle ja yhteistyötahoille. Se olkoon kiitoksena kaikille arjen kasvatus- ja ope-

tustyötä tekeville ja meitä työssämme tukeville. Erityinen kiitos ennen kaik-

kea koulumme oppilaille! 

 

 

 

Päivi Vuori 

Aluerehtori,  
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Tapahtumia lukuvuoden varrelta 

 
 

Syksy 2016 

  

Elokuu  

10.8. Koulutyö alkaa 

16.8. Romulan taiteellisen teatterin Myrsky–näytelmä Sarkia-näyttämöllä 9. luokille 

16.8. 7c:n ja 7d:n päivänmittainen leirikoulu Leiriaholla 

17.8. 7b:n päivänmittainen leirikoulu Leiriaholla 

18.8. 7a:n päivänmittainen leirikoulu Leiriaholla 

24.8. Syystiedote 1 

24.8. Luokanohjaajan tunti 

31.8. Tukioppilaiden järjestämä Seiskojen ilta 

  

Syyskuu  

5.9. Yrittäjän päivä: 9. luokat tutustumassa Laukkutila Asplundin yritykseen. 

9.9. 7-9d:n retkipäivä Ellivuoressa 

12.9. MOKSU 9. luokille Leiriaholla 

19.9. Koulukuvaus 

21.9. Seksuaalikasvatuksen oppitunti yseille/Heli Heiskala 

22.9. Liikuntailtapäivä: katusählyturnaus 

22.9. Yhdeksäsluokkalaisia tutustumassa HAYO:lla Huittisissa ja Kokemäellä 

26.9. Äetsän koulun poistumisharjoitus 

28.9. Tekijänoikeudet ja luova työ –luento/Juha Rislakki ja Jukka-Pekka Palviainen 

28.9. Syystiedote 2 

28.9. Luokanohjaajan tunti 

29.9. Äetsän koulun palotarkastus 

30.9. Kodin ja koulun päivä 

  

Lokakuu  

1.10. SmokeFree -kisa alkaa 

4.10. Lentopallo-ottelu, tytöt vastaan pojat 

5.10. Yhdeksäsluokkalaisia tutustumassa Lauttakylän lukioon 

5.10. Vammalan ammattikoulun opoinfo yhdeksäsluokkalaisille 

6.10. Äetsän koulun tyttöjen lentopallojoukkue osallistuu Koululiikuntaliiton lento-

pallosarjan alkuturnaukseen Eurassa. 

7.10. Taksvärkki 

17.–21.10. Syysloma 

II jakso 9. luokkien äidinkielessä yhteistyöprojekti Minna Canthin teoksista/Petra Mä-

kelän toimintatutkimus 

28.10. Hölläämö-bussi 

  

Marraskuu  

8.11. Peruskoulun matematiikkakilpailu 8. ja 9. luokkalaisille 

9.-11.11. Hulluna humppaan seitsemäsluokkalaisille 

11.11. Yllätysten Yö lastentapahtuma 

16.11. Äetsän koulun tyttöjen lentopallojoukkue osallistuu Koululiikuntaliiton lento-

pallosarjan turnaukseen Eurassa. 

17.11. Yhdeksäsluokkalaiset tutustumassa Sastamalassa sijaitseviin Saskyn oppilai-

toksiin. 

21.–25.11. 9. luokkien TET 

23.11. Luokanohjaajan tunti 

  



25.11. Adventtikirkko Kiikan kirkolla 

29.11. TeknologiaTiistai Vammalan ammattikoululla, 7. ja 8. luokat 

30.11. Pop Up –teatterin Päättäjäisbileet -esitys 

30.11. Koko koulun vanhempainilta, aiheena päihdeasiat 

  

Joulukuu  

2.12. Itsenäisyyspäivän juhla, veteraanikuoro esiintymässä 

 

8.12. Yhdeksäsluokkalaisia tutustumassa Vammalan lukiolla 

9.12. Tietoa hampaiden hoidosta yhdeksäsluokkalaisille/Saija Pajuniitty 

15.12. Oppilaita laulamassa joululauluja Kiikan vanhainkodilla, Pehulakodilla ja pal-

velutalo Onnelassa. 

21.12. Luokanohjaajan tunti 

21.12. Tukioppilaiden järjestämä joulutoivekonsertti 

22.12. Äetsän koulun joulujuhla 

  

  

  

 Kevät 2017 

  

Tammikuu  

9.1. Kevätlukukausi alkaa 

18.1. Kansanedustaja Pertti Hakasen vierailu 

20.1. Talvitiedote 

20.1. 7a ja 7c Kiikan kirjastolla/Liisa Oravasaari 

26.1. 7ab:n ryhmä Kiikan kirjastolla/Heidi Pehkonen 

26.1. Valinnaisaine- ja arviointi-ilta 7. luokkien vanhemmille 

31.1. Kansanedustaja Arto Satosen vierailu 

  

Helmikuu  

1.2. Luokanohjaajan tunti 

7.2. Yhteishaku- ja ammatinvalintailta 9. luokkien vanhemmille 

8.2. Huippukokous Äetsän koululla, oppilaskunnat 

8.2. Metsävisa 

8.2. Tulikettu-koulutus kahdeksansille luokille, kouluttajana Jussi Rainio Tampe-

reen aluepelastuslaitokselta 

14.2. Tukioppilaiden järjestämä ystävänpäivän halisydän- ja iskurepliikkikilpailu 

14.2. 8b kirjavinkkaus Kiikan kirjastolla/Saija Rajamäki 

16.2. Vammalan lukion penkkariajelu Äetsän koululla 

17.2. Vammalan lukion kakkosten Wanhojen tanssit 

23.2. 8c kirjavinkkaus Kiikan kirjastolla/Saija Rajamäki 

27.2.–3.3. Talviloma 

  

  

  

  



Maaliskuu  

7.3. Duudsonien Meidän koulussa Ei Kiusata –luento Sylväällä 

8.3. Ilmaisutaidon valinnaisaineryhmä illalla Tampereen työväen teatterissa, nuori-

somusikaali Spring Awakening. 

14.3. Yhteishaku toiselle asteelle ammatilliseen ja lukiokoulutukseen päättyi 

16.3. Talviliikuntapäivä 

17.3. Sisälle suojautumisen harjoitus 

23.3. Kunnallisvaalipaneeli 

28.3. Kuntavaalien varjovaalit 

27.3.-7.4. Näppäilytaidon SM-kisat 

31.3. SmokeFree -kisa päättyi, kisassa ei oltu enää mukana  

  

Huhtikuu  

3.-7.4. 9. luokat TETissä 

3.-7.4. Äetsän koulu esittäytyy Läntisen alueen 6. luokkalaisille  

5.4. Luokanohjaajan tunti 

9. – 14.4 Oppilastöitä esillä Via Dolorosa –pääsiäistapahtumassa Vammalan srk-talolla 

10.4. Oma Valinta –koulutus Sylväällä 

12.4. Päässälaskukilpailu 8.-luokkalaisille 

13.4. Yhdeksäsluokkalaisia Yrityskylässä Tampreella 

14.-17.4. Pääsiäisloma 

19.-21.4. 8. luokat TETissä  

20.4. Hygieniapassitesti yhdeksäsluokkalaisille 

26.4. Lukioon suuntaavat 8.lk oppilaat tutustumassa Vammalan lukioon 

26.4. Matematiikan valtakunnallinen koe yhdeksäsluokkalaisille 

27.4. Veteraanipäivän huomioiminen aamunavauksessa 

27.4. Pekka Simojoen konsertti 

28.4. Salissa tukioppilaiden järjestämä vappujuhla: luokkien esityksiä + tarjoilu. 

28.4. Yhdeksäsluokkalaisia Yrityskylässä Tampereella 

  

Toukokuu  

2.-3.5. 7. luokkien TET 

3.5. 6. luokat tutustuvat Äetsän kouluun 

5. – 27.5. Oppilastöitä Mielimaisemia –näyttelyssä Jaatsilla ja Galleria Akselissa 

10.5. Hyvinvointipäivä, oppilaskunnan huippukokoushanke 

10.5. Tutustumisilta tulevien 7. luokkalaisten vanhemmille 

16.5. Etsivä nuorisotyö esittäytyi 9. luokille 

18.5. 9. luokat luokkaretkellä Helsingissä 

19.5. 8. luokat oppilaitosvierailuilla seudun ammatillisissa oppilaitoksissa 

19.5. 7. luokat Mielimaisemia –taidenäyttelyssä Jaatsilla ja Galleria Akselissa 

26.5. Yhdeksäsluokkalaisten päättäjäistanssit 

30.5. Hyvinvointipäivä 

31.5. 9. luokat Leiriaholla 

31.5. Luokanohjaajan tunti 

  

Kesäkuu  

2.6. Jalkapallopeli-iltapäivä 

3.6. Äetsän koulun kevätjuhla 

15.6. Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan 

  

  

  

  

 



Ulla-Riikka Uurron haastattelu 

 

Mikä on lempi muumihahmosi? 

 Mymmeli. 

Mikä on lempibiisisi tällä hetkellä? 

 Apua... Vesalan Älä tuu droppaa mun 

tunnelmaa. 

Kauanko olet ollut opettajana Äetsän koulussa?  

 Kaksi vuotta. 

Miten päädyit Äetsään opettajaksi?  

 Laitoin työhakemuksen. Haastattelusta 

valittiin tänne. 

Miksi sinusta tuli opettaja?  

 Opetustyö on kiinnostavaa. On kiva teh-

dä erilaisten ihmisten kanssa töitä. 

Mitä tekisit, jos et olisi opettaja?  

 Olisin joko tutkija tai sitten edelleen 

tanssinopettaja. 

Mitä sinulle on erityisesti jäänyt mieleen opet-

tajan uraltasi?  

 Nykyinen 7B ja  entiset oppilaat. 

Mikä on paras muistosi Äetsän koulusta? 

 7B voitti säbäturnauksen! 

Kuinka monta vuotta olet toiminut opettajana? 

 Kolme vuotta ja tanssin opettajana noin 

seitsemän vuotta. 

Mihin siirryt töihin, kun lähdet täältä Äetsästä?  

 Vammalan lukioon. 

Mistä olet nauttinut eniten koulussa?  

 Siitä kun joku oppilas oivaltaa jotain tai innostuu jostain. 

 Onko täällä tapahtunut mitään hauskoja sattumuksia, jotka ovat jääneet mieleen? 

 Tavaroiden etsiminen Maija Saksasen kanssa. (Kiitos Maija!) 

Mitkä ovat työn hyviä puolia? 

 Harvoin on tylsiä päiviä. 

Mitä jäät eniten kaipaamaan? 

 Kivoja oppilaita ja hyviä kollegoita. 

Millaisena haluaisit tulla muistetuksi? 

 Iloisena ja pirteänä. 

Millaiset terveiset haluaisit lähettää oppilaille ja opettajille? 

 Pysykää iloisina ja positiivisina! 
 

Ulla-Riikkaa haastattelivat Siiri Katajisto, Nea Vidman ja Ira Riihilahti 7b. 

 

 



Kilpailut  

Matemaattisten aineiden opettajien liitto järjesti peruskoulun matematiikka-

kilpailun yläkoulun oppilaille 8.11.2016. Äetsän koulussa kilpailun voitti 

Emmi Tapio, 9b. Hän sai 29 pistettä ja pääsi koko Suomen 100 parhaiten me-

nestyneen joukkoon. Toisen sijan jakoivat 20 pisteellä Henrika Malmi, 9b ja 

Netta Raikunen, 9a. Kolmannelle sijalle tuli 19 pisteellä Miikka Oinonen, 9a. 

Alueen Osuuspankki sponsoroi kilpailua rahapalkinnoin. Palkintokuoret jakoi 

Janne Pohjolainen. 

 

 

Päässälaskukilpailu 8. -luokkalaisille järjestettiin 12.4.2017. Huittisten Sääs-

töpankki palkitsi neljä parasta oppilasta rahapalkinnoin. Parhaiten menestyi-

vät Teemu Miettinen 8b ja Milla Pääkkönen 8a 23 pisteellä. Kolmannen sijan 

jakoivat Santeri Mäkelä 8b ja Jaakko Pietilä 8b 19 pisteellä. 

 

 

Valtakunnallisen Smokefree –hankkeen luokkakohtaisen tupakoimattomuus-

kilpailun tavoitteena on tukea nuorten tupakoimattomuutta sekä ehkäistä jo 

tupakkaa kokeilleiden nuorien tupakoinnin säännöllistyminen. Kilpailun pe-

ruslähtökohtana on rehellisyys ja nuorten oma sitoutuminen tupakoimatto-

muuteen. Smokefree -luokkakilpailuun yläkouluissa voivat osallistua kaikki 

luokat, jotka sitoutuvat yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta ja nuus-

kaamatta kilpailukaudella sekä koulu- että vapaa-aikana. Kilpailuaika oli 

1.10.2015–31.3.2016. Valitettavasti Äetsän koulun mukana olleet luokat eivät 

pysyneet kisassa loppuun asti. 

Metsävisassa parhaiten menestyi Valtteri Jokela 8a. 

Näppäilytaidon SM-kisassa Äetsän koulun paras kirjoittaja oli Susanna Haro 

9c. Hänen nettonopeutensa oli 270 merkkiä minuutissa ja tarkkuus 97%. Tällä 

tuloksella hän pääsi koko Suomen kisassa 15:nneksi. Äetsän koulun kak-

koseksi kirjoitti Niklas Kiuru 8c ja kolmanneksi Emmi Eronen 7c.   

  



Seiskojen ja kasien ruokakuvia kabinetin seinällä 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Lukuvuoden aikana on julkaistu kolme (elo-, syys- ja tammikuussa) kirjallista 

tiedotetta oppilaille ja huoltajille. Tiedotteet löytyvät myös sähköisenä Peda-

net-sivuilta. Lukuvuoden aikana kaikille Äetsän koulun oppilaille ja heidän 

huoltajilleen on jaettu Wilmaan omat tunnukset. Wilmaa käytetään päivittäin 

poissaolojen seurantaan ja  tiedotuskanavana.  

Lisäksi erilaisista ajankohtaisista asioista ja koulun tapahtumista on tiedotettu 

erikseen vanhemmille tapahtumittain kirjalllisesti ja Wilma -viestein. Luo-

kanohjaajat ovat järjestäneet seitsemäsluokkalaisten vanhemmille vanhem-

paintapaamisia. Vanhempainiltoja pidettiin Päättäjäisbileet -illan lisäksi 6.-, 

7.-, ja 9.- luokkalaisten vanhemmille. Henkilökohtaisten oppimissuunnitel-

mien tiimoilta ovat luokanohjaajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaaja tavanneet 

vanhempia. Pedagoginen tiimi, PED, on kokoontunut oppilaiden ja heidän 

vanhempiensa kanssa tarvittaessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulun Peda.net-sivut 

Äetsän koulun asioista tiedotetaan koulun Peda.net-sivuilla. Etusivulta löytyy 

muun muassa ajankohtaista tietoa koulun tapahtumista sekä koulun yhteystie-

dot. Lisäksi etusivulle laitetaan koulun tapahtumista kuvia, jotka siirretään 

myöhemmin Peda.netin kuvagalleriaan. Kuvien lataamiseen sivuille on huol-

tajan ja oppilaan lupa. Sivustolta löytyvät myös eri oppiaineiden sivut sekä 

Äetsän koulun verkkolehti Kameleontti. Sivut löytyvät osoitteesta: 

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

 

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


Jatko-opintoihin ohjaaminen ja työelämään tutustuminen 

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

pilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virik-

keitä yrittäjyydestä. Tätä tarkoitusta varten Sastamalaan on perustettu TET-

tori osoitteessa http://peda.net/veraja/tori/sastamalanseutu.  TET:n tarkoituk-

sena on antaa oppilaalle mahdollisuuksia kokeilla erilaisia työtehtäviä ja omia 

ihmissuhdetaitojaan aikuisten maailmassa. Arvostamme sitä, että seudun yri-

tykset ymmärtävät työelämään tutustumisen merkityksen oppilaalle ja ottavat 

TET-oppilaita, ohjaavat ja perehdyttävät heitä sekä antavat kehittävää ja kan-

nustavaa palautetta. Yhdeksäsluokkalaiset ovat tutustuneet työelämään viikon 

ajan syksyllä ja keväällä, kahdeksasluokkalaiset olivat keväällä kolme päivää 

TETissä ja seitsemäsluokkalaiset kaksi päivää.  

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta pyritään ohjaamaan ja tukemaan 

jatko-opiskeluvalinnoissaan. Ohjaustoiminta kuuluu koulun koko henkilöstöl-

le osana heidän perustyötään. Opinto-ohjaaja on keskustellut yhdeksäsluokka-

laisten kanssa henkilökohtaisesti ja/tai pienryhmissä kunkin valinnoista ja 

ratkaisuista.  

Yhdeksäsluokkalaisilla oli mahdollisuus vierailla koulupäivän mittaisella tu-

tustumiskäynnillä Sastamalan ammatillisen koulutuskuntayhtymän oppilai-

toksissa Sastamalassa Vammalan ammattikoulussa, Tyrvään käsi- ja taidete-

ollisuusoppilaitoksessa sekä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitokses-

sa. Moni heistä vieraili myös Saskyn Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa 

tutustumassa merkonomi- ja datanomikoulutuksiin tai Kokemäen yksikössä 

eläintenhoitajan, maaseutuyrittäjän, puutarhurin ja putkiasentajan koulutuk-

siin. Edellisten oppilaitosten opinto-ohjaajat kävivät kertomassa opiskelu-

mahdollisuuksista oppitunneilla ja viidessä Info-kioskissa eri osaamisalat 

esittelivät koulutuksia ruokatunnin mittaisin tietoiskuin. Saskyn järjestämiin 

ammattipäiviin riitti myös tutustujia. Teho-TETteihin ja koulutuskokeiluihin 

ei ollut osallistujia tänä lukuvuonna.  

Lukiokoulutusvalinnan tueksi järjestettiin yhteisiä tutustumisia sekä Vamma-

lan, että Lauttakylän lukioihin ja yksittäiset oppilaat tutustuivat lukiokoulu-

tukseen myös Porissa ja Tampereella.  

Kahdeksansien luokkien oppilaat tutustuivat seudun ammatilliseen koulutuk-

seen, eri oppilaitoksiin ja niiden sijaintipaikkoihin yhteisen kevätajelun muo-

dossa 19.5.2017. Tarkoituksena oli hahmottaa eri oppilaitosten sijaintia ja 

koulutus- ja ammattialojen sijoittumista eri oppilaitoksiin. 

Etsivä nuorisotyö esittäytyi toiminnallisesti kaikille ysiluokille oppivelvolli-

suuden päättyessä. Perusopetuksen päättötodistuksen ja jatko-opintopaikan 

toisen asteen yhteishaussa tai VALMAssa saivat keväällä 2016 kaikki yhdek-

säsluokkalaiset. Kevään 2017 yhteishaun tulokset tulevat torstaina 15.6.2017. 

Onnea ja menestystä kaikille ysiluokkalaisille jatko-opintoihin ja omille uril-

le! 

http://peda.net/veraja/tori/sastamalanseutu


Pienryhmän toiminta 

Äetsän koulussa on vuodesta 2005 toiminut erityisopetuksen pienryhmä, jon-

ka oppilasmääräksi on vakiintunut noin kymmenen 7.-9. lk:n oppilasta. Läh-

tökohdaksi koulussamme on otettu oppilas ja hänen yksilölliset tarpeensa. 

Opetuksen kehittäminen on erilaisten vaihtoehtojen tarjoamista, vanhojen 

toimintatapojen kehittämistä ja uusien luomista tai pyrkimystä tarkoituksen-

mukaistaa ja monipuolistaa opetusta. Tämän toteutumiseksi jokaiselle pien-

ryhmän oppilaalle laaditaan oma HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjes-

tämistä koskeva suunnitelma). Lukuvuonna 2016 – 2017 pienryhmässä opis-

keli viisi seiskaluokkalaista, kolme kahdeksasluokkalainen ja kolme yhdek-

säsluokkalaista. 

   

Pienryhmän oppilaat ovat saaneet omassa luokassaan opetusta äidinkielessä, 

ruotsin- ja englannin kielessä, matematiikassa, historiassa ja yhteiskuntaopis-

sa. Vastaavasti yleisopetuksen ryhmissä he ovat olleet mm. terveystiedossa, 

liikunnassa, kotitaloudessa, kuvaamataidossa, teknisessä käsityössä ja tekstii-

lityössä. Äetsän koululla on kaksi koulunkäyntiavustajaa, jotka ovat tarvitta-

essa kulkeneet pienryhmän oppilaiden mukana yleisopetuksessa tai vaihtoeh-

toisesti olleet pienryhmän omassa kotiluokassa. Tarvittaessa avustajat ovat 

toimineet muissakin opetusryhmissä.  Muutamat aineet (fy, ke, bi ja ue) lue-

taan vuorolukuna. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että koko pienryhmä yhtä 

aikaa opiskelee edellä mainittuja oppiaineita aineenopettajien opetuksessa si-

ten, että kolmen vuoden aikana yläkoulun oppisisällöt käydään oppiaineittain 

läpi. 

 

Erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat voivat hakea yhteishaussa opiskelu-

paikkaa ns. harkintaan perustuvan valinnan kautta. Näin pyritään varmista-

maan, että peruskoulun jälkeen heillä on parempi mahdollisuus tulla valituksi 

haluamaansa ammatilliseen jatko-opiskelupaikkaan. He voivat hakea myös 

erityisammattioppilaitoksiin suorittamaan perustutkintoa tai valmentautumaan 

ammatillisiin opintoihin VALMA-koulutuksessa.  

 

Pienryhmän oppilailta ja heidän huoltajiltaan saadun palautteen perusteella, 

voidaan todeta, että pienryhmä on ollut hyvä vaihtoehto ”pysyä mukana” ope-

tuksessa.  Oppilaat ovat käyneet koulua mielellään ja arvosanatkin ovat mo-

nilla parantuneet.  Opetuksessa on keskitytty usein vain olennaisiin asioihin, 

jolloin oppiminen on ollut  

tuloksellista.  

 

 

Vesiaiheinen akryylimaalaus  

esineeseen: Viola Tala 8a 



Tukioppilastoiminta 

Lukuvuoden 2016-2017 aikana 

tukioppilastoiminnassa oli mu-

kana 32 tukioppilasta 8. ja 9. 

vuosiluokilta. Kummitukioppi-

laat olivat koulun alussa seitse-

mäsluokkalaisten kanssa leiri-

päivillä Leiriaholla. Syyskuussa 

tukioppilaat järjestivät seitse-

mäsluokkalaisille Seiskojen il-

lan, eli tutustumisillanvieton, 

jossa oli pelejä, leikkejä ja mu-

kavaa yhdessäoloa. Tukioppilaat osallistuivat Yllätysten yön lastentapahtu-

maan järjestämällä arpajaiset. Joulun alla järjestettiin perinteinen joulutoive-

konsertti. Musiikin lomassa lähetettiin ja vastaanotettiin joulun ja uuden vuo-

den tervehdyksiä.  

Ystävänpäivän kunniaksi järjestettiin halisydänkilpailu. Vapunaattona tu-

kioppilaat järjestivät juhlan koko koululle. Kaikki luokat osallistuivat esittä-

mällä oman ohjelmansa, minkä lisäksi tukarit esittivät ohjelmaa, toimivat 

juontajina ja koristelivat salin juhlakuntoon.  

Toukokuun alussa kuudesluokkalaiset olivat tutustumassa kouluun, ja tukiop-

pilaat olivat mukana päivän järjestelyissä. Kummitukioppilaiden ohjauksessa 

muun muassa täytettiin ystäväkirjaa. Jokaisella ensi syksyn 7. luokalla on ni-

metyt kummitukioppilaat, joiden puoleen luokan oppilaat voivat kääntyä on-

gelmatilanteissa pitkin vuotta. Tukioppilaat myös seuraavat tapahtumia väli-

tunneilla ja tarvittaessa ottavat yhteyttä opettajaan. Kevään lopussa valittiin 

vielä nykyisiltä 7. luokilta uusia tukioppilaita ensi vuodeksi.  

Kahdeksannen luokan tukioppilaat osallistuivat lukuvuoden aikana neljä tun-

tia kestävään koulutukseen, jossa tutustuttiin tukioppilastoiminnan perustei-

siin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimi-

vat lehtorit Merja Hanhisalo ja Heli Tala. 

Oppilaskuntatoiminta 

Oppilaskunnan hallitukseen on lukuvuonna 2016-2017 kuulunut edustaja jo-

kaiselta luokalta. Puheenjohtajana toimi Miikka Oinonen 9A, sihteerinä Jessi-

ca Tuominen 9C ja rahastonhoitajana Oskari Väisänen 9B. Muut hallituksen 

jäsenet olivat Josefiina Välimäki 9B, Janika Sundgren 9D, Aarne Ollila 8A, 

Lauri Marttila 8B, Niina Aaltonen 8C, Viivi Välimäki 7A, Veera Mattila 7B 

ja Jonne Suutari 7C. Ohjaavina opettajina toimivat Elina Nummi ja Heli Tala. 

 

Hallitus on kokoontunut 17 kertaa ja välituntipalavereja on pidetty myös 

usein. Kioskitoiminta on ollut suosittua ja oppilaskunta on saanut siitä varoja. 



Itsenäisyyspäiväjuhlan yhteydessä jokaiselta luokalta oli kaksi edustajaa op-

pilaskunnan kynttiläkulkueessa viemässä kynttilöitä sankarihaudalle. 

 

Äetsän koulun taksvärkkipäivä oli perjantaina 7.10.2016. Taksvärkin tuotto 

oli 1854 euroa. Se lahjoitettiin oman alueen vanhuksille. Ennen joulua van-

huksille käytiin isolla ryhmällä laulamassa joululauluja. Oppilaskunnan halli-

tuksen edustajia kävi 31.3. luovuttamassa rahat oman alueen vanhusten vir-

kistystoimintaan: Onnela1, Onnela2 ja Pehulakoti saivat kukin 300 euroa ja 

Kiikan vanhainkoti ja Niittyvilla yhteisesti 900 euroa, ja loppurahalla ostettiin 

vanhainkodeille kukkia. 

 

Tänä lukuvuonna on kiinnitetty huo-

miota hyvinvointiin koulussa ja jokai-

nen luokka mietti luottamusoppilaan 

johdolla hyvinvointiin liittyviä kehit-

tämiskohteita ja ideoita. Huippuko-

koukseen valittiin hankekohteeksi 

kouluaikana järjestettäviä hyvinvoin-

tipäiviä.  Huippukokous järjestettiin 

Äetsän koululla tammikuussa. Huip-

pukokouksen päätöksenä Äetsän koulu 

sai rahaa 1935 euroa hankkeensa to-

teuttamiseen.  Toukokuussa järjestet-

tiin ensimmäinen hyvinvointipäivä, 

jolloin Kaija Saari Mielipisteestä ker-

toi oppilaille nuoren henkisen hyvin-

voinnin tekijöistä. Iltapäivä kului Sep-

po-peliä pelaten, pelin kysymykset oli-

vat hyvinvointiaiheisia. Pelaamisen 

lomassa syötiin pikkupizzat ja mehua. 

Oppilaskunta on järjestänyt muutakin 

maistuvaa tarjoilua: koko koulun vap-

pubileissä saatiin munkkeja ja mehua 

sekä ysien tanssipäivänä kakkua.  Toi-

sena hyvin-

vointipäivänä 

tarjolla oli 

salaatteja ja 

opittiin uusia tansseja. Hankerahoilla on myös ostet-

tu säkkituoleja, isoja jumppapalloja ja kahvakuulia 

kaikkien yhteiseen käyttöön. 

 

Servin kanssa tehtiin vuoden mittaan yhteistyötä ja 

osallistuttiin ruokapalaveriin Hopunkalliolla muiden 

oppilaskuntien edustajien kanssa sekä valittiin kou-

lun toiveruokapäivän ruuaksi lihamureke. 

 



Oppilaskunta osallistui kuntavaalipaneelin sekä varjovaalien järjestämiseen 

yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Keväällä oppilaskunnan halli-

tuksen jäsenet esittelivät oppilaskuntatoimintaa tuleville seitsemäsluokkalai-

sille kuudesluokkalaisten tutustumispäivänä sekä heidän huoltajilleen van-

hempainillassa. 

 

Yhdeksäsluokkalaisista valittiin hymypatsaiden saajat sekä seitsemäsluokka-

laisista vuoden tulokkaat ja aktiivisesta oppilaskuntatyöstä myönnettiin sti-

pendit yhdeksäsluokkalaisille. 

 

Kerhot 

Kuviskerho on kokoontunut sekä syys- että kevätlukukaudella torstaisin kou-

lun jälkeen. Kerho on tukenut kuvataiteen harrastusta: on piirretty, maalattu, 

tehty savitöitä 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 käsityötek-

niikoihin. Kerhossa on valmistettu asusteita ja 

vaatteita neuloen, ommellen ja virkaten. Myös 

kankaankudonta, huovutus ja erilaiset kierrä-

tystyöt ovat kuuluneet käsityökerhon ohjel-

maan. Tänä lukuvuonna uutena taitona opetel-

tiin munankuorimosaiikkia. Koulun ruokalan 

vanhoja tarjottimia on tuunattu päällystämällä 

ne itse värjätyllä kankaalla. Opettajana on ol-

lut Leena Salmi.  

 

 

Liikkuva koulu/välkkäritoimintaa on ollut ko-

ko lukuvuoden kerran päivässä aina ruokaväli-

tuntisin. Välkkärissä oppilaat ovat ohjanneet ja 

päättäneet itse liikuntalajeista.  

Ohjaavana opettajana on ollut Sami Nikkilä. 

 

Hulluna humppaan -hankkeen tanssitunnit seiskaluokkalaisille. Saimme naut-

tia tanssinopettajien Elisa Ahosen ja ja Kalle Jalavan tanssitunneista.  



Talviliikuntapäivä 

Äetsän koulun talviliikuntapäivää vietettiin 16.3.2017 hyvässä talvisäässä eri 

kohteissa: Ellivuoressa lasketellen, Edenissä pulikoiden ja Vinkin palloilu-

keskuksessa pelaten eri pelejä, lisäksi oppilaita oli KT-tallilla ratsastustunnil-

la ja hoitamassa hevosia. Vammalan jäähallissa saatiin aikaiseksi kunnon jää-

kiekkopelit. Ellivuoren rinteet olivat hyvässä kunnossa. Osa oppilaista jäi vie-

lä iltamäkeenkin laskettelemaan. Vinkin palloiluhallilla oppilaat pelailivat 

sulkapalloa, salibandyä ja futsalia sekä hankkivat hikeä pintaan kuntosalilla. 

 

 

 

 



Yllätysten yö 



Ysien luokkaretki Helsinkiin 

Me ysiluokkalaiset teimme luokkaretken Helsinkiin 18.5.2017. Ruokailimme 

Fazerin vierailukeskuksessa Vantaalla, jossa oli tarjolla oikein hyvää ruokaa. 

Samalla ostettiin makeita tuliaisia tehtaanmyymälästä. Opas tuli bussimme 

kyytiin Senaatintorilta ja parin tunnin kestoinen opastettu Helsinki-kierros sai 

monelta ison kiitoksen; paljon opittiin kaupungin historiasta sekä tärkeimmis-

tä nähtävyyksistä. Vapaa-ajalla shoppailtiin hyvässä seurassa. Osa kävi Heu-

rekassa, osa trampoliinipuisto Rushissa ja jotkut jatkoivat innokkaina shop-

pailua. Huippu päivä, jäi pelkkiä positiivisia muistoja reissusta! 

  

            

  



Vierailut 
 

Suomi100 –hankkeena Sastamalassa järjestettiin lasten ja nuorten taidenäyttely 

Mielimaisemia. Taideprojektissa oli mukana Äetsän koulun lisäksi Kiikan kou-

lu, Sylvää, Stormi ja Varila sekä Vammalan lukio. 

Äetsän koulun oppilaiden teoksia näyttelyssä 

edustivat kahdeksasluokkalaisten vesiaihei-

set valokuvat, kahdeksas- ja yhdeksäs-

luokkalaisten vesiteemaiset esineisiin 

maalatut kuvat sekä seitsemäsluokka-

laisten varisveistokset. Kaikki työnsä 

esille saaneet saivat kutsun avajaisiin. 

Seitsemäsluokkalaiset kävivät tutustu-

massa näyttelyyn toukokuun lopulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesiaiheiset akryylimaalaukset lautasille: Viola Tala 8a, Josefiina Välimäki 9b, Neea Koskela 9c, 

Pilvi Jalo 8a ja Netta Raikunen 9a 



Yrityskylä 

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yh-

teiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Yritysky-

lä Yläkoulu koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyy-

siseen Yrityskylä-oppimisympäristöön Tampereella TTY:llä. Oppimisympäris-

tö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä 

yritystä maailmantalouden pyörteissä. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yri-

tys pärjää markkinoilla parhaiten. Itse pelijärjestelmä on digitaalinen, mutta pe-

li ohjaa oppilaita myös jatkuvaan keskinäiseen vuorovaikutukseen.  

Oppilaat valmistautuvat pelipäivään perehtymällä 3-4 oppitunnin ajan globaa-

lin talouden ja yritystoiminnan perusteisiin yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauk-

sen opettajien johdolla. Yrityskylä on pelisimulaatio, jossa oppilaat johtavat 

yritystoimintaa neljän kvartaalin eli yhden vuoden ajan, käytännössä 2,5 tunnin 

ajan. Oppilaat tekivät valmistavia tehtäviä innolla ja pelistimulaatio koettiin 

haastavaksi ja innostavaksi tavaksi koetella osaamistaan ja rajojaan. Piti ym-

märtää taloutta, markkinointia ja tiedottamista, piti osata neuvotella ja tehdä 

päätöksiä. Ekana päivänä voittajajoukkue oli tiimi 5 eli Anniina, Elsa, Jessika 

ja Ilona, toisena tiimi 4 eli Alexi, Arttu, Juho ja Rasmus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Läksyparkki 

Äetsän koulussa oppimisen tukena 

toimii läksyparkki, jonka avulla 

oppilaalle tarjotaan mahdollisuus 

jäädä tekemään kotitehtäviä, uu-

simaan kielten sanakokeita, teke-

mään unohtuneita läksyjä, kor-

vaamaan myöhästymisistä tai lu-

vattomista poissaoloista johtuvaa 

jälkeen jäämistä opinnoissa. Läk-

syparkissa ohjaajina ovat toimi-

neet koulun opettaja ja koulun-

käyntiavustajat. Parkki on toiminut 

ennen koulutyön alkamista torstai-

sin klo 8.15-9.00 ja koulupäivän 

jälkeen klo 15.00-15.45. 

 

 

KiVa koulu 
 

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

saamisen vastainen tai kiusaamista vastustava. Ohjelma on kehitetty Turun yli-

opistossa opetusministeriön rahoituksella. Nettisivulla (www.kivakoulu.fi) on 

runsaasti tietoa ja materiaalia sekä oppilaille, vanhemmille että opettajille. Si-

vulla on mm. KiVa Street -peli ja Opas vanhemmille. 

 

KiVa Koulun kohdennetut toi-

menpiteet tarkoittavat sitä, että 

jokaiseen ilmi tulleeseen kiu-

saamistapaukseen puututaan. 

Asiasta keskustellaan sekä kiu-

satun että kiusaajien kanssa ja 

keskustelut kirjataan KiVa 

Koulun lomakkeille. Keskuste-

luissa on läsnä ainakin kaksi ai-

kuista: kiusaamisen huomannut 

aikuinen ja luokanohjaaja tai 

erityisopettaja. Ohjelmaan kuu-

luu myös kiusaamistapausten 

seuranta. Tarvittaessa asia siir-

tyy pedagogisen tiimin käsitte-

lyyn.   

Vesiaiheinen akryylimaalaus  

esineeseen: Päivikki Kuurola 9a 

Äetsän koulun oppilastöitä esillä  

Via Dolorosa –pääsiäisvaelluksessa  

Vammalan srk-talolla.  



Seiskojen leirit 

Seitsemänsien luokkien perinteiset tutustumisleiripäivät toteutettiin taas elo-

kuussa. Kaikki kolme luokkaa viettivät Leiriaholla yhden koulupäivän. Leirit 

toteutettiin yhteistyössä kunnan nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa. Myös 

helluntaiseurakunnasta oli Timo Raunio apujoukkonsa kanssa mukana sekä 

koululta eri päivinä luokanohjaajat ja erityisopettajat, oppilaanohjaaja sekä 

erityisen kiitoksen innostavasta ja iloisesta osallistumisesta ansainneet, päivit-

täin vaihtuneet ysiluokkalaiset tukioppilaat. 

Leiripäivät alkoivat lipunnostolla ja aamukahvilla ja jatkuivat erilaisilla tutus-

tumisleikeillä, -peleillä ja -kisailulla. Keittäjä Oili loihti taas herkkuja leiri-

päivää katkaisemaan. Säät olivat aurinkoiset, muttei enää kovinkaan lämpi-

mät, mutta silti Timon valvomat kajakkireissut venyivät kauas vastarannalle 

ja vesihämähäkin ympärillä uitiin ja sukelleltiin innolla. 

 



Terveydenhuolto 

Terveydenhoitajan säännölliset vastaanotot koululla ovat olleet maanantaisin 

ja torstaisin. Kaikille yläkoulun oppilaille on tehty terveystarkastus. Terveys-

tarkastusten lisäksi oppilaat ovat voineet tulla keskustelemaan terveyteen ja 

sairauteen liittyvistä asioistaan. Henkilökohtaisen keskustelun avulla on pyrit-

ty tukemaan terveitä elämäntapoja, itsetunnon kasvua, nuoren kasvamista ja 

kehittymistä. 
 

Kaikille seitsemännen luokan oppilaille on tehty laaja terveystarkastus, johon 

vanhemmat ovat voineet osallistua. 

Kahdeksannen luokan oppilaille on tehty lääkärintarkastus. Tarkastuksen yh-

teydessä heille on kirjoitettu nuorison terveystodistus, joka kirjoitetaan ter-

veydentilan todistamiseksi pääsääntöisesti ajokorttia (mopo ja auto), ammatil-

lista koulutusta ja työelämää varten. Todistuksia on saanut neljä kopiota. To-

distus on voimassa viisi vuotta ellei lääkäri määrää lyhyempää voimassaolo-

aikaa. 

Yhdeksännen luokan oppilaat ovat käyneet terveystarkastuksessa, saaneet ro-

kotuksen sekä rokotuskortin, johon on merkitty kaikki lapsuus- ja nuoruusiäs-

sä annetut rokotukset. Erityistutkimuksia tai hoitoa vaativat oppilaat on ohjat-

tu eteenpäin. 

 

Terveydenhoitaja on osallistunut koulun pedagogisen tiimiin kokouksiin. 

Koulun terveydellisten olojen tarkastus tehtiin keväällä 2015. Tarkastus on 

lakisääteinen ja tehdään kolmen vuoden välein. Kouluterveydenhoitajana toi-

mii Teija Julin-Kanniston opintovapaan sijaisena Marika Levomäki. 
 

   

Mielimaisemia –näyttelyssä Galleria Akselissa 7 –luokkalaisten variksia:  

Veera Mattila 7b ja Martta Rantanen 7b  



ÄETSÄN KOULUN OPPILAAT 2016-2017 (3.6.2017) 

    

 poikia tyttöjä yht. 

    

7a 11 13 24 

7b 10 13 23 

7c 5 9 14 

7d 5 0 5 

7-luokat yht. 31 35 66 

    

8a 14 8 22 

8b 12 11 23 

8c 8 8 16 

8d 3 0 3 

8-luokat yht. 37 27 64 

    

9a 8 8 16 

9b 8 13 21 

9c 6 9 15 

9d 2 1 3 

9-luokat yht. 24 31 55 

    

yht. 92 93 185 



  

7a 

 

Luokanohjaaja Sami Nikkilä 

 

Ahola Eveliina 

Haro Viivi 

Irri Kira 

Kaasalainen Frans 

Kapraali Jere 

Karvinen Masi 

Koivuniemi Arttu 

Mannelin Emilia 

Määttänen Vertti 

Nikali Venla 

Oinonen Santeri 

Pajunen Tytti 

Pihlava Petteri 

Porvari Jaakko 

Rapeli Matias 

Ruusunen Veeti 

Stenfors Kasper 

Turunen Iina 

Vainio Venla 

Virtanen Lilli 

Virtanen Ronja 

Vuorma Saana 

Väisänen Venla 

Välimäki Viivi 

 

7b  

 

Luokanohjaaja Ulla-Riikka Uurto 

 

Airio Jami 

Harjula Aatu 

Hirsimäki Niko 

Irri Kiia 

Jalo Miia 

Jalo Netta 

Katajisto Siiri 

Kuusinen Iida 

Kuusiniemi Niko 

Kylväjä Tammi 

Laitila Niko 

Lemola Leevi 

Levola Lotta 

Mattila Veera 

Myllymaa Ella 

Piipponen Veeti 

Rantanen Martta 

Riihilahti Ira 

Salminen Jenna 

Salminen Ville 

Seikku Silja 

Vidman Nea 

Westergrén Veikka 

 

7c 

 

Luokanohjaaja Leena Salmi 

 

Eronen Emmi 

Hituri Eeva 

Joona Lotta 

Mäntylä Jenna 

Nieminen Anni 

Pääkkönen Ville 

Rantala Nea 

Rintala Wilma 

Ryckelynck Selena 

Saarela Janne 

Suutari Jonne 

Tuominen Jere 

Valtanen Ilona 

Violin Jami 

 

 

Seiskojen ruokakuvia ruokalan seinällä 



 8a 

 

Luokanohjaaja Olli Cederlöf 

 

Halonen Tuomas 

Hopeakivi Aleksi 

Jalo Petra 

Jalo Pilvi 

Jokela Valtteri 

Järvenpää Sami 

Kaasalainen Amanda 

Kaasalainen Oona 

Kiuttu Aaron 

Kontio Niko 

Kulmala Asseri 

Muurikainen Arttu 

Mäkinen Katariina 

Nurminen Samu 

Ojala Valtteri 

Ollila Aarne 

Pääkkönen Milla 

Raittinen Johannes 

Saukola Jeremias 

Tala Viola 

Turri Anna 

Valtonen Matias 

8b 

 

Luokanohjaaja Maija Saksanen 

 

Airio Janina 

Hyppölä Eemeli 

Jalo Henri 

Jokisalo Jami 

Kastinen Ronja 

Kero Samuli 

Korhonen Ronja 

Koskinen Tiia 

Kujansuu Emma 

Kulmala Jalmari 

Kupi Minttu 

Lähde Elisa 

Marttila Lauri 

Miettinen Teemu 

Mäkelä Santeri 

Pietilä Jaakko 

Pusa Ville 

Rajala Juuli 

Reunanen Vili 

Siiskonen Miro 

Tiensuu Marika 

Viljanen Vinja 

Välimaa Janna-Julia 

 

8c 

 

Luokanohjaaja Heli Tala 

 

Aaltonen Niina 

Ahvenainen Janette 

Järvenpää Arttu 

Järventausta Milla 

Katajisto Oskari 

Kiuru Niklas 

Korpela Anni 

Kukkonen Daniel 

Kulmala Santeri 

Lähde Santra 

Nieminen Leevi 

Nikitin Aurora 

Pihlava Antti 

Uotila Emma-Sofia 

Uusi-Seppä Ile 

Weckström Oona 

 

 

Valokuva: Aurora Nikitin 8c 



 

 
 

 

 

9a 

 

Luokanohjaaja Marjo Heino 

 

Ala-Kokko Anette 

Halonen Miika 

Hepo-oja Kiia-Sofia 

Inkinen Matias 

Kallio Jesper 

Karaus Emil 

Kuurola Päivikki 

Nurmi Miro 

Oinonen Miikka 

Prihti Vilhelmiina 

Raikunen Netta 

Salmi Sonja 

Sherazer Hanna 

Tuominen Mikke 

Virtanen Julle 

Vuorma Mira 

 

 

9b 

 

Luokanohjaaja Mari Lehtimäki 

 

Enqvist Rasmus 

Haapala Leevi 

Hakala Roosa 

Huttunen Alexi 

Jokisalo Tino 

Keskikiikonen Elsa 

Kolisoja Maria 

Malmi Camilla 

Malmi Henrika 

Marila Ella 

Mäkelä Anniina 

Ojansivu Ilona 

Pietilä Juho 

Pihlava Arttu 

Piipponen Minttu 

Rantala Jessika 

Reinilä Eero 

Soo Laura 

Tapio Emmi 

Väisänen Oskari 

Välimäki Josefiina 

 

9c 

 

Luokanohjaaja Mari Torpo 

 

Aarnio Natalia 

Haro Susanna 

Heinonen Mikael 

Korpela Kiia 

Koskela Neea 

Kupi Mimosa 

Lahtinen Kimi 

Rinta-aho Mika 

Seppä Salla 

Soini Atte 

Tuominen Jessica 

Vinha Aaro 

Välimäki Amanda 

Värinen Santra 

Ylinen Mikko 

 

7-9d 

 

Luokanohjaaja Maarit Junkkala 

 

Gustafsson Kimi 

Harju Leevi 

Kankaanniemi Jari 

Mäkilä Jesse 

Välimäki Viljo 

 

Koskinen Kimi 

Ojansivu Niko 

Rantanen Anton 

 

Sundgren Janika 

Varvio Jonne 

Vähänen Oskari 

 



 ÄETSÄN KOULUN STIPENDIT JA PALKINNOT 3.6.2017 

9. luokan päättötodistuksen saavista oppilaista palkitaan luokittain parhaiten menestyneet oppilaat 

70 euron stipendillä:  

Miikka Oinonen 9a, Emmi Tapio 9b ja Susanna Haro 9c. 

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

Milla Pääkkönen 8a, Samuli Kero 8b, Martta Rantanen 7b ja Veikka Westergrén 7b. 

8. luokan parhaan keskiarvon saavan perusteena ovat oppiaineet 8. luokalla. Keskiarvoa laskettaessa huomioon otetaan lisäksi 7. luokalla 
yhteisenä aineena päättyneet aineet (mu, ku, ks, ko).  

Salmi Oy:n stipendirahastosta 500 euron stipendi vieraan kielen ja ulkomaisen elämänmuodon 

oppimiseksi: Miikka Oinonen 9a. 

LC/Kiikka lahjoittaa kaksi 100 euron stipendiä toimialueensa oppilaille: 

Camilla Malmi 9b ja Vilhelmiina Prihti 9a. 

LC/Äetsä/Keikyä lahjoittaa 100 euron stipendin toimialueensa oppilaalle:  

Sonja Salmi 9a. 

Äetsän Rotaryt lahjoittavat kaksi 100 euron kansainvälisyysstipendiä: 

Netta Raikunen 9a ja Anniina Mäkelä 9b. 

Kemira Chemicals Oy lahjoittaa kemiantaitajille kaksi 70 euron stipendiä: 

Miika Halonen 9a ja Henrika Malmi 9b. 

Äetsän reserviläiset ry lahjoittaa neljä 50 euron stipendiä: 

Eeva Hituri 7c, Anni Nieminen 7c, Johannes Raittinen 8a ja Miro Siiskonen 8b. 

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

Mira Vuorma 9a. 

K-market Äetsän kauppias Satu Ojala-Kuusiniemi lahjoittaa 50 euron lahjashekin kunkin vuosi-

luokan reilulle kaverille:  

Santeri Oinonen 7a, Henri Jalo 8b ja Oskari Väisänen 9b.  

Sastamalan vammaisneuvoston stipendit:  

Janika Sundgren 9d, Jonne Varvio 9d ja Oskari Vähänen 9d. 

Neon Sport lahjoittaa 50 euron stipendin erinomaisesta osallistumisesta koululiikuntaan: 

Ella Marila 9b. 

Kiikoisten Maamiesseura lahjoittaa 50 euron stipendin yritteliäälle toimialueensa oppilaalle:  

Elsa Keskikiikonen 9b. 

Kotitalousopettajien liitto lahjoittaa 50 euron stipendin kotitaloudessa monipuolisesti taitonsa 

osoittaneelle oppilaalle: Hanna Sherazer 9a. 

Äetsän Martat ry lahjoittaa 40 euron stipendin kotitaloudessa hyvin menestyneelle toimialueensa 

oppilaalle: Laura Soo 9b. 

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

alueensa oppilaalle: Maria Kolisoja 9b. 

Kiikoisten Martat ry lahjoittaa 40 euron stipendin kotitaloudessa hyvin menestyneelle toimialu-

eensa oppilaalle: Oona Kaasalainen 8a. 

Pirkanmaan teknologiateollisuus ry on myöntänyt 40 euron stipendin teknisissä töissä erityistä ak-

tiivisuutta osoittaneelle seitsemännen luokan kädentyöntaitajalle: Veera Mattila 7b. 

Kangaskauppa Nokian kauppahuoneen 20 euron lahjakortti käsitöissä hyvin menestyneelle: 

Sonja Salmi 9a. 

Tyrvään konttorikoneen lahjapalkinnon saa kuvataiteessa hyvin menestynyt: Päivikki Kuurola 9a. 

Sarkia-seuran lahjoittama Kaarlo Sarkian runokirja: Mimosa Kupi 9c. 

Pohjola-Nordenin kirjapalkinnot annetaan ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle oppilaalle: 

Miikka Oinonen 9a ja Emmi Tapio 9b. 



Akryylimaalaukset: 

Elsa Keskikiikonen 9b, Mira Vuorma 9a, 

Netta Raikunen 9a ja Natalia Aarnio 9c 

Sverigekontakt i Finland rf:n kirjapalkinto annetaan ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle oppi-

laalle: Susanna Haro 9c. 

Saksan suurlähetystön kirjapalkinto annetaan saksan kielen opinnoissa menestyneelle oppilaalle: 

Miikka Oinonen 9a. 

MAOLin kunniakirja tunnustuksena hyvästä menestysestä peruskoulun matematiikkakilpailussa: 

Emmi Tapio 9b. 

Oppilaskunta on päättänyt antaa Hymypatsaat: Anniina Mäkelä 9b ja Miikka Oinonen 9a. 

Huomionosoitus aktiivisesta oppilaskuntatoiminnasta: Miikka Oinonen 9a, Josefiina Välimäki 9b, 

Oskari Väisänen 9b, Jessica Tuominen 9c, Amanda Välimäki 9c ja Janika Sundgren 9d. 

Oppilaskunnan ”Vuoden tulokas” –stipendit: Veera Mattila 7b ja Jonne Suutari 7c. 

 

Kiitokset lahjoittajille. 

 

 

 

 



Opettajat 

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

Ahjo Sandy, tuntiopettaja, mus.pedagogi AMK, musiikki. 

Sijaisena mus.pedagogi AMK Katariina Välimäki. 

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. 

Laakso Pertti, tuntiopettaja, FM, matematiikka ja erityisopetus. 

Lehtimäki Mari, lehtori, LitM, liikunta ja terveystieto. 

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

Nousiainen Maija, tuntiopettaja, FM, englanti ja ruotsi. 

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

Saarela Sanni, luonnont. yo, tuntiopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Saksanen Maija, lehtori, FM, ruotsi ja saksa. 

Salmi Leena, lehtori, KM, käsityö. 

Tala Heli, tuntiopettaja, TaM, kuvataide.  

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

Uurto Ulla-Riikka, tuntiopettaja, FM, äidinkieli ja kirjallisuus sekä uskonto. 

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

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

 

Opettajainhuoneen puhelinnumero: 040 712 8191 

 

Sähköpostiosoite kaikilla opettajilla: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

Opettajiin voit ottaa yhteyttä myös Wilmalla. 

 

 

Henkilökunta  

 

Koulunkäyntiavustajat  Haaparanta Sami, Ojamäki Maarit ja Aho Heini 

Palvelusihteeri   Poutala Noora 

Kiinteistönhoitaja  Mäkipää Hannu 

Laitoshuoltajat  Anttila Anne ja Pajula Minna 

Kokki  Järvinen Satu 

 

mailto:etunimi.sukunimi@sastamala.fi


Ilmoitusasiat 

Seuraava lukuvuosi alkaa tiistaina 8.8.2017 klo 9.00. 

Uusintakoe hylättyjen arvosanojen saajille on maanantaina 5.6.2017 klo 9.00. 

 

Koulun kanslia pidetään avoinna kesäaikana arkisin 5.-6.6., 12.-22.6. ja 

1.8.2017 alkaen klo 9-15.  

 

Seuraavan lukuvuoden työajat ovat:  

syyslukukausi 8.8.–22.12.2017   

kevätlukukausi 8.1.–2.6.2018 

 

Loma- ja vapaapäivät: 

  syysloma 16.–20.10.2017 

  itsenäisyyspäivä 6.12.2017 

  joululoma 23.12.2017–7.1.2018 

  talviloma 26.2.–4.3.2018 

  pääsiäinen 30.3.–2.4.2018 

  vapaapäivä 30.4.2018 

vappu 1.5.2018 

  helatorstai 10.5.2018 

  vapaapäivä 11.5.2018 

 

Äetsän koulun jaksot lukuvuonna 2017–2018 
 

 I 08.08.2017 – 28.09.2017 38 pv. 

 II 29.09.2017 – 27.11.2017 37 pv. 

 III 28.11.2017 – 01.02.2018 37 pv. 

 IV 02.02.2018 – 04.04.2018 37 pv. 

 V 05.04.2018 – 02.06.2018 39 pv. 

 

Koulukuljetukset lukuvuonna 2017– 2018 

 

2.8.2017 alkaen koulukuljetuksia koskevat tiedustelut voi osoittaa Äetsän koulun palve-

lusihteeri Noora Poutalalle 040 712 8190. Tarvittaessa voi myös yhteyttä ottaa suoraan 

liikennöitsijään. Itsemaksavien oppilaiden osalta huoltajien tulee ottaa yhteyttä liiken-

nöitsijään mahdollisimman pikaisesti, jotta oppilaat tulevat huomioiduiksi lukumäärissä. 

 

Koulukuljetusajat ja liikennöitsijä–tieto päivitetään Wilmaan kesäloman aikana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄETSÄN KOULU 

Länsitie 10 

38300 SASTAMALA 

Puh. 040 712 8190 

Email: etunimi.sukunimi@sastamala.fi 

Valokuva:  

Eeva Hituri 7c 

 

Etukannen  

valokuva:  

Elisa Lähde 8b 

mailto:etunimi.sukunimi@sastamala.fi

