
Me olemme koulussa Poh-
jois-Haagan ala-asteella re-
portterikurssilla. Meitä opet-
taa luokanopettaja Kaija
Pulkkinen. Olemme harjoi-
telleet kirjoittamista, tarinan
tekemistä ja haastattelemista.

Apulaisrehtori 
Hilkka Liukkonen

Kävimme haastattelemassa
koulumme apulaisrehtoria
Hilkka Liukkosta. Häntä
oli helppo haastatella. Hän
oli iloinen ja hymyili koko
ajan. Haastattelimme häntä
hänen omassa luokassaan.

Hilkka on 161 cm pitkä.
Hilkan lempiväri on tum-

mansininen. Hänellä on 3
sisarusta. Hilkalla on myös
omia lapsia.

Hän pitää eläimistä,
mutta on niille allerginen.
Hilkka on naimisissa ja hä-
nen miehensä nimi on Juk-
ka. He asuvat Espoossa
Laaksolahdessa. Hilkan
paras ystävä on hänen mie-
hensä Jukka. Apulaisrehto-
rimme tykkää kyläillä, kut-
sua vieraita ja lenkkeillä.
Hän kuuntelee monenlaista
musiikkia, mutta hänen
lempikappaleensa on Meri-
kannon pianomuunnelmat.

Hilkka on ollut kolme
vuotta vararehtorina. Hän
on opettanut luokanopetta-

jana kaikkia luokkia ja
myös seitsemättä luokkaa.
Vararehtorin töihin kuuluu
sijaisten järjestäminen ja
rehtorin auttaminen. Hil-
kan mielestä hänen työnsä
on mukavaa. Hilkka kertoi,

että hän saa opettaa oppi-
laita ja tehdä monenlaisia
töitä. Hänen oma lempiai-
neensa oli pienenä mate-
matiikka. Hänen mieles-
tään kouluruoka on terveel-
listä ja maukasta. Kun ky-
syimme Hilkka Liukkosel-
ta, millainen hän on omasta
mielestään, hän vastasi ole-
vansa iloinen. Niin hän on
meidänkin mielestämme.
Sara Häggqvist, Essi Mä-
kelä, Jenna Nisonen ja
Ronja Vapamaa 4B

Rehtori Esa Tammi

Kävimme haastattelemassa
Pohjois-Haagan ala-asteen
koulun rehtoria Esa Tam-
mea 26.10. Olemme report-
terikurssilla, jossa tehtävä-

nämme oli käydä haastatte-
lemassa jotain henkilöä.
Kirjoitimme tämän aineen
neljäsluokkalaisten lukuai-
nepainotustunneilla. Tunti
on ainoastaan neljäsluokka-
laisille. Me valitsimme Esa
Tammen, koska hän on niin
mukava ja meitä kiinnosti
tietää hänen työstään enem-
män.

Rehtorin mielestä hänen
työnsä on haastavaa. Hänen
työpäivänsä ovat noin 9–10
tuntia pitkiä. Meidän mie-

lestämme hänen työpäivän-
sä ovat yllättävän pitkiä. Esa
Tammi on ollut ennen reh-
torin uraansa luokanopetta-
ja. Hänelle on siis tuttua
myös oman luokan opetta-
minen.

Rehtorimme tekee kou-
lumme lukujärjestykset yh-
dessä apulaisrehtorin kans-
sa. Hän myös selvittää vaka-
vimmat riidat ja koulukiu-
saamiset koulussamme. Hä-
nen mielestään koulukiu-
saamiset ovat vähentyneet
huomattavasti viime vuo-
sien varrella.

Lokakuussa koulussam-
me kävi Comenius-vieraita
Belgiasta, Romaniasta ja
Espanjasta Kanariansaarilta.

Comenius-projektissa teem-
me yhteisiä töitä näiden
maiden oppilaiden ja opetta-
jien kanssa kolmen vuoden
ajan. Myös muutamat opet-
tajat tutustuvat toisen maan
kouluun. Rehtoristamme oli
mukavaa saada vieraita eri
kulttuureista. Kysyimme
häneltä, että oliko hankalaa
puhua Comenius-vieraille
englantia sujuvasti. Rehto-
rimme vastasi, että alkuvii-
kosta oli hieman hankalaa,
mutta päivä päivältä englan-
nin puhuminen sujui aina
vain paremmin. Comenius-
vieraat vierailivat koulus-
samme noin viikon.

Mikähän mahtaa olla reh-
torin lempiruokaa koulussa?
Tietenkin se on hernekeitto.
Hänen lempimusiikkiaan
taas on Eppu Normaalin bii-
sit.

Kyselimme häneltä, mitä
hän puuhaa vapaa-ajallaan.
Hän vastasi, että hän yrittää
vapaa-ajallaan kuntoilla
edes vähän. Rehtorilla on
noin kuukauden kesäloma,
kun taas opettajilla ja oppi-
lailla on noin kahden kuu-
kauden kesäloma. Entä, saa-
ko rehtori valita työasunsa
itse? Kyllä hän saa itse päät-
tää vaatetuksestaan aamulla.
Sara Kiiskinen, Ella Kok-
ko ja Leni Kiema 4A
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Oppilaat haastattelivat Tolarin koulun opettajia

Kuvassa koulumme rehtori Esa Tammi työhuoneessaan.

Apulaisrehtori Hilkka
Liukkonen omassa luokka-
huoneessaan.

Haastattelun tekeminen oli aika jännittävää. Kuvassa
Ronja ja Essi sekä apulaisrehtori Hilkka Liukkonen.

Nettilehti www.haagalainen.com


