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REHTORIN PALSTA 
 

Lukuvuoden loppuminen on jälleen 
tosiasia. Monille meistä se on vain yksi 
monista, kylläkin odotettu ja toivottu. 
Peruskoulunsa päättäville se on kuitenkin 
enemmän. Se on merkittävä etappi, erään 
vaiheen päätös ja uuden alku. Elämässä 
se on ainutkertainen tapahtuma, ja siksi se 
on myös haikea hetki, jolloin viimeisen 
kerran ollaan tutulla porukalla yhdessä 
luokkana tutun luokanohjaajan kanssa.  
 
Viimeiset kolme vuotta ovat olleet 
poikkeuksellisia lukuvuosia peruskoulun 
historiassa. Maailmanlaajuisen 
pandemian koetellessa maatamme 
jouduimme mekin Juhannuskylän 
koulussa toimimaan poikkeuksellisissa 
oloissa niin opetuksen toteuttamisessa 
kuin turvallisten olosuhteiden 
järjestämisessä. Vaikka tämä ajanjakso on 
ollut meille kaikille haastavaa ja 
kuormittavaa, uskon, että se on myös 
kasvattanut meitä kaikkia. Seuratessani 
maailman viime hetkisiä tapahtumia olisin 
toivonut, että ihmiskunta olisi ottanut 
opikseen aikaisemmista koetteluista. 
Eurooppa tarvitsee tulevaisuudessa sellaisia osaajia, jotka huolehtivat kestävästä 
kasvatuksesta. 
 
Koulu on muodostunut tärkeäksi paikaksi suomalaisille kodeille, lapsille ja nuorille: paikaksi, 
jossa on turvallista olla, paikaksi, jossa opitaan perusasioita ja -taitoja. Koulusta on saatu 
riittävästi yleissivistystä tulevaisuuden rakentamiseen. Sivistyksen viestikapula siirtyy 
sukupolvelta toiselle osaltaan koululaitoksen kautta. Oppivelvollisuuden suorittaminen on 
muiden kansalaisvelvollisuuksien joukossa yksi keskeisimmistä. 
 
Juhannuskylän koulussa on ollut hyvä oppia ja kasvaa. Osa teistä on taivaltanut tässä koulussa 
yhdeksän vuotta, suurin osa kuitenkin viimeiset kolme vuotta. On ollut ilo huomata, kuinka olette 
keskenään kasvaneet kukin omista lähtökohdista ponnistaen. Oppimistuloksenne todistusten 
valossa ovat olleet erittäin hyviä. Kiitos siitä kuuluu myös teidän huoltajillenne, jotka ovat olleet 
teitä kannustamassa ja auttamassa. Samoin kiitokset kuuluvat Juhannuskylän koulun hyville 
opettajille, erityisesti luokanohjaajille ja koko koulun henkilökunnalle. Olemme yhdessä tehneet 
töitä opinpoluilla ja saavuttaneet tavoitteemme. 



Myös Juhannuskylän koulun kuudesluokkalaisille ensi syksynä koulutalon vaihtuminen 
yläkoulun puolelle on suuri muutos. Onneksi opettajina on monia vanhoja tuttuja, ja paljon 
tuttuja oppilaita on myös ylemmillä luokilla. Erityisesti turvana ovat mainiot tukioppilaat. 
Jännittää ei siis tarvitse.  
 
Tänä keväänä teitä peruskoulunsa päättäneitä on Juhannuskylän koulussa 192 oppilasta. 
Emme kukaan tiedä, mitä teistä tulee, kun kasvatte aikuisiksi. Toivon, että säilytätte 
kiinnostuksen ja uteliaisuuden uusia asioita kohtaan. Todennäköisesti osaa niistä ammateista, 
joihin päädytte, ei vielä ole olemassakaan. Uuden äärellä pärjää kuitenkin aina, kun luottaa 
itseensä ja on kykyä oppia uutta eikä lannistu, vaikka muut olisivatkin kanssasi eri mieltä. 
Toivon, että vuodet Juhannuskylän koulussa ovat vahvistaneet siipiänne ja antaneet teille 
palavan halun oppia uutta. 
 
Koulumme jättää eläkkeelle siirtymisen vuoksi seuraavat erittäin pidetyt opettajat: 
Musiikinopettaja Tuula Aho, biologian ja maantiedon opettajat Katariina Ruonala ja Jorma 
Pyykkönen sekä luokanopettaja Harri Lintusalo. Niin ikään eläkkeelle siirtyy erittäin pidetty 
koulunkäynninohjaaja Teia Koski. Haluamme kaikki kiittää teitä pitkäaikaisesta työstänne 
tamperelaisten ja erityisesti Juhannuskylän koulun oppilaiden eteen ja toivottaa teille oikein 
virkistäviä ja vireitä eläkepäiviä. 
 
Pian lähdemme yhdessä viettämään ansaittua kesälomaa, ja kaikilla meillä on suunnitelmia 
kesän viettoon. Paistakoon aurinko lämpimästi ja vahvistakoot kesäiset tuulet voimiamme niin, 
että loman jälkeen voimme aloittaa työt virkistäytyneinä ja levänneinä. 
 
Toivotan meille kaikille hyvää kesää. 
       
Petri Fihlman 
 

JÄÄKIEKKOHUUMAA KEVÄTJUHLIEN KYNNYKSELLÄ   
 
Kotikaupunkimme on vallannut jääkiekkohurmos. Tätä kirjoittaessa Suomi on raivannut tiensä 
neljän parhaan joukkoon ja edessä on jännittävä viikonloppu kaikille urheilun ystäville. Yksi 
yläkoulumme luokista voitti arvonnasta liput ja pääsi paikan päälle Nokia Arenalle aistimaan 
kansainvälistä tunnelmaa. Jääkiekkoilijat ovat monen pienen ja vähän isommankin oppilaan 
esikuvia. Osa heistä muistelee kouluaikojaan haastatteluissa, ja joillekin peruskoulutaival on 
ollut hyvin merkityksellinen. Yksi hyvä esimerkki on koulumme entiset oppilaat jääkiekkoilija 
Aleksander Barkov ja hänen agenttinsa Ilkka Larva, jotka ovat perustaneet säätiön, josta 
vuosittain jaetaan stipendi yhdelle ala- ja yläkoulun oppilaalle. Stipendin saaja on esimerkillään 
innostanut muitakin liikkumaan niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin.  
 
Myös nykyisestä jääkiekkojoukkueesta voimme ottaa oppia koulumaailmassa. Valmentaja 
Jukka Jalonen onnistuu vuosi toisensa perään virittämään joukkueen niin, että onnistumisia 
tulee juuri oikeaan aikaan. Joukkueeseen kutsu on kunnia-asia ja jokainen tulee ylpeydellä 
vahvistamaan joukkuetta, jos suinkin vaan on mahdollista. Joukkueessa autetaan toisia 
onnistumaan. Jos itse on jo tehnyt kaksi maalia, ennemmin syötetään joukkuekaverille ja 
annetaan mahdollisuus laittaa kiekko tyhjään maaliin kuin tehdään itse hattutemppu. Näin 



yritämme opettaa oppilaatkin toimimaan omissa ryhmissään. Yritämme opettaa toisten 
huomioimista ja ohjata miettimään, miltä toisesta jossakin tilanteessa on tuntunut. Ei tavoitella 
vain omaa etua tai hyvää asemaa kaveriporukoissa, vaan otetaan kaikki mukaan toimintaan. 
Mitä vahvempi rooli on ryhmässä, sen enemmän on vastuuta ottaa toisetkin huomioon. 
Tällaisesta toiminnasta nyky-Leijonat on oiva esimerkki.  
 
Mikä sitten olisi koulumaailman maailmanmestaruus? Mielestäni se olisi yhteisö, jossa ei 
ketään jätetä toiminnan ulkopuolelle, jossa jokainen saisi olla oma itsensä ja tulisi silti 
hyväksytyksi. Meidän kouluumme, varsinkin yläkoulun puolelle, hakeudutaan juuri näistä 
syistä. Perusteluina koulun vaihdolle kerrotaan, että Juhannuskylän koulussa hyväksytään 
erilaisuus ja ilmapiiri on hyvin salliva. En osaa sanoa, olemmeko vielä maailmanmestareita 
tässä asiassa ja aina voi tehdä asiat paremmin, mutta olemme oikealla tiellä. Meillä on kaksi 
vuotta ollut painopisteenä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen. Tätä työtä tulemme 
jatkamaan myös ensi lukuvuonna.  
 
Jos jotakin opimme epidemia-ajasta, niin ainakin ymmärsimme yhdessäolon ja yhteisten 
tilaisuuksien tärkeyden. Nyt kun maailma on auennut ja taas saa luvan kanssa olla yhdessä, 
vuorovaikutustaitoja täytyy oikein harjoitella. Edelleen vierastamme kättelyä emmekä oikein 
tiedä, onko se vieläkään sallittua.  Tänä keväänä pääsemme vihdoin ja viimein viettämään 
kunnon kevätjuhlia. Alakoulussa juhlat on jaettu kahdelle illalle, jotta mahdollisimman moni 
pääsisi pienehköön juhlasaliimme paikan päälle. On ollut ilo kuunnella yhteislauluharjoituksia 
ja seurata luokkien ohjelmien muotoutumista esiintymiskuntoon. Yläkoulun puolella voimme 
taas kutsua perusopetuksen päättävien oppilaiden huoltajat juhlimaan kanssamme 
lauantaiaamupäivänä. 
 
Lukuvuosi on viimeistä kouluviikkoa vaille valmis. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia 
yhteistyöstä kuluneena lukuvuonna. Erityiskiitokset menevät työyhteisömme pitkäaikaisille 
henkilöille, jotka tänä keväänä laulavat viimeisen kerran suvivirren ja siirtyvät nauttimaan 
ansaituista eläkepäivistä. Kiitos Teia, Harri, Kati, Tuula ja Jorma.  
 
Näillä ajatuksella toivotan kaikille aurinkoista kesää.  
 
Kirsi Numminen  
apulaisrehtori 
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Opoja voit tavoitella puhelimitse ja viestein  

torstaina 16.6. klo 10–14 

perjantaina 17.6. klo 10–14 

ja 

maanantaina 20.6. klo 10–14. 

 

Terveisin  

Riina Hanhikoski (9B, 9C, 9I, 9ERAB) 

040 801 2652, riina.hanhikoski@tampere.fi 

Maria Laine (9D, 9E, 9H, 9ERAB) 

040 806 4775, maria.laine@tampere.fi 

Maria Turunen (9A, 9F, 9G, 9ERC) 

040 801 6591, maria.a.turunen@tampere.fi 

 
 



YHTEISVALINNAN TULOSTEN JULKAISEMINEN 
 
Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina 16.6.2022. Hakijat saavat 
sähköisen tuloskirjeen Opintopolusta yhteisvalinnassa ilmoittamaansa 
sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi useat oppilaitokset lähettävät valituille tunnuksia 
Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jotkut oppilaitokset lähettävät 
valintakirjeen postitse. 
 
Osa lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista julkaisee listan valituista opiskelijoista to 16.6. 
omilla nettisivuillaan (nimen julkaisuluvan antaneet) ja mahdollisesti myös koulujen ulko-ovilla.  
 
Mikäli et saa mitään valintaasi liittyvää tietoa, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi tai suoraan 
hakemaasi oppilaitokseen. Opetushallitus lähettää ohjauskirjeen postitse ilman 
opiskelupaikkaa jääneille hakijoille. 
 
Lisätietoja myös Tampereen kaupungin oppilaanohjauksen sivuilta sekä urly.fi/2BQg 
 
 

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN 
 
Ota opiskelupaikka vastaan sähköisen tuloskirjeen mukana tulevan linkin kautta 
Opintopolussa. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä ilmoittautuminen, vaan opiskelupaikka on 
vastaanotettava vielä oppilaitoksen omien ohjeiden mukaisesti. Seuraa siis 
hyväksymissähköpostin/-kirjeen ohjeita paikan vastaan-ottamisessa.  

Ammatillinen oppilaitos: Ilmoittaudu oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Esimerkiksi 
Tredussa ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa. Tunnukset Wilmaan saat oppilaitokselta 
tulevan sähköpostin tai hyväksymiskirjeen mukana.  Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään to 30.6.2022. Oppilaitoksilla voi olla eri 
päivämäärät paikan vastaanottamiseen, joten tarkista vielä asia hyväksymiskirjeestä.  

Lukio: Ilmoittaudu opiskelijaksi lukion valintakirjeen/sähköpostin ohjeiden mukaan. 
Ilmoittautuminen tapahtuu lukiosta riippuen sähköisesti tai käymällä paikan päällä. 
Ilmoittautumisajat ja -päivät vaihtelevat torstaista 16.6. alkaen. Jos olet estynyt ottamasta 
paikkaa vastaan ilmoittautumisaikana, ota yhteyttä lukioon ja sovi erillisestä ilmoittautumisesta. 

Perusohjeena on, että mikäli sait opiskelupaikan, ota paikka vastaan. Jos jäät varasijalle, niin 
oppilaitoksesta voidaan tarjota opiskelupaikkaa varasijan mukaisessa järjestyksessä. 
Kannattaa siis lukea sähköpostia ja vastata puhelimeen myös kesällä. Varasijojen voimassaolo 
päättyy 19.8.2022.  

Jos jäit ilman opiskelupaikkaa, ole välittömästi yhteydessä omaan opinto-ohjaajaasi. 



 
VAPAAT OPISKELUPAIKAT JA JATKUVA HAKU 
 
Haussa voi jäädä joitakin koulutuspaikkoja vapaaksi ja niihin haetaan eri tavoin. Lukiot ja 
ammatilliset oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja vapaiksi jääneille opiskelupaikoille. 
Lisätietoa oppilaitoksesta ja opintopolku.fi-sivustolta.  
 
Ammatilliseen koulutukseen jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea joustavasti ympäri 
vuoden. Oppilaitokset päättävät tarkemmista jatkuvan haun hakuajoista, hakumenettelyistä ja 
valintaperusteista. Lisätietoa oppilaitosten omilta sivuilta.  
 
 
TUTKINTOON VALMENTAVA KOULUTUS TUVA 
 
TUVA-koulutus vahvistaa opiskelijan valmiuksia toiselle asteelle hakeutumiseen ja sen 
suorittamiseen sekä vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja jatko-opintovalmiuksia. TUVA-koulutusta 
järjestää Tampereella Tredu, Sasky sekä ammatilliset erityisoppilaitokset. 
 
Oppilaat voivat hakeutua TUVA-koulutukseen jatkuvan haun kautta. Ohjeet hakeutumiseen 
löytyvät oppilaitosten omilta sivuilta. 
 
TUVA-koulutukseen hakeneisiin ollaan yhteydessä ennen koulutuksen alkamista. 
Koulutukseen hakeneet haastatellaan mahdollisuuksien mukaan viimeistään elokuun alussa. 
 
Tredun TUVA-koulutusta koskeviin kysymyksiin vastaa TreduNavi-hakupalvelu  
p. 040 170 5649 tredu.haku@tampere.fi 
 
Tampereen palvelualan ammattiopistoa (SASKY) koskeviin kysymyksiin vastaa Sasky 
Avain p. 040 590 0709, hakijapalvelu@sasky.fi 
 
 
 
 
Tredu järjestää Teamsissa infon ilman paikkaa jääneille ma 20.6. klo 17.00. Linkki löytyy 
lähempänä ajankohtaa Tredun etusivulta. Infossa kerrotaan mm. jatkuvasta hausta sekä 
mahdollisista vapaaksi jääneistä opiskelupaikoista Tredussa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hakemisesta ja valinnasta saat tietoa myös Opintopolusta sekä Opintopolun 

hakuneuvonnasta. Puhelin: 029 533 1010  Sähköposti: neuvonta@opintopolku.fi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

TreduNavi hakupalvelu 
TreduNavi hakupalvelu palvelee Tredun asiakkaita hakeutumiseen liittyvissä asioissa. 

TreduNavista saat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista, neuvontaa, yksilöllistä tukea ja ohjausta. 
Sähköinen yhteydenotto tai soitto on ensisijainen yhteydenottokeino. 

TreduNavi palvelee asiakkaita: Ma, ke-pe klo 9 -15, ti klo 12-15. Käyntisoite: Sammonkatu 45 
(sivurakennus) 

Puhelin: 040 170 5649 
Sähköposti: tredu.haku@tampere.fi  

 

Sinua palvelevat kesällä Tampereella ja netissä: 
 
tampere.fi/oppilaanohjaus   www.ammattipolku.fi   
www.tampere.fi/lukiot   www.tredu.fi (TreduNavi) 
www.sasky.fi  (Sasky Avain)   www.varala.fi 
    

Sasky Avain hakija- ja uraohjauspalvelu 

Saskyn hakija- ja uraohjauspalvelu, Sasky Avain auttaa kaikessa opintoihin liittyvässä 
ohjauksessa ja neuvonnassa. Hakijapalvelu auttaa kaikkia ammatillisesta koulutuksesta tai 
lukio-opinnoista kiinnostuneita nuoria ja aikuisia, ohjausalan ammattilaisia ja työnantajia. 

Sasky Avain palvelee puhelimitse p. 040 590 0709 tai sähköpostitse hakijapalvelu@sasky.fi. 

 Ma-pe 9-12 ja 13-15, tiistaisin klo 17 asti. 



MATO-HANKKEEN KUULUMISET 
 
Apulaisrehtori Kirsi Numminen kirjoitti viimeisimmässä tiedotuslehdessä kestävän 
kehityksen tutkimushankkeesta, johon koulumme pääsi ainoana suomalaisena 
peruskouluna mukaan. Hankkeen virallinen nimi ECF4CLIM on melkoinen vonkale nimeksi, 
mutta ei hätää, fiksut oppilaamme ovat keksineet asiaan helpotuksen! Oppilaskunnan 
hallituksen edustajia (4.-9.lk) kokoontui toukokuun alussa hankkeen tutkijatohtoreiden Niina 
Mykrän ja Anna Lehtosen (Jyu) kanssa. He saivat kuulla, mistä hankkeessa on kyse, miten 
se tulee näkymään koulullamme ja millainen oppilaiden osuus hankkeessa voisi olla. Ihan 
alkajaisiksi oppilaat kuitenkin ideoivat hankkeelle loistavan nimen: Mato-hanke. Nimi 
koostuu sanoista Maailma toimivaksi, mikä on mielestäni juuri sopivan moniulotteinen ja 
monimerkityksinen, aivan kuin kestävyysaihe itsekin. Lähdemme nyt viemään Mato-
hanketta eteenpäin yhdessä oppilaiden kanssa – hienoa! 
 

Myös opettajien tiimi on päässyt vauhtiin. Vietimme 27.4. Jyväskylän yliopistolla Kick 
Off -päivän tutustuen hankkeen muihin Suomen osallistujiin ja kumppaneihin. Saimme 
kuulla monivuotisen hankkeen sisällöistä ja aikatauluista tarkemmin, mutta ennen kaikkea 
päivä tarjosi tärkeää aikaa pysähtyä ja vaihtaa ajatuksia. Saimme myös tutustua Jyväskylän 
yliopistolla toimivaan, avoimeen ja poikkitieteelliseen Wisdom-yhteisöön. Wisdom tutkii ja 
kouluttaa Planetaarinen hyvinvointi -aiheen tiimoilta sekä tekee muun muassa tieteellisiä 
julkaisuja aiheesta. Tämä oli todella inspiroiva ja innostava esittely!   

     
Ensi lukuvuonna Mato-hanke näyttäytyy Juhannuskylässä muun muassa koulun 

energiatehokkuuden ja ympäristön tutkimisena, tutkimusdatan keräämisenä ja oppilaiden 
vapaaehtoisten työpajojen muodossa. Kestävyysaiheet rantautuvat esimerkiksi 
tilastomatematiikan ja draamakasvatuksen kautta oppitunneille. Tämä on koko koulun 
yhteinen asia, ja jokainen koulumme jäsen saa osallistua hankkeen tapahtumiin ja 
tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä tiedotetaan huoltajia. 

  
Toivomme Mato-ryhmässä, että hanke tarjoaisi niin lapsille kuin aikuisillekin tilan 

jakaa ajatuksia ja ideoita ja saada äänensä kuuluviin. Uskon, että saamme yhdessä 
konkreettisesti muutettua kouluamme ja myös kouluyhteisöämme kestävämmäksi. Samalla 
meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kestävyyskasvatus jatkossa toteutetaan 
Euroopan Unionin alueella. Pysy siis kuulolla, jatkoa seuraa. 

 
Mato-tiimin puolesta 
 
Noora Sallinen 
espanjan opettaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUVAAMATAIDON LOPPUTÖITÄ 
 
TUNTEIDEN KIRJO  
 

 
 
Kuvaan lopputyössäni tunteiden ja mielialan vaihtelua ja sitä, miten nopeasti mieliala voi 
heitellä kahden ääripään välillä. Pieniltäkin tuntuvat asiat voivat vaikuttaa isosti jonkun 
mielialaan, ja pienetkin teot voivat tuntua suurilta jollekin toiselle. Pieni ohimenevä vilkutus 
voi olla päivän pelastus ja vitsinä tarkoitettu huudahdus voi todella loukata jotakin. Sen takia 
jokaisen on tärkeä miettiä sanojaan ja tekojaan ja niiden vaikutuksia muihin.  
 
   Alun perin aioin tehdä lopputyöni öljyväreillä, mutta matkan varrella työ kehittyi nykyiseen 
muotoonsa. Pääsanoma kuitenkin on kuitenkin pysynyt samana. Sanat ovat maailman 
vaarallisia aseita, joten meistä jokaisen on hyvä miettiä, mihin niitä käytämme.  
 
Aarne Pärssinen 9B 
 
BEYOND WORDS – PIENEMMILLÄKIN SANOILLA ON MERKITYS 
 
Maailmassa tapahtuu niin paljon asioita samaan aikaan. Myös niin paljon vääryyttä ja 
ristiriitaisuutta tapahtuu ympärillämme jatkuvasti: ihmisiä sodan jaloissa, pakkotyöläisiä, 
ympäristökatastrofeja ja kaikkein julmimpia asioita, joita voi vain kuvitella. Omasta 
näkökulmastamme suurin osa näistä tapahtuu kuitenkin jossain kaukana maailman toisella 
puolen, tai ainakin monen aidan ja sumuverhon takana.  
 
Voimme auttaa sen minkä pystymme, mutta tavallisen ihmisen näkökulmasta lukuisat asiat 
ovat vain yksinkertaisesti saavuttamattomissa. Omat kätemme eivät todellisuudessa kanna 
kovinkaan kauaksi, sillä yhteiskuntamme on monimutkainen ja epätasa-arvoinen.  
 
Voimme lukea lehdistä artikkeleita Ukrainan sodasta, katsoa uutisia Kiinan 
ihmisoikeustilanteesta ja tutkia kartoista sulaneita jäätiköitä, mutta elämämme on silti tässä 
ja nyt. Se ei ole tuhansien kilometrien päässä kriisialueilla. Tehtyämme voitavamme 



kärsivien puolesta voimme keskittyä asioihin, joista voimme todella olla kiitollisia. Katsoa 
ympärillemme ja nähdä kauneutta kaikista pienemmissäkin asioissa. Kuten David 
Attenborough on sanonut: ”The world is not in your books and maps, it’s out there”. 
 
Voimme yrittää opiskella elämää kirjoista, mutta se ei ole meidän totuutemme, sillä on niin 
paljon muutakin. Niin paljon hyviä asioita, jotka pitää itse löytää. Kuten ihmeellinen 
luontomme. 
 
Alli Kajander 9A 
 
LUKEMISEN VOIMA 
 
Lopputyöni aiheena ovat kirjat ja työssäni 
esiintyviin paikkoihin olenkin saanut 
inspiraatiota lukemistani kirjoista. Oikean 
yläkulman kaupunki on J.R.R. Tolkienin Taru 
sormusten herrasta -kirjan haltioiden kaupunki 
Rivendell. Myös vasemmassa reunassa olevat 
vuoret tulivat mieleeni Tolkienin kirjoista. 
Vasemmassa yläkulmassa oleva rakennus 
taas on lähtöisin Jane Austenin kirjoista ja työn 
keskellä kulkeva juna Agatha Christien Idän 
pikajunan arvoituksesta. Poispäin juokseva 
hahmo ei ole suoraan mistään kirjasta, mutta 
muistuttaa minua eniten Charlotte Brontën 
Kotiopettajattaren romaanista tai muusta 
samantyylisestä kirjasta. Keskeltä lähtevä 
polku viittaa siihen, kuinka lukiessa lukija ikään 
kuin lähtee polulle uuteen maailmaan. 
  
Opin lopputyöprosessin aikana monia asioita; 
tärkeimpänä sen, että taideteoksen pääasia ei 
välttämättä ole sen visuaalinen ulkonäkö, vaan 
sen taustalla oleva merkitys tai sanoma ja se, mitä työllä halutaan viestiä katsojalle. Samalla 
opin, miten omia ajatuksiaan voi tuoda esiin kuvataiteen keinoin ja millainen prosessi on 



idean ja valmiin työn välillä. Tajusin myös, miten paljon aikaa taustatyöhön ja suunnitteluun 
menee pelkän työn tekemisen lisäksi.   
 
Venla Jokela 9H 

 
THE SCHOOL IN SPAIN: DIFFERENT FROM THE FINNISH SCHOOL? 
 
I will try to be brief in this analysis. After three months of internship in Juhannuskylän koulu 
and a great deal of experience in the Spanish education system I think I can make a fairly 
accurate comparison between these two systems. 
 
The first thing I want to point out is that, honestly, they are not as different from each other 
as it might seem. The main differences are of a formal nature (in Spain there is the figure of 
the educational inspector; in Finland there is no requirement for the Annual General 
Programme and the system is based on trust). On the other hand, in Finland, great 
importance is given to the teaching of foreign languages (Swedish, French, Spanish, 
English...) but in Spain, the teaching of foreign languages other than English is quite 
devalued. As far as the methodological approach is concerned, I consider that there are no 
notable differences between the two systems. However, in Spain there is a greater discipline 
and workload on the students... From the first year of ESO (Finnish sixth form), young people 
are faced with heavy workloads and several exams per day in exam weeks. In Finland the 
school demands less workload and, to my surprise, uses a much laxer evaluation system 
than the one we use in Spain. 
 
All these differences change the educational experience for students, but which one do you 
think is better? 
 
Julio Doporto 
 
URHEILU-UUTISIA 
 
Juhannuskylän yläkoulun pesäpallojoukkue voitti kultaa koulujen välisissä kisoissa. Onnea 
joukkueelle ja valmentaja Jussi Järviselle! 
 
Juhannuskylän koulun shakkijoukkue voitti suomenmestaruuden koulujoukkueiden SM-
kisoissa, jotka järjestettiin toukokuussa Päivölän opistolla Valkeakoskella. Joukkueessa 
kisasivat Miska Moisio, Alexander Bacherikov ja Eemi Lappalainen. Onnea! 
 
 
Juhannuskylän koulu 
Postiosoite:  PL 165, 33101 Tampere 
Käyntiosoite:  Tammerkosken koulutalo, Rautatienkatu 3-5, 33100 Tampere 

 Johanneksen koulutalo, Postikatu 2, 33100 Tampere 
Rehtori: petri.fihlman@tampere.fi   puh. 040 - 5856490 
Apulaisrehtori: kirsi.numminen@tampere.fi puh.040 - 8004564  
Internet:  www.tampere.fi/juhannuskylankoulu 
 


