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TapiolanKouluPisteFi

Vuosikertomus julkaistaan tänä keväänä sähköisenä täällä koulumme uusilla kotisivuilla.
Toivottavasti se löytää lukijansa, joihin nyt on helppo liittyä myös koulun entisten
oppilaiden ja opettajien.

Mennyt lukuvuosi on jälleen kerran ollut työntäyteinen, ja siinä on mielestäni ollut vahva
yhdessä tekemisen meininki. Koulun johtamisen näkökulmasta suurin muutos on ollut
siirtyminen koulukohtaiseen budjettiin kuluvan kalenterivuoden alusta alkaen. Voimme nyt
entistä enemmän vaikuttaa toimintamme painopisteisiin. Harmi vain, että kuntatalouden
kehnon tilan takia jaettavaa on vähemmän kuin ennen. Se ei kuitenkaan johdu
koulukohtaisesta budjetista, joka on vain väline.

Väline on olemassa vain ja ainoastaan päämäärään pääsemiseksi. Jos välinearvosta tulee
itseisarvo, olemme pahasti metsässä. Tunnetuimmat esimerkit tällaisista epäarvoista ovat
raha ja valta. Mitä ajattelemmekaan ihmisestä, jolle raha on itseisarvo, tai vaikkapa
poliitikosta, jolle valta ei enää olekaan väline paremman maailman rakentamiseksi?
Koulun toiminnan päämäärä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti
vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja
taitoja. Näin asian sanoo perusopetuslaki ja tähän päämäärään me pyrimme niillä
resursseilla, mitä meillä on.

****

Yhdeksäsluokkalaiset ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Toivotan teille menestystä
jatko-opinnoissa. Onneksi olkoon!

Koulumme pitkäaikainen opettaja, lehtori Heljä Huhma on jäämässä eläkkeelle. Lämmin
kiitos Heljälle Tapiolan koulun ja sen oppilaiden hyväksi tehdystä kasvatus- ja
opetustyöstä.

Kiitän myös kaikkia opettajia, henkilökuntaa, johtokuntaa, oppilaskuntaa ja Tapiolan
Yhteiskoulun Tuki ry:tä kuluneesta lukuvuodesta.

Hyvää kesää kaikille!

Heikki Pihkala
rehtori
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Turvallisuus ja yhteishenki oppimisen perustana

Koulumme on ollut osallisena KiVa Koulu -ohjelman kokeiluvaiheessa. Nyt kokeilun
päätyttyä koulumme jatkaa mukana ohjelmassa noin 1 400 muun koulun kanssa.
Ohjelman tarkoitus – kiusaamisen vastustaminen – on otettu koulussamme jo projektin
sijasta normaaliksi toimintatavaksi. KiVa-toimintatapa on erittäin hyvä perusta koulun
turvallisuudelle ja yhteishengelle, ja se on myös osa koulumme arvoja.

Kaikilla oppilailla on oikeus turvalliseen ja motivoivaan koulunkäyntiin ilman, että pitäisi
pelätä kouluun menoa ja siellä tapahtuvaa syrjintää tai kiusaamista. Tähän tavoitteeseen
on mielestäni päästy hyvin. Koulun hyvä yhteishenki on ollut todettavissa useissa
tapahtumissa sekä keskusteluissa oppilaiden ja opettajien kanssa.

Aina on kuitenkin parannettavaa. Kaikkeen syrjintään pitää puuttua välittömästi ja riittävällä
vakavuudella. Olemme kaikki erilaisia ja suhtaudumme asioihin eri tavoin. Toinen voi
kokea jonkin tietyn asian vitsiksi, kun taas toinen voi menettää samanlaisesta asiasta
yöunensa ja ahdistua. Jos tällaiset ”vitsit” kohdistuvat jatkuvasti samaan henkilöön, on se
jo kiusaamista.

Kaikkia asioita eivät opettajat aina voi nähdä tai tietää, joten muiden oppilaiden tulisi ottaa
velvollisuudekseen ilmoittaa toiseen oppilaaseen kohdistuvasta kiusaamisesta
luokanvalvojalle, muille opettajille tai rehtorille. Tämä ilmoitus ei ole kantelua vaan osoittaa
rohkeutta puuttua asiaan, joka voi vaikuttaa suuresti kiusaamisen kohteena olevan
henkilön elämään, koko luokkayhteisön henkeen ja oppimisrauhaan.

Myös opettajien on otettava kaikki ilmoitukset tai jopa vain vihjaukset oppilaaseen
kohdistuvasta, mahdollisestakin kiusaamisesta vakavasti. Havaittu asia on otettava
käsittelyyn vakavalla mutta hienotunteisella tavalla ja selvitettävä mistä on kyse.

Opettajille oman haasteensa tuo myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
huomioiminen. Oppilaiden tukeminen, jotta he saavuttavat OPS:n edellyttämät asiat, on
haastava tehtävä opettajille, varsinkin kun heillä on koko luokka samanaikaisesti
opetettavana ja avustajaresursseja on liian vähän käytettävänä. Opettajien täytyy kuitenkin
muistaa huomioida myös muut luokan oppilaat ja heidän tarpeensa sekä huolehtia hyvästä
opetuksesta.

Oppilaat – olette hyvässä koulussa: opetus on laadukasta ja monipuolista ja koulun henki
on hyvä. Pidetään se sellaisena – tai kehitetään sitä vielä hieman paremmaksi. Pidetään
huolta toisistamme. Nämä asiat tekevät koulustamme viihtyisän ja turvallisen ja luovat
hyvän perustan oppimiselle.

Nyt kuitenkin hetkeksi kirjan kannet kiinni ja lomalle!

Koulun johtokunta toivottaa oppilaille ja koko koulun henkilökunnalle oikein hyvää ja
mukavaa kesälomaa.

Pekka Kokko
johtokunnan puheenjohtaja
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Tapiolan koulun johtokunta 2009 2010

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Heikki Pihkala (siht.)
Pekka Kokko (pj.) Timo Akkola
Heidi Sipilä (vpj.) Ilkka Virtanen
Liisa Länkä Sari Vuola-Vuorinen
Matti Nenonen Krista Malmivaara
Mikko Elorinne Jukka Ponsiluoma
Anne Pekkinen Tiina Frondelius
Noora Sipinen 9F Sanni Virta 9G
Veli-Pekka Vaari 9B Aleksi Akkola 9F

Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry:n hallitus

23.3.2010 alkaen:

Sari Vuola-Vuorinen (pj.) Sari Vuola-Vuorinen (pj.)
Hannele Kotiniemi (vpj.) Jaakko Haapanen (vpj.)
Maija Suomela (tal.hoit.) Maija Suomela (tal.hoit.)

Jaakko Haapanen Ari Hynninen
Ari Hynninen Aija Kaitera
Aija Kaitera Kirsi Kasurinen
Kirsi Kasurinen Ulla Känsälä
Ulla Känsälä Lotta Lehtipuu-Hirvola
Lotta Lehtipuu-Hirvola Liisa Länkä
Eeva Lehtonen Heikki Mattlar
Liisa Länkä Helena Pahkajärvi
Heikki Pihkala Heikki Pihkala
Marjo Rossinen Matti Rajamäki
Jukka Vaari Anni Salmivaara
Antti Ylimäki Jukka Vaari
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Oppilaskunnan

vauhdikas lukuvuosi

Nyt kun kevättä on enää vähän jäljellä ja lukuvuosi pian takana, on korkea aika tehdä
yhteenveto oppilaskunnan vilkkaasta lukuvuodesta.

Ensinnäkin energinen
käsityöopettajamme Tarja Juolevi palasi
vuosien tauon jälkeen takaisin
oppilaskunnan ohjaavaksi opettajaksi.
Hän on ollut monella tavalla mukana
keksimässä ideoita ja toteuttamassa niitä.
Toinen hyvin positiivinen asia on se, että
toimintamme on vilkastunut muutamasta
edellisestä vuodesta uusien innokkaiden
puheenjohtajien ja sihteerien ansiosta.
Tämä on hyvä lähtökohta seuraavaksi
vuodeksi.

Kaikennäköistä on mahtunut kuluneeseen
lukuvuoteen. Syksyllä järjestimme mm.
koulukuvauksen ja nälkäpäiväkeräyksen.
Hankimme päivätyökeräysrahat
Boliviaan, ja kokonaissumma oli 4 330
euroa. Hyvä me! Saimme myös kaksi
sinistä pullonkeräyspistettä takaisin
käyttöön. Lisäksi kaksi 7.-luokkalaista otti
tehtäväkseen akvaarion kalojen
hoitamisen. Joulukuussa ysit kerkesivät
vielä käynnistää ysiverkkarien
suunnittelukilpailun, johon osallistui
huikeat kaksi suunnittelijaa.

Oppilaskunnan kevät on ollut hieman rauhallisempi. Tapahtumista ovat olleet vastuussa
lähinnä kieltenopettajat, tukioppilaat ja ruokaraati. Helmikuussa ysiverkkarit saatiin jakoon,
ja vieläpä ennätysajassa. Maaliskuussa oppilaskunta oli mukana kirjaamassa ruokalan
sääntöjä ja uudistamassa välipalajärjestelyjä yhdessä keittiöhenkilökunnan kanssa. Tässä
samalla kiitokset keittiölle välipalatarjoilun järjestämisestä. Nyt huhtikuussa ysien
suunnitteluryhmä miettii tulevien tanssiaisten toteuttamista. Pian, kun lumet ovat sulaneet
kunnolla, järjestämme vielä vuotuisen kevätsiivouksen, jossa riittää tekemistä kaikille
luokille.

Aurinkoista alkavaa kesää kaikille!

Siyan Zhuang, 9A
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Tukareiden tempaukset

Kun uudet oppilaat saapuivat yläkouluun, tukioppilaat opastivat heitä oikeisiin luokkiin ja
uuden koulun sääntöihin. Ensimmäisen kouluviikon lopuksi seitsemäsluokkalaiset vietiin
Vasikkasaareen retkelle. Siellä heitä ryhmäytettiin ja leikitettiin. Sää suosi ja tunnelma oli
hyvä.

Myöhemmin syksyllä seitsemäsluokkalaisille pidettiin kansainvälisyystunti peilisalissa.
Siellä oppilaat jaettiin ryhmiin. Ryhmissä oli oppilaita jokaiselta luokalta. Leikimme
hauskoja leikkejä kansainvälisen musiikin säestäminä. Erityiskiitos äänimiehille.

Syyskuussa tukioppilaat pitivät päihteettömyystunnin kummiluokilleen. Keskustelua käytiin
avoimesti ja aktiivisesti päihteiden vaaroista. Toivottavasti tunnista oli apua.

Loppusyksystä pidettiin pyjamapäivä. Siihenkin osallistujia riitti. Päivä piristi mukavasti
pimeitä talvipäiviä.

Pikkujouluja vietettiin ensin tukioppilaiden kesken ja sitten kummiluokkien kanssa. Monelle
luokalle järjestettiin tonttuvaellus, jonka tarkoituksena oli yhteishengen parantaminen.
Samalla hyvästeltiin myös yhdeksäsluokkalaiset tukioppilaat.

Ystävänpäivänä pidettiin perinteinen halipäivä. Suosio oli taas suuri, ja perinnettä
jatketaan varmasti. Kiitos osallistumisesta.

Uudet tukioppilaat on koulutettu ja ensi vuoden ohjelmaa suunniteltu. Hauskoja
teemapäiviä on siis luvassa.

Saimi Kasurinen, 8B
Laura Aurinsalo, 8C
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Musiikki

Satavuotisjuhlakonsertista musikaaliin

Elokuussa uutena musiikinopettajana aloitti Vuokko Iivari. Syyslukukausi alkoi vauhdikkaasti, kun

uudet musiikkiluokat esiintyivät 16.9. järjestetyssä 7. luokkien vanhemmille tarkoitetussa

vanhempainillassa eteläafrikkalaisten sävelten ja tanssin siivittämänä.

Erityisesti syksyä väritti Koulujen Musiikinopettajat ry:n satavuotisjuhlakonsertti, jonka ohjelmaa

harjoiteltiin ahkerasti kaikkein musiikkiluokkien voimin. Hieno juhlakonsertti järjestettiin

Aleksanterin teatterissa Helsingissä 10.10.2009, ja Tapiolan koulun musiikkiluokat esiintyivät

konsertissa kunniapaikalla, eli viimeisenä. Tapiolan koulun kuoro ja orkesteri, johtajanaan Keimo

Joensuu, kantaesittivät Pekka Kostiaisen tilaisuutta varten säveltämän juhlakantaatin "Ladun

hiihan laulajille, osaaville tien ojennan", jossa solistina lauloi koulumme uskonnonopettaja

Anuleena Kimanen ja viulua soitti Tami Pohjola (7B). Konsertin päätteeksi kuoro ja orkesteri

esittivät Sibeliuksen Finlandian. Säveltäjä oli hyvin tyytyväinen tilausteoksen kantaesitykseen.
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Kitararyhmä The Gothenburg Combo

Ruotsista vieraili koulussamme ja esitti

hauskaa ohjelmaa oppilaille. Marraskuun

alussa Mr Ralph Gurr Australiasta

suunnitteluryhmänsä kanssa tutustui Tapiolan

kouluun.

Tiernapojat esiintyivät marrasmarkkinoilla ja

Tapiolan keskustorilla, ilahduttivat jälleen

yritysten väkeä, mutta myös vammaisia

nuoria. Viattomien lasten päivän konsertissa

Helsingin vanhassa kirkossa oli runsaasti

yleisöä. Tänä vuonna myös tyttöryhmät

esiintyivät Tiernapoikina.

Itsenäisyyspäivänjuhla ja joulujuhla

toteutuivat edellisvuosien tapaan, ja

musiikkiluokkien joulukonsertti pidettiin

täpötäydessä Tapiolan kirkossa.

Maaliskuussa muusikko Kauko Saari kävi

puhumassa musiikkiluokkalaisille kuulon

suojelusta. 9.4. vieraili 60 nuorta soittajaa ja

laulajaa Australiasta koulullamme

esittämässä kevyttä klassista ohjelmistoa

auditoriossa oppilaillemme. Vastavuoroisesti

9. musiikkiluokat esittivät Geneviene

Mussonin Rossmoyne SHS  -ryhmälle kevyttä

ohjelmistoa puolen tunnin ajan.

Tammi-maaliskuussa 7. - 8.-musiikkiluokat

opettelivat Bachin Johannes-passion

koraaliosuuksia. Niitä esitettiin koulun

pääsiäisaiheisessa päivänavauksessa

auditoriossa, jolloin oppilaat esittelivät

erilaisia pääsiäisenviettotapoja. Johannes-

passion opettelu huipentui konsertteihin, jotka

pidettiin yhteistyössä kapellimestarina

toimineen Keimon johtamien Amadeus- ja

Aiolis-kuorojen kanssa 28.3. Klaukkalan ja

Keravan kirkoissa. Orkesterina toimi Via

Regale ja Castor et Pollux. Projektin solistit

olivat huippuluokkaa: Kaisa Ranta, Hanna

Rantala, Ulla Raiskio, Heikki Kulo, Paavo

Muranen, Jussi Merikanto, Aarne Pelkonen,

Mikko Peltokorpi, Janne Kaksonen, Kullervo

Latvanen, Joonas Turunen, Mikko Kuikka ja

Antero Törhönen. Vuokko Iivari lauloi solistina

Magdaleenan osan.

Keväällä kevyen musiikin saralla

kunnostautuivat 8. ja 9. musiikkiluokat

esiintyessään 17.4. Tuen järjestämissä

Wallattomissa kahden ja puolen tunnin ajan.

Vappuaattona musiikkiluokat ja musiikin

valinnaisryhmä esiintyivät koulun oppilaille ja

opettajille soittajaisissa klo 9 - 13.

Yhdeksännet musiikkiluokat valmistivat

vuoden aikana käsikirjoittamansa ja

säveltämänsä Sirkus-musikaalin, joka

esitettiin kulttuurikeskuksen Louhisalissa 1. -

2.6. Kevätkirkon jälkeen 4.6. järjestettiin illalla

musiikkiluokkien kevätjuhlat, jossa jaettiin

Koulujen Musiikinopettajat ry:n

nuottiavainstipendit menestyneille

musiikkiluokkalaisille. Kevätjuhlissa

musiikkiohjelma noudatti aiempien vuosien

traditioita.
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Saksa

Nuoret kertoivat Sveitsin-vuodestaan

Marraskuussa 9.-luokkalaiset saivat saksantunnille vieraiksi kaksi nuorta kertomaan
oppilasvaihdosta Sveitsissä.

Nuoret kertoivat kuvin ja sanoin vaihtovuoden kokemuksistaan ja saivat muutaman
oppilaan pohtimaan vaihto-oppilasvuoden mahdollisuutta tulevaisuudessa.

Virkistävä Saksa-päivä
Koulussamme vietettiin Saksa-aiheista teemapäivää 16. helmikuuta. Katsoimme
saksalaisen elokuvan Sonja sekä osallistuimme tietokilpailuun palkintojen toivossa.

Koululounaalla tarjottiin saksalaistyyppistä ruokaa, ja koulu oli koristeltu erilaisilla Saksaan
liittyvillä kuvilla, lausahduksilla ja sanoilla.

Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin mukava ja onnistunut.

Jasmin Junnelin, 8A

Deutsch mit  allen Sinnen – tapahtuma

Perjantaina 7.5. osallistui koulumme 9. luokan saksan opiskelijoita Deutsche Schulen
tapahtumapäivään Helsingin keskustassa. Aamupäivällä järjestettiin Amazing Race-
tyyppinen kilpailu, jossa kerättiin pisteitä eri toimintapaikoissa. Koko kilpailun voitti
ylivoimaisesti koulumme ryhmä, jossa kilpailivat seuraavat oppilaat: Jääskeläinen Leo 9e,
Katajainen Anton 9e, Mikkola Matias 9f, Riipi Lucas 9e, Svinhufvud Anna-Maria 9e,
Svinhufvud Kristina 9e. Muita palkinnoille yltäneitä olivat Anna-Maria Klemi 9f sekä Samuli
Känsälä, Samuli Kääriä, Mikko Lehtonen ja Joel Sevón kaikki 9d-luokalta. Iltapäivällä
pääsimme tutustumaan Saksan suurlähetystöön, jossa suurlähettilään puheen jälkeen
jaettiin palkinnot aamupäiväisessä kilpailussa menestyneille.
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Ranska

Frankofoniaa ja juustoja

Tapiolan koulussa on jälleen kerran ollut
mahtava vuosi opiskella ranskaa. On ollut
monenlaisia tapahtumia, kuten elokuvia ja
frankofoniapäivä eli ranskan kielen ja
ranskalaisen kulttuurin päivä.

Syksyllä 8. luokan ranskanlukijat saivat jo
perinteeksi käyneen tavan mukaan
maistella ranskalaisia juustoja
juustomaistiaisilla. Kyseinen ranskantunti
on jäänyt parhaiten mieleeni kaikista
ranskantunneista; onhan se nyt
erikoislaatuista päästä heti aamulla
tutustumaan hienoihin ranskalaisiin
juustoihin.

Tapiolan koulusta on tehty vierailuja myös
muihin kouluihin. 9.-luokkalaiset kutsuttiin
marraskuussa vierailulle Helsingin
ranskalaiseen kouluun Munkkivuoreen.
Oli hauskaa päästä mukaan
ranskankielisille tunneille ja tutustua
koulun toimintaan. Keväällä saimme
mennä katsomaan ranskalaisen koulun
oppilaiden ja opettajien yhdessä
toteuttamaa upeaa Moulin Rouge -
musikaalia.

Frankofoniapäivää vietettiin 25.
maaliskuuta. Päivä oli ikimuistoinen
ranskalaisine elokuvineen, kilpailuineen ja
tarjoiluineen. Kouluruoka oli saanut
vaikutteita Ranskasta, ja
välipalamyynnistä saattoi ostaa
croissantin jos toisenkin. Iltapäivällä
auditoriossa esitettiin kaksi elokuvaa.
Päivän teeman mukaisesti pukeutuneita
koululaisia oli useita, ja parhaat asut
saivat palkinnon. Ranska-
tietoisuutta testattiin frankofonia-aiheisella
tietokilpailulla. Aamulla pidetyllä
ranskantunnilla opeteltiin tervehdyksiä ja
keskusteltiin ranskankielisestä
maailmasta sekä ranskan merkityksestä
englannin rinnalla.

Ranskanopiskelun myötä on oppilaille
tarjoutunut mahdollisuus osallistua myös
muihin hienoihin tapahtumiin. Maaliskuun
lopussa 9.-luokkalaiset pääsivät
katsomaan Helsingissä Louis Mallen
ohjaama elokuva Au revoir les enfants,
Näkemiin lapset. Lisäksi 7.- ja 9.-
luokkalaiset saivat halutessaan osallistua
huhtikuussa järjestettyyn Delf-kokeeseen,
jossa mitataan ranskan osaamista eri
osa-alueilla. Koe kannatti tehdä, koska se
todistaa ranskan kielen taidosta, josta on
hyötyä koko elämän ajan.

Toivottavasti mukavat perinteet, kuten
frankofoniapäivä ja juustomaistiaiset,
jatkuvat koulussamme seuraavinakin
vuosina ja innostavat opiskelemaan
ranskaa!

Henni Turunen, 9A
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Vierailu Pablo Picasson taidenäyttelyssä
Kasiluokkien ranskanlukijat suuntasivat 12.11.09 Pablo Picasson näyttelyyn taidemuseo
Ateneumiin. Näyttely oli kiinnostava ja inspiroiva, ja taideteokset olivat erittäin
mielikuvituksellisia.

Ennen näyttelyä pidetyllä luennolla oppilaille kerrottiin Picasson elämästä ja teoksien
sijoittumisista taitelijan elämänvaiheisiin. Teoksia oli monenlaisia, ja pieni kulttuuripläjäys
keskellä koulupäivää oli virkistävä!

Tiesittekö muuten, että Pablon koko nimi on Pablo Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso?

Anna Ginström, Elina Hirvola ja Nelli Matula, 8B
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Ruotsi

Svenskspråkig klassisk musik i auditorium

Två svenska gitarrspelare (The Gothenburg Combo) besökte vår skola den 25 september.
De hade rest mycket och lärt sig  massor av olika melodier som de hade arrangerat för
gitarr. De talade svenska och alla sade att de förstod, men vi tror att de ville bara vara
artiga. Vi tyckte att det var ganska intressant, men vi förstår om någon inte gillade. Hur
som helst, tog det vår svensklektion i alla fall. Och vi såg hur man kan få ´´wah wah´´ -
effekten ur en akustisk gitarr.

Mona Viitanen och Aino Peltola, 9G

Ruotsinkielinen huippukokki opettajanamme

Ahvenanmaalainen kokki Michael
Björklund vieraili koulussamme 6.
lokakuuta. Hän on sijoittunut viidenneksi
ranskalaisessa Bocuse d’Or -
kokkikilpailussa, jota pidetään maailman
arvostetuimpana kokkikilpailuna. Hänet
tunnetaan myös FST:llä pyörivästä
Strömsö-ohjelmasta. Nyt hänellä on oma
ravintola Maarianhaminassa.

Björklund jakoi luokkamme kahteen
joukkueeseen: Jättebra lag ja Hundarna.
Meillä oli ikään kuin kokkisota.
Valmistimme smoothieta itse
valitsemistamme aineista, ja meidän piti
kirjoittaa reseptit ruotsiksi. Arvostelimme
myös toisen joukkueen smoothieta.
Hundarnat veivät voiton. Lopuksi
Björklund vielä kyseli meiltä
lempiruuistamme ja muusta sellaisesta.

Henna Konttinen ja Kristina Svinhufvud,
9E
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Lucia-perinne tutuksi kuvaelmana

Lucia-kuvaelma esitettiin auditoriossa koko koululle 14. joulukuuta. Lucia-kulkueessa oli
luokkien 9A ja 9E tyttöjä. Luciana oli Henni Turunen. Juontajina toimivat 9E-luokalta Mark
Sirén ja Pyry Päivölä. Kuvaelmassa esitettiin Lucia-legenda tanssin keinoin. Tanssijoina
olivat Anni Antola, Henna Konttinen ja Julia Sysikaski.

Historiallisen merkkivuoden 1809 teemoja koulussamme

Kaksisataa vuotta on kulunut siitä, kun Suomi erotettiin Ruotsista. Tämän vuoksi
koulussamme vietettiin teemapäivää 9. marraskuuta. Päivänavauksena kuultiin Sven
Tuvan tarina, ja lounaskin oli nimetty aiheen mukaan. Koulumme käytäviä koristivat
oppilaiden tekemät Ruotsi-aiheiset julisteet.
Näimme myös Teatteri Taiminen kiertuenäytelmän ”Piece of Cake”, joka herätti
kysymyksiä identiteetistä, historiasta ja kulttuurin juurista. Se auttoi ymmärtämään
kieltenopetuksen merkitystä ja pohti, kuten esitteessä sanotaan, Pikku-Suomi-paran
mahdollisuuksia Svea-mamman ja Isä Iivanan huoltajuusriitojen keskellä.

Martta Jylhä ja Iiris Halme, 8C
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Äidinkieli

Kasiluokat Demin päätoimittajan opissa

Demi-lehden päätoimittaja Jenni Lieto kävi

koulullamme helmikuussa puhumassa siitä,

kuinka hyvä aikakauslehden juttu syntyy.

Tilaisuutta olivat kuuntelemassa kasiluokat,

niin tytöt kuin pojatkin (huolimatta

kysymyksestä: ”Demi on tyttöjenlehti, miks

poikien on pakko olla tääl?”). Demi on siis

Suomen luetuin tyttöjenlehti, ja se on

nettisivujensa kera synnyttänyt käyttöön

termin ”demittäminen”.

Esimerkkijuttuna Jenni käytti Demin ”Vahva &

Ihana” -terveysjuttusarjan artikkelia ”Syö

hyvin”, jonka oli kirjoittanut lehden

toimituksen ainoa vakituinen toimittaja Julia

Thurén. Erityisesti koko juttusarjassa ja ”Syö

hyvin” -jutussa on haluttu painottaa

huoletonta terveyden vaalimista, ei mieletöntä

ja sekopäistä vaa’alla ja kaloritaulukolla

kykkimistä. Siinä oli ainakin omasta

mielestäni onnistuttu hyvin.

Jenni kertoi, mitä kaikkea parin aukeaman

artikkelin takaa oikein löytyy. Kaikki, mitä

lehdessä ja jutussa näkyy, ei ole vain sen

yhden toimittajan yhden työpäivän

aikaansaannos, vaan pitkä ja kiireinen

prosessi, johon tarvitaan usein monen

kymmenen ihmisen työ. On kuvaajat, taittajat,

oikolukijat ynnä muut, ja koko jutulle pitää

saada vielä tuottaja. Ai niin, ja jossain

vaiheessa pitää myös "vähän" ideoida.

Jenni antoi myös käytännöllisiä

kirjoitusvinkkejä, joista tässä muutama.

Ensimmäinen ja tärkein asiahan on napakka

ja kiinnostava otsikko sekä aloitus. Otsikko on

kuitenkin se osa jutusta, jota kannattaa

työstää vasta kun muu teksti on valmis, jottei

teksti puhu ohi otsikon. Ennen kirjoittamisen

aloittamista kannattaa miettiä jutun ”punainen

lanka”, eli se, mistä haluaa kertoa. Myös

kohderyhmän huomioon ottaminen on

tärkeää; minä esimerkiksi kirjoitin tämän jutun
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kahteen kertaan hieman eri sävyyn: ensin

Tapiolan koulun lehteen Vitsaseen sekä

uudestaan vuosijulkaisua varten. Ja jos

kirjoittaminen ei vain suju, kannattaa aloittaa

jostain kohdasta. Heti ei tarvitse suoltaa

upeaa ja valmista tekstiä.

Ja siis, mitä opimme Jennin vierailusta?

Paljon tietoa lehtitoimituksen pyörityksestä,

runsaasti kirjoitusvinkkejä ja ehkäpä myös

sen, että kun koululle varta vasten kutsutulla

puhujalla on lause kesken, ei samanaikaisesti

tarvitse räplätä edessään olevaa

kirjoitusalustaa.

Jennin vierailun jälkeen pääsimme

harjoittelemaan lehdentekoa käytännössä,

sillä jokainen kasiluokka ideoi ja toimitti oman

lehtensä. Lehdet ovat edelleen luettavissa

Opitissa.

Jenni on hyvä nuortenlehden edustaja. Kun

katsoo trendikkään hyvin pukeutunutta rentoa

naista, on helppo ajatella, että se todella

tahtoo tietää, mitä me nuoret ajatellaan. Ja

kun se vielä ihan oikeasti sanoo niin.

Johanna Tierala, 9G

Kasiluokat toimittajan kengissä

Tänä keväänä Tapiolan koulussa 8.-

luokkalaiset saivat tehtäväkseen julkaista

oman lehden. Juttuja tehtiin pareittain ja

ryhmissä, ja niitä syntyikin aika paljon.

Aiheet poikkesivat toisistaan rajusti;

juttuja tehtiin spiritismikokemuksista

kokkikouluun ja muodista finninhoito-

ohjeisiin.

Juttujen teko aloitettiin valitsemalla parit

ja ryhmät, joissa alettiin ideoida aiheita.

Juttuaiheen keksiminen oli ainakin osalle

vaikeaa. Seuraavalla tunnilla haettiin

tietoa aiheeseen liittyen. Jutun

luonnostelu paperille oli seuraava askel,

ja sen jälkeen alettiinkin jo kirjoittaa sitä

puhtaaksi. Samalla myös hankittiin sitä

täydentävät kuvat.

Kun juttu oli vihdoin valmis, muut oppilaat

ja opettaja oikolukivat tekstin. Saatujen

kommenttien avulla paranneltiin vielä

tekstiä, ja se kirjoitettiin lopullisesti

puhtaaksi. Opettaja luki valmiit jutut ja

kokosi ne yhteen lehteen. Valmiit lehdet

siirrettiin lopulta Opitiin.

Yhden jutun tekemiseen meni yllättävän

paljon aikaa, ja se oli yllättävän monissa

käsissä ennen valmistumistaan. Oli ihan

mukavaa kokeilla toimittajan työtä, ja

tällaisia projekteja voisi olla useamminkin.

Jokainen sai valita mieleisensä aiheen,

minkä ansiosta lehdistä tuli monipuolisia

eikä tekemisestä (ainakaan toivottavasti)

tullut pakkopullaa.

Nora Taipale & Elina Nenonen, 8A



17

uusin numero!!!
VAIKKA MITÄ!

PERUNA-ARTIKKELI
MUNKKIARVOSTELU

NIKSINURKKA

DATAUS JA KUOLEMA
…JA VAIKKA MITÄ HAUSKAA!

8B:n lehden kansi. Tekijät Iiris, Siiri ja Oskari.

Vapaa-ajan lehti
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Runoviikon satoa

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat järjestivät syksyllä runoviikon, jota juhlittiin 5.–9.
lokakuuta, juuri ennen Aleksis Kiven päivää. Runoviikon näyttelyä varten kaikki koulun
oppilaat kirjoittivat runoja äidinkielen tunneilla ja yhdeksäsluokkalaiset tekivät myös
runoanalyysejä.

Runonäyttelyn satoa ihailtiin vielä juhlaviikon jälkeenkin, ja oppilaat kävivät kiinnostuneina
kurkkimassa toistensa töitä.

"Kaukana ei ole koskaan siellä, missä itse sattuu olemaan."

-Janosch-

Jäätelökesä

Jäätelökesä
Aurinko paistaa
Ihmiset hälisevät torilla
Kulman takana näkyy meri

Jäätelökesä
Lokit kirkuvat taivaalla
Ranta on täynnä ihmisiä
Jäätelökioskilla on jono

Jäätelökesä
Aurinko laskee
Ihmiset lähtevät koteihinsa
Huomenna nähdään taas

Tuntematon runoilija, 7B

Rakkausruiskaunokki

Rakkausruiskaunokki kasvoi pellolla.
Kuolemamopo ajoi ihmisten päällä.
Onnivispilä vispitsi taikinaa.
Koulu tuli tuleen vahingossa.
Äitilumi myöhästytteli oppilaita tahallaan.
Isäkuu putosi taivaalta.
Ystävyyskoira pakeni ystävyydestä.
Yksinäisyysportaat pudottelivat ihmisiä.
Kesäbensa-asema syttyi liekkiin.
Matkalapio kaivoi jekkua maantiehen.
Tietokonetori oli sateella epäkannattava.
Jäätelökynä suli käteen kahdesti.
Meriomena upposi heti.

Anna, 7B
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Kuvarunot: Omena, Perhonen
Mia, 8F
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Matematiikka ja luonnontieteet

Kenguruloikkia ja muita pulmatehtäviä sekä kilpailumenestystä matematiikassa

7. -luokkalaiset osallistuivat kansainväliseen Kengurukilpailuun. Kengurukilpailuun
osallistui jo yli 5,5 miljoonaa koululaista yli 50 maasta.

Kilpailussa on kyse oivaltamisesta, jossa oikea vastausvaihtoehto valitaan viidestä
tarjotusta mahdollisuudesta. Kilpailussa voi pärjätä joko saamalla mahdollisimman suuren
kokonaispistemäärän tai tekemällä mahdollisimman pitkän kenguruloikan eli ratkaisemalla
mahdollisimman monta peräkkäistä tehtävää oikein.

Luokkien parhaat pisteiden kerääjät ja kenguruloikkaajat olivat:

7A Eveliina Hannikainen ja Janne Kivistö

7B Mitro Lahonen ja Leevi Haapanen

7C Wilma Munter ja Jussi Ritvas

7D Pekko Kauppila

7E Milma Räisänen ja Peppi Väänänen

7F Olli Heiniö ja Felipe Gonzales

Pohjoismaisessa MatCup-kilpailussa 8.-luokkalaiset ratkoivat pulmatehtäviä koko luokan
voimin. Koulumme oppilaat menestyivät kisassa jälleen hyvin. 8B-luokka pääsi
semifinaaliin ja valitsi neljä edustajaa kilpailemaan huhtikuun lopulla Vaasassa. Ja voitto
tuli! Luvassa on Suomen edustaminen loppukilpailussa Norjan Trondheimissa
kesäkuussa.

9.-luokkalaiset kisasivat Maol ry:n valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa
marraskuussa. 9A-luokan Nelly Rimpiläinen ja Siyan Zhuang menestyivät kilpailussa tällä
kertaa parhaiten.
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Luonnontieteiden erikoisohjelmaa

8. luokkien ympäristöpäivä

Lokakuun lopussa 9.-luokkalaisten ollessa työharjoittelussa ja 7.-luokkalaisten puuhatessa
tiedonhankintaprojektin parissa vietimme 8.-luokkalaisten kanssa ympäristöpäivää
teemana jätteen vähentäminen ja kierrätys.

Päivän aikana kaikki oppilaat vierailivat Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksella, jossa
perehdyttiin pääkaupunkiseudun jätteiden käsittelyyn, kierrätykseen ja kompostointiin.
Kunkin elämänsä aikana tuottaman jätteen määrää konkretisoi myös dokumenttielokuva
"Elämä paketissa". Lisäksi kuunneltiin YTV:n edustajan pitämä oppitunti aiheesta sekä
osallistuttiin luokittain valtakunnalliseen Luonnontuote-visaan.
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Suuri sähköturvallisuuskilpailu

8. luokat osallistuivat syksyllä Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen järjestämään
Suureen Sähköturvallisuuskilpailuun. Kilpailutehtävänä oli laatia juliste, joka kertoo
sähköturvallisuudesta.

Ennen julisteen laatimista oppilaat tutustuivat sähkön käyttöön liittyviin vaaratilanteisiin
lukemalla Iiro ja Sähköpää -oppaan. Julisteet laadittiin pienissä ryhmissä, ja jokainen
luokka äänesti oman luokkansa parhaan työn varsinaiseen kilpailuun lähetettäväksi.

8A-luokka sijoittui 7.–9. luokkien sarjassa kolmanneksi Katariina Kekonin ja Jasmin
Junnelinin työllä ”Pidä huolta sähköturvallisuudestasi!”.

Kuvassa Katariina Kekonin ja Jasmin Junnelin (8A)
Suuressa Sähköturvallisuuskilpailussa 3. sijalle yltänyt juliste.
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Liikunta antaa voimaa ja iloa

Liikuntatoimintamme päämääränä on
opettaa eri liikuntalajeja sekä kasvattaa
liikunnan avulla. Opetamme oppilaita
pitämään huolta kunnostaan. Myönteisten
liikuntaelämysten kautta oppilaat oppivat
ottamaan vastuuta omasta fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta
hyvinvoinnistaan.

Liikunnan opiskelu tapahtuu myönteisessä ja
kannustavassa ilmapiirissä koululla ja
lähiympäristössä. Pyrimme innostamaan
oppilaita liikkumaan Tapiolan
lähiliikuntapaikoissa ja löytämään itselleen
mieluisia liikuntalajeja, joita he voisivat
harrastaa myös vapaa-aikanaan.
Tavoitteemme on elinikäinen liikkuja; jatko-
opiskelut, armeija ja työelämä edellyttävät
vireitä ja toimintakykyisiä ihmisiä. Tuki ry,
oppilaskunta ja kaupungin oppilaille myöntämä
avustus (Kulps: kulttuuri- ja liikuntapolku) ovat
osaltaan tehneet monipuolisen liikunnan
mahdolliseksi.

Liikuntaelämyksiä on hankittu erityyppisistä
ja eri vuodenaikoihin sopivista liikuntalajeista.
Oppimisympäristöjä vaihtelemalla on tarjottu
oppilaille virkistystä koulutyön lomaan.
Koulun lähiniittyjä, merenrantoja ja
tekonurmikenttiä on hyödynnetty runsaasti.
Koska muu koulutyö tehdään pääosin
sisätiloissa, olemme suosineet ulkoliikuntaa,
johon tänä lukuvuonna on ollut hyvät
mahdollisuudet. Hyvät talvikelit mahdollistivat
hiihdon, luistelun ja lumileikit. 9.-luokkalaiset
tytöt  pääsivät tutustumaan tanssiin
tanssikoulu DCA:n tiloissa Tapiolassa, kiitos
Kulps-rahan.

Syksyllä, peruskuntokaudella, pelasimme
ulkona pallopelejä, yleisurheilimme
Otaniemessä sekä suunnistimme koulun
lähimetsissä ja Otsolahden ympäristössä.
Syksyn sisäliikuntakaudella jumppasimme,
nostimme lihaskuntoa koulun kuntosalissa ja
opettelimme mm. kuntotestien avulla
seuraamaan oman kunnon kehitystä.
Tuulimäen väestösuojien liikuntatiloissa
telinevoimistelimme, tutustuimme
kamppailulajien perusteisiin ja pelasimme
pöytätennistä. Joulun alla harjoitimme
rytmiliikuntaa ja opettelimme käytöstapoja
paritanssien.Tanssinopetuksen tuloksena
nähtiin 9. luokkien tonttutanssi joulujuhlassa.
9.-luokkalaiset myös järjestivät

liikunnanopettajien tuella mieleisensä
liikuntapäivän, mihin he saivat etukäteen
ohjausta Nuori Suomi -järjestöltä. Päivä lisäsi
oppilaiden oma-aloitteisuutta ja opetti
vastuuryhmää organisoimaan
liikuntatapahtuman isolle ryhmälle.

Talvikausi, joka pitkästä aikaa oli todellinen
”vanhan ajan talvi”, innoitti niin oppilaat kuin
opettajatkin kohentamaan taitojaan eri
talvilajeissa. Kulps-raha mm. antoi
mahdollisuuden viedä 8.-luokkalaiset
tutustumaan talviliikuntalajeihin Vihti Ski
Centerissä. Hiihtopäivä onnistui
erinomaisesti. Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka
KiVa-koulu käytännössä toteutui rinteissä ja
pulkkamäissä: hauskaa pidettiin, mutta
vastuuta kannettiin!

Syksyllä ja kevään ylioppilaskirjoitusten
aikaan keilasimme ja osa liikuntaryhmistä
pääsi myös liikkumaan monipuolisesti
Ratiopharm Areenassa. Omassa
harrasteliikuntalajissaan pitkälle edenneet
oppilaat ovat myös saaneet esitellä lajejaan
ryhmille, innostaen luokkatovereitaan näiden
liikuntalajien pariin.

Kouluvuoden aikana osallistuimme erilaisiin
kilpailuihin ja tapahtumiin.Tämä lukukausi oli
jälleen menestyksekäs Tapiolan koululle!
Saavutimme toisen sijan Espoon koulujen
välisissä yleisurheilukilpailuissa
("Piikkarikisoissa")  Leppävaaran
urheilustadionilla! Poikien ja tyttöjen
koripallojoukkue eteni välieriin Espoon koulujen
välisessä koripalloturnauksessa, ja samoin teki
poikien jalkapallojoukkue!
Salibandyturnauksessa tyttö- ja poikajoukkueet
taistelivat mainiosti Esport Areenassa, ja tytöt
saavuttivat hienosti hopeaa! Espoon koulujen
väliseen tanssi- & aerobictapahtumaan
(yhdestoista kerta), Espoon kulttuurikeskuksen
Louhisaliin, ideoivat ja harjoittivat eri
luokkatasojen tytöistä muodostuneet
tanssiryhmät omaperäiset ja taidokkaat
koreografiat.
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9. lk Insomnia

Vauhdikkaita tanssiesityksiä esitettiin myös
koulun juhlissa. Keväällä osallistuimme myös
kaukalopallokisoihin (pojat) ja
maastojuoksukisoihin hyvällä menestyksellä.

Liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä on
selvitelty liikuntatuntien yhteydessä. Toipilaat
ja sairaat ovat tutkineet terveyteen liittyviä
kysymyksiä laatien kirjallisia tuotoksia.  Myös
terveystiedon tunneilla ovat eri luokkatasojen
oppilaat käsitelleet laajemmin erilaisia
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.
Liikunnan valinnaiskursseilla on resurssien
mukaan pyritty tutustumaan eri

liikuntamuotoihin ja mm.
pienryhmätyöskentelyllä avaaman ”lukot
liikuntaan”.

Lukuvuoden lopussa palkittiin liikunnan
kunniakirjoilla erityistä aktiivisuutta
koululiikunnassa ja koulun liikuntatoiminnan
kehittämisessä osoittaneet oppilaat.

Liikkuminen huipentui tuttuun
kevättapahtumaan, kun 9. luokkien oppilaat
haastoivat opettajakunnan pesisotteluun
Silkkiniityllä.

Tyttöjen hopeajoukkue
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Kotitalous

Perinteet kunniaan

Piparin tuoksu tuo joulun

Käsinpestyä villapyykkiä kotitaloustunneilta

Kakut vievät voiton
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Nuoret parlamentaarikot eduskunnassa

Nuorten parlamentin istuntopäivä
järjestetään joka toinen vuosi. Silloin
eduskunnan kyselytunnilla istuntosalin
täyttävät 9.-luokkalaiset ympäri
Suomea. Nuorten parlamenttiin
osallistuneet koulut valmistautuivat
istuntopäivään perustamalla tammikuun
lopussa kerhon, joka kokoontui kerran
viikossa yhteiskuntaopin opettajan
johdolla. Osallistuminen kerhoon oli
vapaaehtoista. Kerhoissa oppilaat
keksivät tiukkoja kysymyksiä ministereille.
Koulusta eduskuntaan pääsivät ne kaksi
oppilasta, jotka keksivät parhaimmat
kysymykset ministereille, ja yksi
toimittajaoppilas.

Nuorten parlamentin istuntopäivän
aamuna me kolme Tapiolan koulun
oppilasta, edustajaoppilaat Kristiina
Svinhufvud ja Samuli Kääriä sekä minä,
toimittajaoppilas Leena Silvenius,
lähdimme kohti eduskuntaa opettajamme
Marju Korhosen kanssa. Olimme
saaneet tietää, että toisella
edustajistamme on mahdollisuus esittää
kysymyksensä ministereille.

Eduskunnassa meille tarjottiin ensin
aamiainen, ja heti sen jälkeen
edustajaoppilaat menivät tapaamaan
kansanedustajia. Toimittajana minä
suuntasin kohti auditoriota, missä
toimittaja Pauliina Grönholm kertoi
blogien kirjoittamisesta ja journalistien
pelisäännöistä. Kiintoisien keskustelujen
jälkeen pidettiin harjoitukset ennen
varsinaista H-hetkeä. Edustajat saivat
hieman tuntumaa istuntosalin tekniikkaan.

Pienen tauon ja virvokkeiden jälkeen oli
virallisen täysistunnon aika. Nyt vain
jännitimme, saako Tapiolan koulun
edustaja esittää kysymyksensä.

Kysymykset koskivat pääasiassa
ilmastoa, mopoja, alkoholinkäyttöä ja
ikärajoja, eli yleensäkin nuoria koskevia ja
huolestuttavia asioita. Edustajat pääsivät
myös äänestämään siitä, pitäisikö
mopokortin suorittamisen edellyttää
ajotunteja. Enemmistö (104) oli sitä
mieltä, että ajotunteja ei tarvita.
Vähemmistö (86) hävisi vajaalla
parillakymmenellä äänellä.

Kun tuli viimeisen kysymyksen aika, ei
Tapiolan koulun edustaja ollut vielä
saanut puheenvuoroa. Kysymys jäi siis
esittämättä, sillä aika loppui kesken.
Seuraavaksi menimme ruokasaliin, jossa
edustajaoppilaat kättelivät puhemies
Sauli Niinistöä. Paikalle ilmestyi myös
ministereitä, pääministerikin. Heille sai
vielä esittää kysymyksiä ja ottaa
valokuvia.

Ruokailun jälkeen tapasimme espoolaisia
ja kirkkonummelaisia kansanedustajia,
Jukka Mäkelän, Kari Uotilan, Raija
Vahasalon (Kirkkonummi), Johanna
Karimäen ja Sanna Lauslahden. Mukana
oli edustajia, toimittajia ja opettajia
muutamasta Espoon ja Kirkkonummen
koulusta. Keskustelimme avoimesti
erilaisista Espoon ja Kirkkonummen
ongelmista ja niiden parannuskeinoista.
Kouluruoan maun parantamisesta ja
koulujen viihtyvyyden lisäämisestä
vaihdettiin näkemyksiä innokkaasti.

Pitkän päivän jälkeen edustajaoppilaitten
tunnelmat olivat hyvät. Tosin kysymyksen
esittäminen jäi väliin, ja se tietenkin
harmitti hiukan, mutta kummankin
edustajan ja itsenikin mielestä oli hienoa
olla mukana tällaisessa tapahtumassa.

 Leena Silvenius, 9A
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Tapiolan koulun oppilaat Kristiina Svinhufvud ja Samuli Kääriä tapasivat eduskunnan puhemies
Sauli Niinistön eduskunnassa Nuorten parlamentissa.

Eustory- historiakilpailun voitto Tapiolan kouluun

Reeta Niemonen (8E) voitti valtakunnallisen yläkouluille järjestetyn Eustory-
historiakilpailun tutkielmallaan Murrosikäisen Espoon kasvun vuodet 1950-1970.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton järjestämän kilpailun aiheena oli Elämä
muutoksessa 1900- luvulla.

Reeta palkittiin Helsingissä järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa rahapalkinnolla ja
historia-aiheisella lehtitilauksella.

Lukuvuoden 2010–2011 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi ti 17.8. – ke 22.12.2010

Syysloma to 14.10. – pe 15.10.2010

Joululoma to 23.12.2010 – to 6.1.2011

Kevätlukukausi pe 7.1. – la 4.6.2011

Talviloma ma 21.2. – su 27.2.2011

Uusi lukuvuosi alkaa ti 17.8.2010 klo 9.00.



29

OPETTAJAKUNTA lv. 2009–2010

Pihkala Heikki rehtori, oppilaanohjaus
Närvänen Anni apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka, kemia
Abou Ramadan Noha islamin uskonto
Autero Eija biologia, maantieto
Björklund Hannele liikunta
Elorinne Kristiina äidinkieli ja kirjallisuus
Elorinne Mikko käsityö (tekninen työ), matematiikka
Forstadius Ulla kuvataide
Halmesmäki Sirpa ruotsi, saksa
Hetemäki Iisa englanti
Hietaharju Tarja ruotsi, saksa
Hietaoja Pirjo matematiikka, kemia
Hokkinen Tuula ortodoksinen uskonto
Hollstein Jorma espanja
Huhma Heljä matematiikka, fysiikka, kemia
Iivari Vuokko musiikki
Ilmanen Virpi kotitalous
Intke Esko oppilaanohjaus
Jakonen Sirpa historia ja yhteiskuntaoppi
Joensuu Keimo musiikki
Juolevi Tarja käsityö (tekstiilityö)
Kalliokoski Maria kotitalous, terveystieto
Kimanen Anu Leena uskonto, historia ja yhteiskuntaoppi
Kirkkala Sanna-Riikka matematiikka, fysiikka
Koivusaari Anneli äidinkieli ja kirjallisuus, tietotekniikka
Korhonen Marju historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto
Känsälä Ulla äidinkieli ja kirjallisuus
Landström Esa liikunta, terveystieto
Lempinen Virpi matematiikka, fysiikka
Mikkonen Risto matematiikka, fysiikka, kemia
Mäkelä Saara uskonto, historia
Ponsiluoma Jukka maantieto, biologia
Primietta Tiina ranska, englanti
Rintamäki Marjaana erityisopetus, matematiikka
Sirpi Katja erityisopetus, elämänkatsomustieto
Sjöberg Marianne matematiikka, fysiikka
Uusitalo Mari äidinkieli ja kirjallisuus
Westerholm Seija englanti, ruotsi
Vuorenkoski Saara biologia, maantieto, terveystieto
Vuorio Anne matematiikka, fysiikka, kemia
Väänänen Tarja ruotsi, ranska
Wröbel-Eskelinen Renata katolinen uskonto
Ylhäinen Jutta ranska, englanti, ilmaisutaito
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