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Opintieltä Otaniemeen 
 
 
Pitkään odotettua koulun peruskorjausta aikaistetaan, ja 
Tapiolan koulu siirtyy ensi lukuvuoden alusta alkaen 
väistötiloihin Otaniemeen, entisen poliisiopiston tiloihin. Päätös 
tehtiin loppusyksyllä kiireisesti, kun koulumme sisäilmaongelma 
todettiin niin pahaksi, ettei koulunkäyntiä Opintiellä voi enää 
ensi lukuvuonna jatkaa. 
 
Oppilailla ja heidän huoltajillaan sekä koulun henkilökunnalla on 
ollut huoli huonon sisäilman vaikutuksesta terveyteen. 
Vuodenvaihteessa pohdittiin, voimmeko työskennellä 
koulurakennuksessa edes kesään asti. Kouluun asennettiin 
kohdekohtaisia ilmanvaihtolaitteita ja ilmanpuhdistimia, 
saumoja tiivisteltiin ja siivousta tehostettiin. Kun vielä toinen 
kotitalousluokka ja musiikkiluokka poistettiin käytöstä, meidän katsottiin voivan jatkaa. 
 
Väistötiloista käytiin aikamoista vääntöä, ja lopulta päädyttiin etsimään koululle tilat Suur-
Tapiolan alueelta. Kun kuudesluokkalaiset hakivat lähikoulupaikkaa, ei vielä tiedetty, miten 
väistö ratkaistaan. Tämä vaikutti esimerkiksi musiikkiluokille pyrkijöiden määrään. 
 
Muutto on meille suuri haaste, ja sen valmistelut ovat teettäneet kevään aikana paljon 
työtä. Opettajakunnan asenne ja vastuunotto on ollut enemmän kuin erinomaista. 
Evakkoretkemme kestää ainakin kolme vuotta, ja siksi emme asennoidu siihen mitenkään 
kevyesti. Yksi ikäluokka käy koko yläkoulunsa Otaniemessä.  
 
Tämänkin vuosikertomuksen jutut todistavat, että sisäilmaongelmasta ja muutosta 
huolimatta olemme taas menneenä lukuvuonna kokeneet monenlaista ja tehneet yhdessä 
oikeita asioita. Ja sama meno jatkuu ensi lukuvuonnakin, perinteitä vaalien ja uutta luoden. 
 
 
*********** 
 
 
Yhdeksäsluokkalaiset ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Toivotan teille menestystä 
jatko-opinnoissa. Onneksi olkoon! 
 
Koulumme pitkäaikainen äidinkielen opettaja, lehtori Liisa Mattila, jäi eläkkeelle ja liikunnan 
lehtori Esa Landström siirtyi muihin työtehtäviin. Kielten lehtori Seija Westerholm siirtyy 
ensi syksystä alkaen toiseen kouluun, kuten myös äidinkielen opettaja Anneli Koivusaari. 
Myös matemaattisten aineiden opettajat Marianne Sjöberg ja Marco Wessman siirtyvät 
muihin tehtäviin. Lämmin kiitos heille kaikille 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. 
 
 
Heikki Pihkala, rehtori 
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TAPIOLAN YHTEISKOULUN TUKI RY.   

 

Yhteenveto lukuvuodesta 2010–2011  
 
 
Yhdistyksen toiminta perustuu kodin ja koulun yhteistyöhön, jossa vanhemmilla on 
merkittävä rooli sekä koulun yhteisöllisessä toiminnassa että taloudellisessa tukemisessa. 
Vuosi on kulunut perinteiden mukaan, ja Tuen rooli erilaisten opiskelua laajentavien 
keinojen mahdollistajana on ollut suuri. 
 
Tuen avustuksella ovat koulun oppilaat saaneet kokea vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa 
opintoja. Oppilaille on kustannettu muun muassa yhteinen startti-retki 7. luokille, 
keilaamista, taidenäyttelyitä, leirikoulutukea sekä päihdekasvatusta. Koululle on hankittu 
opiskeluvälineitä sekä maksettu harrastusapurahoja ja stipendejä. 
 
Uusi toimintavuosi tuo muutoksia koulun muuton vuoksi, ja vanhempien rooli sekä nuorten 
että koko kouluyhteisön tukemisessa on entistäkin tärkeämpää. Ollaan kaikki mukana 
tukemassa muuttoa ja muutosta tavoitteena aloittaa uusi lukuvuosi mahdollisuuksien 
valossa. 
 
Sari Vuola-Vuorinen 
puheenjohtaja  
Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry. 
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Leikkiä, laulua, muffinsseja  

– tukareita vai kotiäitejä? 
 
 
Uusien tukioppilaiden toiminta alkoi kevään 2010 vappuna, jota vietettiin perinteiseen 
tapaan järjestämällä naamiaiset. Pukukilpailun ja hassuin hattu -kilpailun voittajat palkittiin 
elokuvalipuin.  
 
Syksyllä tukioppilaiden kouluvuosi käynnistyi seiskojen tutustuttamisella kouluumme. 
Perinteinen seiskojen kierrättäminen alkoi rehtorin puheella auditoriossa, ja samalla tukarit 
kertoivat toiminnastaan.  
 
Myöhemmin samalla viikolla lähdimme Vasikkasaareen yhdessä kaikkien 
seiskaluokkalaisten kanssa ja mukaan tulivat seiskojen luokanvalvojat. Vasikkasaaressa 
leikitimme (tai ainakin yritimme) ujoja seiskoja, jotka eivät vielä tunteneet uusia 
luokkatovereitaan. Perinteisesti leikittiin muutamia nimi- ja muita innostavia leikkejä, 
lopuksi tietenkin perinteinen ponileikki. 
 
Halloweenina lokakuun lopussa järjestettiin tavalliseen tapaan pukukilpailu, kuunneltiin 
välituntimusiikkia ja pidettiin tietokilpailu, jossa parhaiten menestyneet palkittiin. 
Marraskuussa ohjasimme joka perjantai välituntitoimintaa ulkona ja sisällä: järjestimme 
erilaisia leikkejä ja kilpailuja, kuten koulun ympäri -juoksukilpailun sekä leikkimielisen 
viestin. Tästä toiminnasta Mannerheimin Lastensuojeluliitto palkitsi Tapiolan koulun 
tukioppilaat kunniakirjalla. 
 
Joulun alla järjestimme toivelaulukonsertin ja jouluaiheisia leikkejä seiskoille peilisalissa. 
Oli kiva huomata, että leikkiminen oli helpompaa nyt, kun kaikki tunsivat toisensa. Pienistä 
ongelmista huolimatta leikit saatiin pakettiin. Viimeiseksi tietenkin vähän kulunut, nimeltään 
uudistunut poroleikki (tässä huomattiin taas tukioppilaiden mahtava mielikuvitus!).  
 
Helmikuisena sunnuntaina ennen ystävänpäivää tulimme reippaina koululle leipomaan 
herkullisia muffineja. Ohje oli hieman hankala, mutta siitä selvittiin. Leipomispäivän 
tuloksena syntyi yli 100 vaaleanpunaisilla kuorrutuksilla koristettua muffinia, joita myimme 
järjestämämme halipäivän välipalavälitunnilla. Ne olivat suuri menestys, koska niitä pystyi 
lähettämään kavereille tai vaikka salaiselle ihastukselle pienen viestin kera. Halipäivänä 
tietysti nimensä mukaisesti ihmiset myös jakoivat haleja toisilleen ja keräilivät nimiä 
halilappuun. 
 
Nyt keväällä olemme mukana kouluttamassa 7.-luokkalaisista uusia tukioppilaita 9.-
luokkalaisten tukioppilaiden jäätyä joululta ”eläkkeelle”. 
 



5 

 

 

 

 

Tukioppilaat leipomassa 
halipäivän muffinsseja  

 

Tukioppilaiden järjestämän välituntiviestin voittajajoukkue 
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Oppilaskunta tempaisi 

Futsal-turnaus Tapiolan koulussa 

 

Joulukuinen torstai-iltapäivä ja ulkona on harmaata. Mutta sellaista ei kuitenkaan voi 
sanoa olevan sisällä, siitä huolen on luvannut pitää oppilaskunnan hallitus.  

Balettihameisiin, sukelluspukuihin ja Super Mario -haalareihin verhoutuneet pelaajat 
tappelevat pallosta juhlasalissa. Juontaja karjuu huonoon megafoniin, jokunen seiska on 
päässyt katoamaan ja linttaan istutut palkintotortut levittävät tomusokeria ympäriinsä. Ei 
mennyt ihan niin kuin Strömsössä.  

Mutta ei pidäkään. Nuorena meidän pitää kokeilla ja uskaltaa, jos joskus aiomme sen 
tehdä. Ja kyllähän opettajatkin myönsivät, että ”ei se turnaus niin fiasko ollut kuin olisi 
voinut olla”.  

Reeta Niemonen 9E 
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Koululehti Vitsanen raportoi 

 

Vakavia aiheita ja suklaavanukkaita 

 
 
Kohta on kokonainen lukuvuosi takana ja 
kesäloma häämöttää edessä. Vitsasessa 
emme kuitenkaan vielä haaveile 
lomillelähdöstä, koska lukuvuoden 
viimeinen numero on osin toimittamatta.  
 
Elämme muutoksen vaihetta, kun Tapiolan 
koulu muuttaa evakkoon Otaniemeen. Siitä 
on koulun nettisivuille ja myös lehteen 
Vitsasen toimituksen voimin kirjoitettu 
muutama rivi ja räpsitty lukuisia kuvia. 
 
Vitsasta on tänä vuonna pyritty tekemään 
entistä oppilasläheisemmin ja niin, että 
Vitsanen kiinnostaisi mahdollisimman monia 
muutenkin kuin mukavana tapana kuluttaa 
kaksikymmentä minuuttia äikäntunnista. 
Lehdessä on ollut painavaa asiaa ja muun 
muassa suklaavanukkaat vertailussa, kysely 
Tapiolan koululaisten 
musiikkimieltymyksistä ja lukuisia kirja- ja 
leffa-arvosteluja. 
 
Vitsasen toimituksessa on mukavaa, eikä 
työtahti ole liian kireä, sillä lehtihän ilmestyy 
sopivasti neljä kertaa vuodessa.  
 
 
- Vitsanen - Tapiolan koulun sivistynyt monimedia -  
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Vitsasen toimitus on kokoontunut keskimäärin kerran kahdessa viikossa koulun kirjastossa 
ruokatunnilla. 
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Matematiikka ja luonnontieteet 
 

Kilpailuja matematiikassa ja luonnontieteissä 

9B Trondheimissa kesäkuussa 
 
Eräänä kauniina huhtikuisena päivänä koulumme 8B-luokka vuosimallia -95 voitti MatCup 
-matematiikkakilpailun Suomen finaalin. Voiton johdosta nelihenkinen joukkueemme (Sini 
Takala, Iiris Kaasinen, Oskari Pirttimaa ja Akseli Savola) pääsi edustamaan Suomea 
Pohjoismaiden väliseen NMCC-finaaliin Norjan Trondheimissa. Finaalia varten täytyi 
työstää jo Suomen osuuteen tehdyt projekti, 
projektipäiväkirja, esitelmä (n. 15 min) ja näyttelypöytä - 
englanniksi!                                                                                              
 
Kun muiden maiden edustajat joutuivat jättämään koulun- 
penkin kilpailun ajaksi, saimme omaksi ja mukaan lähteneen 
matematiikanopettajattaremme (Marianne Sjöberg) iloksi 
huomata, että kilpailu pidetään mukavasti  
heti kesäloman ensimmäisellä viikolla. Norjan  
Trondheimissa kaikki sujui hyvin, mutta lopulta kuitenkin           
 jäimme jostain syystä pronssille. Norja voitti ja Islanti oli       
 toinen. Tanska sai projektipalkinnon, ja mikä tärkeintä 
 Ruotsi hävisi!                                                         
 
Itse kilpailun lisäksi tutustuimme muiden maiden edustajien 
kanssa paikalliseen yliopistoon, Trondheimin suureen 
katedraaliin ja kiertelimme muutenkin viihtyisässä kaupungissa.    Joukkueen näyttelypöytä 
Kävimme myös esimerkiksi keilaamassa ja tietenkin söimme        aiheena matematiikka ja   
hyvin. Vaikka kyseessä oli kilpailu, niin fiilis oli todella rento.         energia 
Muiden maiden edustajien kanssa tulimme hyvin juttuun,  
eikä välillämme ollut mitään negatiivista. 
 
Suosittelemme matikkaparhailua lämpimästi ja oletamme 
 tietysti, että tulevien sukupolvien kahdeksasluokkalaiset 
 jatkavat tätä menestyksekästä perinnettä kilpailussa! 
 
 
Sini Takala, Iiris Kaasinen, 
Oskari Pirttimaa ja Akseli Savola 9B  
                                                                                               
 

Muut kilpailut lukuvuoden aikana 
 
7.-luokkalaiset osallistuivat kansainväliseen Kengurukilpailuun. Kisaan osallistui jo yli 
 5,5 miljoonaa koululaista yli 50 maasta. 
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Kilpailussa on kyse oivaltamisesta; 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. 
Kisassa menestyivät parhaiten: 
 
7A  Maija Hakkila  
7B  Taika Sipponen  
7C  Anna Hurme ja Annika Siren 
7D  Oona Kallela 
7E  Erik Kymäläinen  
7F  Jonatan Tenhunen 
7G  Elmo Minkkinen  
 
Pohjoismaisessa MatCup-kilpailussa 8.-luokkalaiset ratkoivat pulmatehtäviä koko 
luokan voimin. Taas kerran koulumme oppilaat menestyivät kisassa hyvin. 8B-luokka 
pääsi semifinaaliin ja sai sieltä pronssia! Kilpailuun kuului paljon esityötä koulussa sekä 
varsinainen loppukilpailu neljän hengen joukkueella (Iida Haikonen, Janni Kerkkänen, 
Mitro Lahonen ja Jesperi Lauhio) huhtikuun lopulla Vaasassa.  Valitettavasti soittajaiset 
sattuivat samaan aikaan kuin Vaasan matka ja lähtijöiden löytäminen oli hieman hankalaa. 
Onneksi kuitenkin rinnakkaisluokalta löytyi vahvistusta joukkueeseen.  
 
9.-luokkalaiset kisasivat Maol ry:n valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa 
marraskuussa. Akseli Savola (9B), Reeta Niemonen (9E) ja Jenna Peuralinna (9F)                                               
menestyivät kilpailussa tällä kertaa parhaiten. 
 
Helmikuussa järjestettiin metsäaiheinen tietokilpailu kaikille 8.-luokkalaisille. Kyseessä oli 
Metsävisan juhlakilpailu, sillä se järjestettiin Suomessa jo 30. kerran. 
Kaikki oppilaat osallistuivat tietokoneella suoritettuun esikarsintaan ja sitä edeltävään 
harjoitteluun oppitunneilla. Koulumme edustajana loppukilpailussa oli 8B-luokan oppilas 
Monika Mikkola. Onnittelut! 
 
 
 

Matematiikan ja luonnontieteiden erikoisohjelmaa 
 

Amazing Math Race 

Amazing Math Race oli kasiluokkalaisille suunnattu matematiikka-aiheinen teemapäivä, 
joka järjestettiin koulussamme viime marraskuussa. Matematiikanopettajien suunnittelema 
tempaus oli virkistävää vaihtelua loskanharmaiden talvipäivien ja matikantuntien keskelle. 

Kaikki kasiluokkalaiset ryhmittyivät hyvissä ajoin kolmen tai neljän hengen porukoihin. 
Lähtölaukaus tapahtui 3.11.2010 tiistaina 
aamuyhdeksältä Silkkiniityllä, jossa odottivat 
asianmukaiset vihjekirjekuoret ohjeineen. Kun 
ryntäys kirjekuorille alkoi, oli tunnelma käsin 
kosketeltava. Joukkueet kiersivät erilaisissa 
työpisteissä ja ratkaisivat matemaattisia 
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ongelmanratkaisutehtäviä tietyissä aikarajoissa. Vihje seuraavasta määränpäästä saatiin 
aina edellisestä paikasta. Vihjeet olivat joko  
laskutehtäviä tai anagrammeja.                             
                                                    
Oikeista vastauksista joukkueet saivat pisteitä, joiden määrät opettajat laskivat kisan 
jälkeen. Päivän päätteeksi maalissa odotti lakupötköjä, joita jaettiin kaikille osallistuneille. 

Noin viikkoa myöhemmin koulun seinälle laitettiin ilmoitus joukkueiden sijoituksista ja 
keräämistä pisteistä. Voittajaryhmän jäsenet (Aino Ranta, Sofia Viheriävaara, Vilma Heino 
ja Ronja Narumo) saivat kukin palkinnoksi leffalipun. Oman ryhmäni sijoitus ei ollut aivan 
parhaimmasta päästä, mutta yhdessä oivaltaminen ja mokaaminen antoivat palkintojakin 
paremmat muistot! 

Marco Wessman ja Virpi Ilmanen räpsivät innokkaista kilpailijoista ikimuistoisia valokuvia,                        
joista sain muutaman mukaan tähän loppuun.                                                                          
  

Milma Räisänen 8E   

 
Tehtävät ratkesivat toiminnallisesti yhdessä tekemällä  
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Ilmastovierailu kansainvälisen ilmastopäivän kunniaksi 
 
Kansainvälistä ilmastopäivää vietettiin 11.11.2010. Sen kunniaksi saimme kouluumme 
vieraaksi ilmastotutkija Ella-Maria Kyrön. Koko koulu kävi 8.11. auditoriossa 
kuuntelemassa hänen esityksensä. Meille kerrottiin ilmastonmuutoksen tämänhetkisestä 
tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Esitys oli mielenkiintoinen ja kansantajuinen. 
 
 
 

Vierailu Ämmässuon kaatopaikalle  

 

Me 8.-luokkalaiset kävimme Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksella 18. marraskuuta 2010. 
Tilausbussissa kiersimme ympäri kaatopaikkaa. Meille kerrottiin Ämmässuon 
toimintamallista ja yleisesti jätehuollosta sekä esiteltiin paikkoja. Vierailimme myös 
kompostitalossa. Retki oli mukava, ja se sai meidät ajattelemaan kierrätyksen merkitystä 
ympäristölle. 

Anna Lindahl ja Janni Kerkkänen 8B 
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Lukuvuoden musiikkitoiminta 
 
 
Syyslukukausi alkoi jälleen vauhdikkaasti, kun uudet 7. musiikkiluokat esittivät 

järjestetyssä 7. luokkien vanhemmille tarkoitetussa vanhempainillassa tutuista 

ranskalaisista lauluista koostuvan potpurin. Heti syyslukukauden alussa molemmat 9. 

musiikkiluokat tekivät omat leirikoulumatkansa. 9B vietti luokanvalvojansa Iisa Hetemäen 

kanssa neljä päivää Suomenlinnassa ja äänitti Seawolf-studioilla itse tekemänsä 

luokkabiisin ”Sama ihminen”. 9A teki luokanvalvojansa Vuokko Leislahden kanssa 

leirikoulumatkan Viroon, Palmseen, ja teki tutustumis- ja konserttivierailun tallinnalaiseen 

musiikkiperuskouluun Muusikakeskkooliin.  

 

Syksyn aikana saimme nauttia useasta hienosta konserttivierailusta koulullamme. 

Syyskuun aikana meillä vieraili peräti kaksi kansanmusiikkiin erikoistunutta ryhmää. 

Sugrirock-konsertissa saimme kuulla suomalais-ugrilaiseen perinnemusiikkiin pohjautuvaa 

rockia. Hiite-yhtye puolestaan esitteli suomalaista perinnemusiikkia ja -soittimia 

Lokakuussa koulu sai vieraakseen japanilaisen Nagoyan lapsikuoron, joka esitti 

kuoromusiikkia eri puolilta maailmaa. Marraskuussa taas Suomi-rockin legenda Pepe 

Willberg villitsi oppilaat vanhoilla hiteillään Konserttikeskuksen järjestämässä Kulps!-

konsertissa.  

 

Tiernapojat esiintyivät marrasmarkkinoilla, joulukonsertissa, joulujuhlissa, opettajien 

kirkkokahveilla sekä eri yhdistysten ja yritysten joulutapahtumissa. Itsenäisyyspäiväjuhlan 

musiikista vastasivat 8AB:n oppilaat. 8B-luokka esitti mm. omia sovituksiaan Aikuislukion 

YO-juhlissa.  Yhdeksänsien musaluokkien tytöt esiintyivät Lucia-kuorona sekä koulun 

omassa Lucia-aamunavauksessa että musiikkiluokkien joulukonsertissa, joka järjestettiin 

Tapiolan kirkossa 13.12. Ohjelmassa oli perinteisten luokka-, tyttö- ja poikakuoro-esitysten 

lisäksi kaksi 9B-luokan oppilaan, Iiris Kaasisen, säveltämää teosta: A Race 

jousiorkesterille sekä Treasure orkesterille ja kuorolle. Lukukauden päätteeksi myös 

koulun joulukirkossa ja joulujuhlassa kuultiin musiikkiluokkalaisten esityksiä.  

 

Sulasolin yhtyelaulukoulutuksessa Vantaan Martinus-salissa 5.2. oli kaksi koulumme 

yhtyettä, joista kurssin loppukilpailussa yhtye Manteli selviytyi toiseksi. Huhtikuussa 

oppilaat kävivät Pekka Kuusiston suunnittelemassa Sinfonietan Kulps-konsertissa 

Tapiolasalissa.  
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Kiekuraseminaarissa 8.4. 7AB-luokat esittivät uudelleen syksyn Ranska-potpurin. 

Wanhempien Wallattomat järjestettiin koululla 16.4. Kahdeksannet ja yhdeksännet 

musiikkiluokat esittivät illallisilla taustamusiikkia kahden ja puolen tunnin ajan. Peruskoulun 

ääni- ja valoryhmä huolehti tilaisuuden äänentoistosta ja valoista. 7AB-luokat osallistuivat 

projektiin Suomen oopperassa Tuhkimo-teemalla, joka huipentui oopperailtaan Rossinin 

La Cenerentolan parissa 20.4. Suomen Kansallisoopperassa. Vappua juhlistettiin 

perinteiseen tapaan Soittajaisilla 29.4. Auditoriossa kuultiin bändien non-stop -musiikkia 

koko päivän.  

 

9AB-luokkien oppilaat käsikirjoittivat ja sävelsivät lukuvuoden aikana Naronic-musikaalin, 

jota esitettiin yleisölle 31.5.─1.6. kuusi kertaa. Musikaali viimeisteltiin edellisenä 

viikonloppuna, jossa Leevi Helo toimi Vuokon apuna. Musiikkitoimikunta järjesti koululla 

musiikkiluokkien kevätjuhlan 3.6. Illan aikana kuultiin oppilaiden esityksiä ja jaettiin 

Koulujen musiikinopettajat ry:n nuottiavainriipukset yläkoulun aikana parhaiten 

musiikkiopinnoissaan menestyneille 9AB:n oppilaille. Koulun kevätkirkossa ja kevätjuhlissa 

kuultiin oppilaiden musiikkiesityksiä ja 9.-luokkalaisten kevätjuhlassa 8AB:n perinteinen 

potkulaulu sekä parhaita paloja musikaalista. Juhlien jälkeen musiikkivälineistö siirrettiin 

kesän aikana väistötiloihin Otaniemeen, jossa musiikinopetus jatkuu normaalisti.  

 

Musiikinopettajat Keimo ja Vuokko 
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Ruokaa ruotsiksi 
 

Ahvenanmaalainen tv-kokki Michael Björklund saapui syyskuussa kokkaamaan 
luokkaamme erään historiantunnin aikana. Sympaattinen ja sanavalmis Björklund on 
maineikas kokki, jolla on ansiolistallaan mm. viides sija arvostetussa kokkauskilpailu 
Bocuse d’Or:ssa ja Vuoden kokki -titteli Suomessa ja Ruotsissa. 

Björklund kantoi luokkaan laatikoita, joihin hän oli valinnut mukaansa välineitä ja aineksia. 
Hän jututti ja hauskuutti oppilaita ruotsiksi ja pisti pystyyn pirtelökokkisodan. Oppilaat 
jaettiin kahteen ryhmään, ja pitkän neuvottelun jälkeen joukkueet päätettiin nimetä 
Grisgrytoreiksi ja Köttbullarnoiksi. 

Saimme vapaat kädet ja aloimme valmistaa pirtelöitämme isoissa tehosekoittimissa. 
Lopussa maistelimme toistemme aikaansaannoksia ja pidimme äänestyksen kisan 
voittajasta. Historianopettajamme ääni oli ratkaiseva, sillä Grisgrytor-joukkueeni pirtelö 
voitti niukasti Köttbullarnat vain yhdellä äänellä. Kaikilla oli hauskaa, ja tehosekoittimien 
sisällöt katosivat yhdessä hujauksessa. 

Sateisesta päivästä huolimatta meininki oli mahtava, ja päivästä jäi mieleen mansikan 
maku ja pirtelöltä tuoksuva historianluokka. 

Milma Räisänen 8E 

 

Värikäs kieliviikko 
 

Kulttuurit näkyvät, kuuluvat, tuoksuvat ja maistuvat 

 
 
Kieliviikko toi mukavaa vaihtelua opiskeluun. Maanantain englantipäivän kunniaksi koulu 
oli koristeltu oppilaiden tekemillä lapuilla, joissa oli erilaisia englanninkielisiä sanontoja. 
Samanlaisia lappusia oli myös ruotsiksi. Eri maista oli myös tietovisat, joissa oli hyviä 
kysymyksiä. 
 
Joka päivä aamunavauksissa soitettiin teemaan sopivaa musiikkia ja kerrottiin faktoja 
päivän maasta. 
 
Mielestämme tänäkin vuonna olisi ollut hienoa, jos oppilaat olisivat pukeutuneet eri maiden 
väreihin, kuten viime vuonna. Näin kulttuurit olisivat tulleet enemmän esille. 
 
Kieltenopettajat myös kannustivat oppilaita menemään tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
järjestettyyn Kielitivoli-tapahtumaan Narinkkatorille Helsinkiin. Tapahtuma oli hienosti 
järjestetty, ja siellä oli paljon ohjelmaa. 
 
Ida Jouhki & Ronja Halme 8E 
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Lucia-juhlan tunnelmia 

 

Koulussamme on tapana viettää vuosittain Lucia-juhlaa. Perinteinen Lucia-kulkue aloitti 
maanantaiaamun 13. joulukuuta. Kulkue muodostui 9A- ja 9B-musiikkiluokkien tytöistä. 
Lucia-neitona oli Nora Taipale, joka lauloi soolonsa kauniisti.   
 
Ohjelmaan kuuluivat myös ruotsinkieliset joulupakettiarvoitukset, joita esitti 8E-luokka. 
Lauluesityksien välissä he lausuivat arvoituksia ja ottivat paketeista esineet, joihin 
arvoitukset viittasivat. Esimerkkinä Min julklapp har en titel, och många små kapitel. Tässä 
paketista nousi esiin kirja!  
 
Juontajat Ida ja Elias kertoivat myös Lucian-päivän mielenkiintoisista legendoista ja päivän 
synnystä omissa puheenvuoroissaan.  
 
Viimeisenä ohjelmanumerona oli 9. musiikkiluokkien kuoron ja bändin esitys Julen är här. 
Kokonaisuutena juhla oli hieno ja esitykset sujuivat hyvin.  
 

Livia ja Sofia 8E 

 

Patonkijuhla Tapiolan koululla  
 

Kansainvälinen frankofonia-kuukausi, maaliskuu, huipentuu tunnetusti frankofonia-
päivään, jota vietettiin koulullamme torstaina 24.3.  

Se, että suuri osa maailmasta repeää kuullessaan kokonaisen kuukauden olevan pyhitetty 
asialle nimeltä frankofonia, ei saa Tapiolan koulua juhlimaan ranskalaista maailmaa 
yhtään pienemmin.  

Ruokalassa ronski soroärrä raikaa, viimeisistä suklaamousseista nousee hyvin 
mannermainen kiista ja leipäpöydällä koulunäkin vieressä komeilee paljon tavallista 
souveniria suurempi Tour Eiffel. Aulassa järjestettyyn frankofonia-kilpailuun osallistuneille 
muuten tiedoksi, että Tour Eiffelia ei suunnitellut itse Tour Eiffel suuresta ääniryöpystä 
huolimatta.  

Frankofoniaan suhtaudutaan paikoin lähes yhtä fanaattisesti kuin urheiluun: ranskan 
väreihin pukeutuneet ihmiset hurraavat kovaan ääneen, osa on jopa hankkinut ranska-
aiheiset kasvomaalaukset.  

Niin että ei frankofonialle tarvitse yhtään naureskella. Minun puolestani voidaan juhlia 
vaikka morvalaisuuden muistopäivää, jos se on näin hauskaa! 

Reeta Niemonen 9E 
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Näin ranskalaisen näköisiä ihmisiä et löydä Ranskastakaan: palkitut frankofonia-asut ja  
niiden onnelliset omistajat Priss Niinikoski 7F ja Anni Silvenius 8F 
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Espanjan opiskelu – muutakin kuin 
verbintaivutusta 
 
 
Espanjan opiskelussa on pyritty ottamaan huomioon espanjalaisen kulttuurin sosiaalisuus 
ja viestinnällisyys.  
 
Kahdeksasluokkalaiset ovat keskittyneet käyttökelpoisen peruskielitaidon hankkimiseen. 
Opiskelijat ovat tutustuneet espanjalaiseen perhe-elämään, nuorten maailmaan ja 
Espanjaan maana ja kulttuurialueena.  
 
Yhdeksännellä luokalla näkökulmaa on laajennettu Latinalaiseen Amerikkaan. 
Päämääränä on ollut oppia olennainen tieto yhdestä maailman eniten puhutuista kielistä 
kompastumatta turhanpäiväisyyksiin. Kahden opiskeluvuoden jälkeen opiskelijalla on 
mahdollisuus saada vankka pohja omalle puheelleen ja espanjan jatko-opinnoille. 
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Kasiluokkalaisten Suomi 
 

Kahdeksasluokkalaiset valmistautuivat itsenäisyysjuhlaan pohtimalla omaa Suomi-

kuvaansa. Jokainen otti valokuvan asiasta, jonka halusi nostaa esille suomalaisuudesta, ja 

kirjoitti siihen tekstin. Kuvia tuli jos jonkinlaisia, ja aiheita löytyi suklaasta 

maahanmuuttajiin.  

 

Kaikki työt pääsivät esille koulumme aulaan, ja parhaista valittiin kahdeksan 

mahdollisimman erilaista esitettäväsi itse juhlassa perjantaina 3.12. Mukana oli 

suomalaista luontoa ja maisemaa, suomalaisia ihmisiä, paljon nähnyt satavuotias 

kesätalon ovi, metallimusiikkiyhtye, ruokaa ja urheilua.  

 

Mieleemme jäi erityisesti Emilia Koreniuksen kuva vaaleasta, sinisilmäisestä, onnellisesta 

pojasta ahomansikka hiuksissaan ja hellyttävä pikkuveljestä kertova teksti. 

 

Toinen mieleemme jäänyt oli Saara Peltomäen teksti suomalaisesta ruoasta ja kuva, jossa 

hän näytti asetelman meille niin arkisista mutta rakkaista tuotteista, kuten Vaasan 

ruispaloista ja Nalle- kaurahiutaleista.  

 

Paniikkia, juhlan humua ja hyviä kokemuksia oli viimeisen viikon anti. Kunniaa ja kehuja 

annamme kaikille esiintyjille, upeille tanssijoille ja fantastisille biiseille ja laulajille sekä 

tekniikasta vastanneille. Hyvä Suomi! 

 

Kiitos kaikille osallistuneille! 

Mirja & Jenina 8D 
 

 

 
 
 
 
 

Susanna Kalliola 
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Kerttu Järvenpää

Mirja Aapola 
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Hells Angels pronssia! 
 

 

Tänäkin vuonna Tapiolan koulun yhdeksäs- ja kahdeksasluokkalaiset osallistuivat 

Pirkkolan luisteluhallissa järjestettyihin muodostelmaluistelukilpailuihin. Kovaa mutta iloista 

treeniä luotsasivat kapteenimme Sanni Kuitunen sekä Jenna Peuralinna. 

 Mukaan mahtui niin ensikertalaisia kuin kokeneita konkareita. Ensimmäistä kertaa 

muokkarijengiin osallistui myös poikia, jotka otettiin iloisesti mukaan harjoituksiin 

Ratiopharm Areenalle. Koreografian suunnittelivat kapteenit, musiikin miksasi Markus 

Hentunen ja koko jengin voimin suunniteltiin asut sekä esityksen teema, Enkelit ja 

demonit.  

Treeneissä oli hauska kuunnella toisten ideoita ja toteuttaa itseään luistelun merkeissä. 

Pienten kompurointien mutta myös onnistumisten myötä saimme hiottua esityksen 

huippuunsa. Kisa-aamuna oli vielä viimeiset 15 minuuttia aikaa harjoitella jäällä 

koreografiaa. Jengin kauhuksi tuomarit tulivat ilmoittamaan teknisistä ongelmista musiikin 

suhteen, mutta ennen varsinaisia kilpailuja saatiin sekin seikka korjattua.  

Pirkkolaan oli tullut monta toinen toistaan taitavampaa ryhmää läheltä ja kaukaa. Fiilikset 

olivat katossa, ja kun meillä viimeisinä oli aika mennä jäälle, oli varmasti jokainen 

täpinöissään. Musiikin alkaessa jokainen pisti parastaan ja luisteli energiaa puhkuen. 

Luistelussamme nähtiin huimia pariliukuja, vaakoja, piruetteja, nostoja sekä mahtipontinen 

loppuräjähdys.  

Aplodit olivat korviahuumaavat! Palkintojen jaossa jokainen koulu kutsuttiin kuulemaan 

tulokset. Ensimmäiseksi tuli Naantalin lukio elegantilla ohjelmallaan, toiseksi Pohjois-

Tapiola ja hienosti kolmanneksi luisteli Tapiolan koulu! Olisimme odottaneet ylempää sijaa 

omaperäisellä esityksellä, mutta olemme kuitenkin ylpeitä itsestämme. Kokemus on 

unohtumaton! 

Martta Jylhä 9C 
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Tapiolan koulun menestyksekkäät muodostelmaluistelijat 
enkelimäisissä ja hieman synkemmissä asuissaan 
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Säbän mestaruus Tapiolaan 2011 
 

Pelasimme todella tiukat ottelut rakkaalla Esport Areenalla, nykyisellä Ratiopharm 

Areenalla. Ottelut olivat hyvin eritasoisia, mutta finaalin voitimme 10 - 2. Vastassa oli rakas 

naapurimme Espoo International.  

 

Välierissä murskasimme Leppävaaran helposti 6 - 1. Ottelu oli peleistämme fyysisin. 

Leppävaaralta lensi yksi ulos,  meiltä ei ketään. Vaarallisin tilanne oli se, kun Ilkka ”ILI” 

Hanhirova ajeli vastustajan maalivahdin. Maalivahdin kunnosta ei ole varmaa tietoa, mutta 

hän makaa edelleen sairaalassa.  

 

Pelimme jatkuvat 12.4. Vantaan Energia Areenalla, jossa vastaamme asettuvat Vantaan ja 

Helsingin parhaat koulut. 
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Joukkueessamme pelasivat  

Jussi ”Nörtti” Vienola tehoilla 20+10  

Saku ”Säkki” Hirmasto tehoilla 10+20 

Lauri ”Tappaja” Halonen tehoilla 5+5 

Oskari Paavilainen tehoilla 2+9  

Miko ”Pallovarma” Virtapuro 0+1 

Ilkka ”Järkäle” Hanhirova 

Severi ”Serveri” Korhonen 

Kasper Kosonen 

Juuso ”Lämäri” Virkajärvi 

Niklas Juuranto 

William Skarbö 

 

Rakkaat maalivahtimme olivat  

Roni ”Rantapallo” Nurmela ja Joona Korhonen 
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Zest - pohdi itsesi vahvaksi 
 

Zest on Lasten ja nuorten säätiön projekti, jossa on mukana tunnettuja, omalla urallaan ja 
elämäntaidoissaan menestyneitä suomalaisia. Heidän kouluvierailujensa ja esimerkkinsä 
avulla Zest pyrkii näyttämään, kuinka jokainen nuori voi vaikuttaa siihen, että omasta 
elämästä tulee mielekäs ja onnellinen. 

Me saimme 18.3. vieraaksemme Tommy Lindgrenin, joka on muusikko ja Don Johnson 
Big Bandin keulahahmo. Räppäämisen ja laulamisen lisäksi Tommy on vaikuttanut 
yhteiskunnallisesti mm. työskentelemällä ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalissa 
sekä kirjoittamalla kolumneja esimerkiksi Voima-lehteen ja Helsingin Sanomiin.  

Tommy kertoi kaikille luokka-asteille kolmella eri luennolla elämästään ja siitä, mitkä eri 
tekijät sen kulkuun ovat vaikuttaneet. Mieleenpainuvalla luennolla saimme lopuksi 
osallistua itsekin räppiin. Zestiin liittyi myös luokanvalvojan pitämät Zest-tunnit, joilla mm. 
piirrettiin omia elämänjanoja, pohdittiin omia vahvuuksia sekä yhteisöllisyyden merkitystä 
elämässä. 
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Menestystä kirjoituskilpailussa 
 

Koulumme oppilas Oskari Pirttimaa palkittiin Yritys hyvä 2011 -kirjoituskilpailussa 
kirjoituksestaan "Tässä yrityksessä palvellaan hyvin". Asiakaspalvelun laatua käsitelleessä 
kirjoituksessa oli esimerkkitapauksena hyvästä asiakaspalvelusta Tapiolassa sijaitseva 
Pieni ruokakauppa.  
 
Kirjoitus oli yksi kymmenestä voittajakirjoituksesta peruskoulun 9.-luokkalaisten sarjassa. 
Oskari Pirttimaalle jaettiin palkinto kilpailun lopputapahtumassa Helsingin 
messukeskuksessa 13.5.2011.  
 
Yritys Hyvä on valtakunnallinen kilpailu, jonka tarkoituksena on herättää nuorten kiinnostus 
yrittäjyyttä kohtaan sekä innostaa yrittäjämäiseen toimintaan. Kilpailuun lähetettiin lähes 
700 kirjoitusta ja 46 ryhmissä toteutettua yrittäjyysaiheista työtä.  
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9E:n Stockmann-projekti 
 
Peruskoulu on muistilorujen, motivoivien tonttutarrojen ja tähtitehtävien teletappimaa, joka 
liian usein unohtaa oppilaidensa iän, henkisen tason ja sen, millaisen työelämän he 
joutuvat aivan muutaman vuoden kuluttua kohtaamaan.  
 
Siksi olikin hienoa, kun matikan ja yhteiskuntaopin opettajamme suunnittelivat meille 
käytännönläheisen projektin, joka toteutettiin yhteistyössä Stockmannin kanssa. Kyseessä 
ei ollut mikään uuvuttava kiertokäynti yhdistettynä kaupalliseen luentoon, vaan saimme 
itse esittää kysymyksiä Stockmannin henkilökunnalle, puuhata ja määritellä tahdin.  
 
Emme saaneet Stockmannin hallintopäällikköä myöntämään korruptiota tai 
mediahuijausta, mutta meille paljastettiin muun muassa, että Hullujen päivien keltainen 
yllyttää ihmisen ostohalua.  
 
Vasta heränneet visuaaliset ja luovat minämme kokivat kolauksen kodintarvikeosastolla, 
kun meidän piti rakentaa tuotepöytä; tuotteita ei saanut hajauttaa, laittaa taiteellisesti 
vinoon eikä niistä saanut rakennella torneja.  
 
Kirjoittaessamme rekrytointihenkilökunnan arvioitavaksi omia ansioluetteloitamme sen 
sijaan muistimme aivan hyvin aikuisten maailman säännöt: älä jätä kynttilääsi vakan alle 
tai jäät jalkoihin. Voinkin paljastaa, että luokallamme on monta maailman parasta ja jopa 
yksi täydellinen.  
 
Koko projektin teimme kouluaikana, niiden ”erittäin kallisarvoisten ja korvaamattomien” 
ysin viimeisten kuukausien aikana.  Eli se tekosyy on täten tehty käyttökelvottomaksi! 
 
     Reeta Niemonen 9E 
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Stipendien saajat keväällä 2011 

 
Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry:n lahjoittamat stipendit 
 

Luokkastipendit 
 

7 A Veera Isotalo 

7 B Taika Sipponen 

7 C Emilia Kumpulainen 

7 D Sara Kalima 

7 E Noora Torpo 

7 F Jade Räty 

7G Aura Antikainen 

7 H Henri Pirttimaa 

 

8 A Janne Kivistö 

8 B Leevi Haapanen 

8 C Klaara Haapanen 

8 D Saara Peltomäki 

8 E Mathias Gamba 

8 F Milla Jokinen 

 

9 A Jasmin Junnelin 

9 B Elina Hirvola 

9 C Henrik Nupponen 

9 D Joonas Rossi 

9 E Oskari Paavilainen 

9 F  Aino Wegelius 

9 G Topias Eloranta 
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Oppiainestipendit 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus:  Reeta Niemonen 9E   

Biologia:  Ida Gustafsson 9B  

Elämänkatsomustieto:  Aleksanteri Jussila 9F 

Englanti:  Jussi Toivonen 9G 

Espanja:   Markus Hentunen 9A 

Fysiikka:  Artturi Oila 9G 

Historia:  Maaria Kallio 8A 

Yhteiskuntaoppi:  Oona Hakala 9C 

Kemia:  Laura Aurinsalo 9C 

Kotitalous:  Aurora Visa 9C 

Kuvataide:  Joel Raikamo 9C 

Käsityö, tekstiilityö:  Ilona Hyvärinen 9F 

Käsityö, tekninen työ:  Joni Raki 9F 

Liikunta:  Iiris Halme 9C, Oskari Paavilainen 9E 

Maantieto:  Minnea Mäkelin 9E 

Matematiikka:  Oskari Pirttimaa 9B 

Musiikki:  Eero Maijala 9A, Lenno Linjama 9B 

Ranska:  Anna Ginström 9B 

Ruotsi:  Aino Wegelius 9F 

Saksa:  Nora Taipale 9A 

Terveystieto:  Kukka-Maaria Polso 9C 

Uskonto:  Eeva-Leena Karihtala 9G 

 

Tsemppistipendi:  Valtteri Heikkinen 8E 

 



30 

 

Stipendit erityistehtävien hoidosta 

 

Oppilaskunta:  

Reeta Niemonen 9E 

Tukioppilastoiminta:  

Laura Aurinsalo 9C, Saimi Kasurinen 9B, Katariina Kekoni 9A, Merikukka Laulainen 9A, 

Katariina Niemelä 9D, Ella Porra 9A, Milo Siivonen 9C, Nora Taipale 9A, Ida Ylä-Rautio 9A 

Auditorion äänentoisto: Lenno Linjama 9B, Eero Maijala 9A, Kaisa Pietikäinen 9A,  

Oskari Pirttimaa 9B 

Valaistustekniikan hoito:  

Markus Hentunen 9A, Ville Kumpulainen 9A, Tuomas Pajari 9A, Pyry Venho 9A 

Keskusradion hoito:  

Ville Kumpulainen 9A, Milo Siivonen 9C, Ting-Jun Yong 9F, Pyry Venho 9A 

 

 

Muiden lahjoittajien stipendit 

 

Tapiola-yhtiöiden stipendit parhaan keskiarvon saavuttaneelle pojalle ja tytölle:  

Leevi Korhonen 9E, Pauliina Yrjölä 9G 

Lasten Päivän Säätiön stipendi:  

Nora Taipale 9A 

Seurakunnan stipendit:  

Tino Kankkunen 9C, Nelli Matula 9B 

Uuden Tuulen Marttojen stipendi:  

Jenna Peuralinna 9F 


