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Ajassa

Oliver, Olivia, Oiva, Oivi

Huomenna:
Pasi

Helatorstai

Aurinko nousi Forssassa tänään  
klo 4.12 ja laskee klo 22.35.  
Pimeä päättyi klo 2.45 ja alkaa klo 00.01.

KESKIVIIKKO

29. 
TOUKOKUUTA 

PANKAIS POIKETEN

Tänään
  • Hippo-suunnistuskoulu 

Paukkumäessä, Jokioisten 
urheilukentällä klo 18–19.30.

  • Forssan Lehden iltarastikoulu 
Paukkumäessä, Jokioisten 
urheilukentällä klo 18–19.30.
KOKOUKSIA

  • Keskustan Matkun Py:n 
kevätkokous Matkun palo-
asemalla klo 18.

Huomenna
  • Helamarkkinat Forssan torilla 

klo 10–18. Yhteislaulua klo 11.
  • Wibit-rata Vesihelmessä. 

Uimahalli auki klo 11–18.
KOKOUKSIA

  • Lounais-Hämeen keskusta-
nuorten kevätkokous Jokioisilla 
Ravintola Pilkkeessä, Keskuska-
tu 19, klo 13.

Oppia ja iloa vesiluonnosta
Tammelan,  
Humppilan ja Ypäjän 
seiskaluokkalaiset ovat  
testanneet Suomen  
ensimmäistä sähköistä 
vesiluontopolkua  
Tammelan  
Ruostejärvellä.
Petri Ojanen
Tammela

Ruostejärveltä kuuluu ääniä ja pu-
heenpulputusta. Kanootteja liu-
kuu pitkin järvenselkää – osa ko-
vin mutkitellen – ja pysähtyy to-
viksi, kun mobiilisovellus piippaa 
kysymysrastin löytyneen.

Tammelan koulukeskuksen 7.D 
on vuorostaan testaamassa aivan 
uudenlaista sähköistä koko per-
heen vesiluontopolkua.

Emilia Niemi ja Krista Yli-
talo tuumivat, että melonta oli 
aluksi hankalaa, mutta alkoi sit-
ten sujua.

– Tehtävät olivat mukavia, ar-
vioi Krista.

 
LUOKALTA parhaimmat pisteet sai 
Taavi Marjamäki.

– Oli oikein mukavaa.
Erilaisen koulupäivän plussana 

oli luontokokemus. Melontakin 
sujui, vaikka välillä meni Taavin 
mukaan pelleilyn puolelle.

Emma Viherä sai vastattua 
melkein kaikkiin kysymyksiin, 
mutta sovellus jätti syystä tai toi-
sesta väliin ensimmäisen. Mielen-
kiintoa riitti.

Kysymykset Ruostejärven ve-
siluonnosta, suojelusta ja histo-
riasta olivat Emmalle helppoja.

– Olen aina tykännyt biologi-
asta.

Emilia Niemi (vas.) ja Krista Ylitalo löivät rantautumisen jälkeen yläfemmat. Rasteja löytyi eivätkä kysymykset olleet liian vaikeita. KUVAT: Tapio 
Tuomela

Vanajavesikeskuksen ympäristökoordinaattori Heidi Kontio tarkastelee Taavi Marjamäen vastauksia.

Lähes 60 000  
päättää 
peruskoulun
Opetushallituksen arvion mu-
kaan peruskoulun päättötodis-
tuksen saa tänä vuonna 59 500 
oppilasta ja ammatillisen tut-
kinnon suorittaa 81 600 opiske-
lijaa. Kevään uusia ylioppilaita 
valmistuu YTL:n tilaston mu-
kaan 25 946. 

Lukuvuosi päättyy peruskou-
luissa ja lukioissa lauantaina 1.6.

Peruskoulun päättötodistuk-
sen saa tänä keväänä arviolta 
59 500 oppilasta, mikä on hie-
man enemmän kuin vuotta ai-
kaisemmin. 

Kevään ylioppilastutkinnon 
suorittajia oli 25 946. Ammat-
tiin valmistuvista opiskelijois-
ta 65 700 suorittaa tutkintonsa 
oppilaitoksissa ja 15 900 oppi-
sopimuskoulutuksessa. Kaikista 
valmistuneista 57 200 suorittaa 
ammatillisen perustutkinnon, 16 
500 ammattitutkinnon ja 7 900 
erikoisammattitutkinnon. FL


