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Toukokuussa 2015 
 
 
 

KIITOS JA HYVÄÄ KESÄÄ! 

Suvivirsi on laulettu, puheet pidetty ja todistukset jaettu. On koulun kesäloman 
aika. Kulunut lukuvuosi sujui hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Monet 
perinteiset tapahtumat ja rutiinit toistuivat tänäkin vuonna.  

Uusi tapahtuma oli Koulun ja kodin päivänä isovanhempien, kummien ja 
sukulaisten vierailu koulussa. Tapahtuman suosio yllätti järjestäjät! Kestävän 
kehityksen teemapäivää vietettiin kevään viimeisellä kouluviikolla ensimmäistä 
kertaa pajaperiaatteella. Kokemukset olivat pääsääntöisesti hyviä, mutta 
parannusehdotuksiakin tuli sekä oppilailta että opettajilta.  

Opetushenkilöstö on aloittanut uuden opetussuunnitelman valmistelun, ja myös 
oppilashuollon ohjeistuksia on kuluneen vuoden aikana päivitetty. 
Yhdeksäsluokkalaiset arvioivat kouluaan ja antoivat kiitoksia niin hyvästä 
opetuksesta, kun siisteistä tiloista ja maistuvasta ruuasta. Saimme heiltä myös 
paljon ideoita ja ehdotuksia koulutyöhön. Ryhmänä toimiminen ja toisen 
kunnioittaminen tuntuivat nousevan tärkeiksi asioiksi yhteisessä keskustelussa.  

Koulutyö jatkuu elokuussa 10.8. Silloin toivotamme tervetulleeksi uudet 
seitsemäsluokkalaiset. 

Kaikille päättötodistuksen saaneille toivotan onnea ja menestystä elämään.  

KIITOS, OPPILAAT HENKILÖKUNTA JA HUOLTAJAT 
 
Rentouttavaa ja aurinkoista kesää! 

 

Päivi Javanainen 
Pohjanlinnan koulun rehtori 
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2.1. OPETTAJAT  JA OPPIAINEET 2014-2015 
 
ABl Anitta Bly  (KO, KOV, sYJP) 
TBr Tarja Brenner  (BG, GE, TT, LU)       
KGr Kaija Granat   (AI, HI, YH) 
SHa Sinikka Hauta-Heikkilä  (OPO) 
AHu Ari Huttunen de Carvalho    (KU, KUV, sKUK) 
MHö Marita Hölttä to (ENA) 

PJa Päivi Javanainen   rehtori (TT) 

HKa Helena Kajaala-Ylikoski  (EO, OPO) 
JKa/ 
HRe 

Jouko Kangasniemi  26.11. asti    
Hanna Reho 27.11. alkaen  

 (UE) 

AKar Anniina Karvinen ptto (LIT, LIV, TT) 
JKe Juha Kemppainen    ap.reht. (HI, YH) 
SKi/ 
IKu 

Satu Kiviniemi/ 
Iisakki Kulhua 

vv 
vs.. 

(MU, MUV, MULV) 

EKi Elina Kivistö  (MA, FK, FY, KE) 
SKor/ 
JRai 

Sanna Kortetmäki/ 
Juha Raitinpää 

vv. 
vs 

(EO) 

SAK Satu Korvala to (AI) 
RKu Riitta Kujanpää  (MA, FK, FY, KE) 
JKu Johanna Kurunmäki  (LIT, LIV) 
TKy Tarja Kytöharju  (KO, KOV, sKJP, RMM9) 
SLa Suvi Lamminpää  (EO) 
JLe Johanna Lehtinen  (RUB, SAB) 
PLi Petri Lindell  (TN, TNV, TNLK, sKKR, sLKI) 
MMa Mirja Majamaa  (MA, FY, KE, sMAT) 
SMa Satu Mattila  (BG, GE, LU) 
SMä Sari Mäkelä  (OPO)   
EMö/ 
MSa 

Elina Mörönen/ 
Marika Saarinen 

vv. 
vs. 

(EO) 

ANe Antti Nevalainen  (MA, FK, FY, KE, sMAT) 
MNi/ 
KVä 

Marika Niemi/ 
Katja Väkiparta 

ptto, vv. 
vs. 

(KO, sKJP,  sYJP) 

KOs Kaisu Osmonen  (RUB, RAB) 
APa Anneli Palmu   (TT) 
MPa Matti Palmu  (ATV) 
MPe Mika Peltonen  (LIP, LIV) 
TPu Tiina Pulkkinen ptto (UE, HI, YH, ET) 
PRu Pauliina Ruisniemi ptto (AI, S2, sKUK, ILS) 
ARä/ 
KMa 

Anne Räikkälä/ 
Kirsti Mansikkamäki 

vv. 
vs. 

(EO) 

TTa Tiina Tauriainen  (AI) 
KTe/ 
MMu 

Kirsi Tervola/ 
Mari Muurinen 

vv. 
vs. 

(BI,GE, LU, TT) 

ATu Arto Tuomiluoma  (TN, TNV, TNLK, ELS, sLKI) 
SUu Sanna Uusi-Rajasalo  (ENA, sEKL, sEKT) 
MUu/ 
MHa 

Maria Uusitalo/ 
Merja Haaksiluoto 

vv. 
vs. 

(EO) 

TUu/ 
MKai 

Tellervo Uusitalo/ 
Merja Kaipilainen 

vv. 
vs. 

(ENA) 

HVa/ 
SAl 

Heidi Vainio/ 
Saara Alftan 

vv. 
vs. 

(MA, FY, KE, sMAS, sMAT) 

KVi Kaarina Vilppola-Tuomiluoma  (TS, KÄA, sKKS, sSAU) 
TVä Tuomas Väinä  (AI) 
MYl Maarit Ylikoski-Rinne    (JOPO-luokka, EO) 
    

EHe/JMä Ella Helander/Johanna Mäenpää  (koulukuraattori) 

KHi Kati Hietikko  (koulukuraattori) 

Lyhenteet 
vs. = viransijainen 
vv. = virkavapaalla 
ptto = päätoiminen 
tuntiopettaja 
to = tuntiopettaja 



3 

 

    

JHa Jenni Hakanen  (koulunkäynninohjaaja) 
LPe Leena Peltomäki  (koulunkäynninohjaaja) 
MSo Marja-Liisa Sokura  (koulunkäynninohjaaja) 
CKo Carita Korpela  (henkilökohtainen avustaja) 
THe Timo Heiniluoma  (koulunkäynninohjaaja) 

 
POHJANLINNAN KOULU   
Kangasmoisionkatu 1, PL 47   
38701  KANKAANPÄÄ    
Opettajainhuone, puh. 044 577 2328  
Kädentaidon opettajien työtila, puh. 044 577 2326 
 
  
REHTORI  Päivi Javanainen 044 577 2321 
APULAISREHTORI,  
VS. REHTORI 

Juha Kemppainen 044 577 2322 

KOULUSIHTEERI Mervi Kulmanen 044 577 2320 
   

OPPILAANOHJAAJAT Sinikka Hauta-Heikkilä 044 577 2324 
 Sari Mäkelä  044 577 2323 
   
KEITTIÖ Ravitsemistyönjohtaja   

Virva Jokiainen 
 
Ravitsemistyöntekijät: 
Maarit Kauppinen 
Satu Kuusniemi (vv)/ 
Emma Kauppinen (vs) 
Kaija Välimäki 
 
Keittäjät: 
Merja Koivuniemi 
Eija Lemmetyinen (vv)/ 
Suvi Naski (vs) 
Jenni Uusitalo (vv)/ 
Milla Antila (vs) 
Anne Vainionpää 
Tiina Kuoppala 

 
  02 577 2328 
 
 

   

VAHTIMESTARIT Juha Kangas 044 577 2635 
 Jari Palokangas 044 577 2642 
   

KOULUTERVEYDENHUOLTO   

kouluterveydenhoitaja Irma Hämäläinen 
ma–pe 8–9 ja 11.30–12.30  

 
044 577 3281     

koulupsykologi Kirsi Hallikainen 040 652 4261 
kouluhammaslääkärit 
(hammashoitola) 

Sampo Sjöblom (7.lk) 
Lauri Vanhakartano (8. lk) 
Jenni Peltola (9. lk) 

 

   
02 577 3550 

   

KOULUKURAATTORIT Ella Helander/Mirja Santahuhta 044 577 2301 
 Kati Hietikko 044 577 2747 
   

KANKAANPÄÄSALI Tapani Alapeltola 044 577 2202 
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POHJANLINNAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN  
JOHTOKUNTA 2014–2015 
 
Juha Partanen, puheenjohtaja 

Keskusta jt.partanen@dnainternet.net 

Päivi Tammisto, varapj   
Kerttu-Liisa Kangas,  siht.   
Pauliina Keskimäki, rahastonhoitaja   
Leena Halmela   
Miia Rajakallio   
Saija Rajakallio   
Oili Virtanen   
   
 
Koulua kokouksissa edusti Tarja Brenner 

 
 
 
 
 
 
 
OPPILASLUETTELO 30.5.2015 
 
Pohjanlinnan koulun toimintakertomukseen kuuluu myös luettelo koulussa tänä 
lukuvuonna opiskelleista oppilaista. Tästä Internetissä julkaistusta versiosta se on 
tietosuojasyistä johtuen poistettu. Täydellisen vuosikertomuksen 
oppilasluetteloineen saa tarvittaessa koulun kansliasta. 
 
Lukuvuoden päättyessä koulussamme oli 418 oppilasta: 
 
 
 7. lk 78 poikaa ja 58 tyttöä, yhteensä 136 oppilasta 
 8. lk 64 poikaa ja 73 tyttöä, yhteensä 137 oppilasta 
 9. lk 66 poikaa ja 69 tyttöä, yhteensä 145 oppilasta 
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LUKUVUODEN 2014–2015 TAPAHTUMIA 
 
SYYSLUKUKAUSI 
 
Elokuu 
 
7.8. Uusi lukuvuosi alkoi. Uudet seiskaluokkalaiset kokoontuivat aluksi 

Kankaanpääsaliin ja 8.–9. luokkien oppilaat kotiluokkiinsa. Tunnit 
pidettiin luokanvalvojien johdolla.  

 
8.8.   Koululaisjumalanpalvelus Kankaanpään kirkossa.   
  
13.8.  Oppilaskunta kokoontui ohjaavan opettajan Anniina Karvisen johdolla. 
 
14.8.  Pohjanlinna Startti eli 7.-luokkalaisten ryhmäyttäminen. Mukana 

Mukana kuraattori, oppilaanohjaajat ja luokanvalvojat, rehtori ja 
tukioppilaat. 

     
15.8.  Koulukuvauspäivä 
 
16.8. Nuorten Jukolan suunnistusviesti Kankaanpäässä koulun viereisessä 

maastossa. Myös Pohjanlinnan koulusta joukkueet viestissä mukana. 
 

  
Pohjanlinnan koulun Nuorten Jukola -joukkueiden suunnistajia: Sanni 
Männistö, Heini Lipponen, Maj Virko, Konsta Kujanpää, Lasse Hietaoja, 
Elias Karvanen ja Rami Rissanen. Aloitusosuuksien viestinviejät Eemeli 
Rajakallio ja Teemu Utunen ovat metsässä. (Kuva: Jari Vaara.) 

 
27.8. Tanssikoulu Tanssintahti piti oppilaille Kankaanpääsalissa 

esittelytilaisuuden. 
 
28.8.  8P-luokan retki Seitsemisen kansallispuistoon 
  
29.8.  Uusien tukioppilaiden valinta 
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Syyskuu 
 

vkot 38–41  JOPO 9. lk työssäoppiminen 
 
4.9.  Tukioppilaiden koulutuspäivä Kankaanpääsalissa kuraattoreiden 

johdolla. 
 
6.9.  Lauantaityöpäivä, joka pidettiin osittain liikuntatoimen järjestämänä 

liikunnallisena päivänä, jolloin iltapäivällä tutustuttiin harrastusmahdolli- 
suuksiin liikuntakeskuksen alueella.  
 
Aamupäivällä oli liikunnallista ohjelmaa luokanvalvojien johdolla, jolloin 
pidettiin mm. luokkien omat olympialaiset lajeina mm. tulitikun heitto, 
hypynaru, tasapainokisa, vauhditon pituushyppy, jalkapallon pomputtelu 
jaloin jne. 

 
9.9. Seiskagaala Kankaanpääsalissa. Mukana järjestelyissä 8B, 9E ja ysin 
  valinnainen musiikkiryhmä, perjantain ilmaisutaidon ryhmä ja tuki- 
 oppilaat. 
 
10.9.  7. luokkien vanhempainilta, jonka aluksi kahvitarjoilu koulun 

ruokasalissa. Yhteinen osuus Kankaanpääsalissa alkoi klo 18. 
Vanhempainillan esittelypisteissä saatiin infoa mm. koulun 
tiedotustoiminnasta ja yhteydenpidosta kotiin, oppilashuollosta, 
oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnasta, vanhempainyhdistyksestä. 
Lisäksi opastettiin halukkaita huoltajia Wilman käytössä. Illan aikana 
koottiin myös huoltajien ideoita koulu- ja kasvatustyön keskeisistä 
asioista. Myöhemmin idealapuille kirjatut asiat siirrettiin netissä 
sijaitsevaan viestipalveluun, jossa keskustelu jatkui. 

 
10.9.  8P Suoretki. 
 
18.9.  Nälkäpäiväkeräys, josta vastasi oppilaskunta. 
 
20.9.  Luontokurssin (8. lk) syysretki Lauhanvuoren kansallispuistoon. 
 

   
  Luontokurssin retkellä Lauhanvuoressa. (Kuva: Eetu Dahl, 9C.) 
 

9ABC  TET-sopimusten palauttaminen opoille. 
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vko 41  9P ½ ryhmä TET 

26.9. Vietettiin valtakunnallista kodin ja koulun päivää. Pohjanlinnan kouluun 
oli kutsuttu oppilaiden isovanhempia, kummeja ja muuta lähipiiriä 
tutustumaan koulun tiloihin ja toimintaan.  

Kutsua noudatti ilahduttavan moni, ja puolen päivän maissa auditorioon 
kokoontuikin noin 140 koulun asioista kiinnostunutta. 
Aloitustilaisuudessa puheenvuoron käytti ensin rehtori Päivi 
Javanainen. Musiikkia esittivät kahdeksannen ja yhdeksännen luokan 
valinnaisen musiikin ryhmät sekä musiikkiluokka 9E.  

Tämän jälkeen vieraat tutustuivat koulun tiloihin yhdeksännen luokan 
tukioppilaiden opastamina. Kun tilat olivat tulleet tutuiksi, oli mahdollista 
kiertää koulua omatoimisesti ja etsiä kenties sekin luokka, jossa oma 
lapsenlapsi tai kummilapsi tuolla hetkellä istui. Suunkostuketta sai ostaa 
oppilaskunnan hallituksen pitämästä kioskista. 
 

Kodin ja koulun päivänä käytävillä ja luokissa nähtiin ilahduttavan 
runsaasti vierailijoita. (Kuva: Eetu Dahl, 8C.) 

 
30.9.  Sataedun teknologian täsmäpäivä 9. luokkien oppilaille. 
 
vko 36–37  9. luokkien ”Oma Onni – talenttia talouteesi” -ohjelman aloitus. Vetäjinä 

Sataedun liiketalouden ja datanomiopiskelijat yhdessä yhteiskuntaopin 
lehtoreiden kanssa. 

 

Lokakuu 
 
3.10.  9DEF TET-sopimusten palauttaminen opoille. 
 
6.10.  Oppilaskunnan järjestämä taksvärkkipäivä, jonka tuotto oli yhteensä 

n. 4400 €. Lahjoituskohteet: SPR:n Suomen nuorten turvatalot, Luonto-
Liitto, nuorten syöpäjärjestö Sylva ry, Kankaanpään sotaveteraanit. 

 
7.10.  Energiansäästöviikolla tiistaina 9. luokkien oppilaat vierailivat. 

Vatajankosken Sähkön toimitalolla. 
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vko 41  9P ½ ryhmä TET 
 
vko 42   TET-jakso 9ABC 
 
vko 43  SYYSLOMA 20.–24.10. 
  
vko 44  TET-jakso 9DEF 
 
28.10.  8. luokkien vanhempainilta Kankaanpääsalissa kahvitarjoilun jälkeen 
  klo 18.15 alkaen. Huoltajille tietoa mm. muuttuvista koulutusvalinnoista, 
  uudesta opetussuunnitelmasta ja koulun arvoista arjessa. 

Marraskuu 
 

3.11.  Kehotukset jaettiin oppilaille. 
 
6.11. 9. lk valinnaisen sotahistorian kurssin museoretki Tampereelle 

Museokeskus Vapriikkiin. 
 
vkot 45–48  JOPOT 8. lk työssäoppiminen 
 
11.11. Soivan viikon konsertit Kankaanpääsalissa klo 10–13. 
 
12.11.  Taitaja 9 -kilpailun paikalliskarsinta Kankaanpään Sataedussa.  

Koulumme joukkueet olivat tänä vuonna varsin voittoisia, sillä kaksi 
parasta jatkoon päässyttä joukkuetta oli Pohjanlinnan koulusta. 
 
Paikalliskisan paras joukkue: Oskari Virtanen (9B), Hanna-Maria 
Karvinen (9F) ja Nana Mäkynen (9B). 
 
Toiseksi sijoittunut joukkue: Eemeli Rajakallio (9J), Lauri Korvala (9B) ja 
Noora Viitasalo (9B). 

 
18.11. Kirjailija Kalle Veirto vieraili Pohjanlinnan koulussa. Monille oppilaille 

hänen kirjansa olivat tuttuja alaluokilta, jossa oli luettu muun muassa 
Henkka ja Kivimutka -sarjaa. Veirto on kirjoittanut myös yläkouluikäisille 
suunnattuja kirjoja, joista monet liittyvät läheisesti urheilumaailmaan. 
Joitakin aikuisten kirjojakin hänellä on.  

Esityksessään Veirto kertoi paitsi omasta tuotannostaan myös kirjailijan 
työstä yleisemmin. Myös muutamille oppilaiden kysymyksille on 
tilaisuuden lopulla aikaa. 

Tilaisuuteen osallistuivat kaikkien Pohjanlinnan koulun oppilaiden lisäksi 
Kangasmetsän koulun viides- ja kuudesluokkalaiset. Vierailu toteutettiin 
yhteistyössä Kankaanpään kaupunginkirjaston kanssa. Se liittyi 
Lukukeskuksen Kirjailija joka kouluun -hankkeeseen. 
 

 
9. luokkien vanhempainilta Kankaanpääsalissa alkaen kahvitarjoilun 
jälkeen klo 19.00. Aiheena yhteishaun aikataulut ja käytänteet sekä 
infoa myös toisen asteen koulutusvaihtoehdoista Kankaanpäässä. 
Mukana Sataedun, Kankaanpään Opiston ja Kankaanpään 
Yhteislyseon edustajat. Lisäksi kiinnostuneille tietoa erityisen tuen 
erillishausta ja valmentavista linjoista.  

 
20.11. Pohjanlinnan koulun aukeama Kankaanpään Seudussa. Tällä kertaa 

tekijänä 8F-luokka. 
 

http://www.kankaanpaa.fi/sivistyskeskus/html/fi/kirjasto.html
http://www.lukukeskus.fi/kirjailija-joka-kouluun/
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21.–22.11.  Sataedu, avoimet ovet peruskoululaisille ja heidän vanhemmilleen. 
  Koulumme 9. luokkalaiset olivat tutustumassa opinto-ohjaajien 
  johdolla. 
 
26.11. Pohjanlinnan koulun pitkäaikainen uskonnon opettaja Jouko 

Kangasniemi jäi eläkkeelle marraskuun lopussa. Joukon viimeinen 
työpäivä oli keskiviikkona 26. marraskuuta. Ennen iltapäivällä juotuja 
läksiäiskahveja Jouko ehti muun muassa kuulla musiikkiesityksiä sekä 
ottaa vastaan oppilaiden läksiäislahjan. Koko koulu toivotti Joukolle 
oikein mukavia eläkepäiviä! 

 
27.11.  ”Oma Onni – talenttia talouteesi” -teemapäivä 9-luokkalaisille. 

Oman talouden opiskelua oppitunneilla marras-helmikuussa. Vetäjinä 
Sataedun liiketalouden ja datanomiopiskelijat yhdessä 
yhteiskuntaopin lehtoreiden kanssa. 

 
28.11.  Ensimmäistä adventtisunnuntaita edeltävänä perjantaina kokoonnuttiin 

koko koulun voimin Palloiluhalliin viettämään adventtijuhlaa. Tilaisuus 
alkoi oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Teemu Utusen 
puheella. Musiikkia esittivät yhdeksännen luokan valinnaisen musiikin 
ryhmä sekä musiikkiluokat 9E ja 8B. Seurakunnan tervehdyksen toi 
kirkkoherra Keijo Rainerma. Myös yhteislaulua oli ohjelmassa.  

  

Joulukuu 
 
 
vkot 49–50  JOPOT 9. lk työssäoppiminen 
 
2.12.  Luokanvalvojan tunti 

- KiVa koulu, 
- tukioppilaiden ohjelmaa 7.-luokkalaisille    

 
3.12.   Yhdistelmäopintojen infotilaisuus Kankaanpääsalissa 9. luokkien 

oppilaille. 
 
5.12. Itsenäisyyspäivän aattona perjantaina koulupäivä alkoi 

lipunnostotilaisuudella koulun pihamaalla. Aluksi apulaisrehtori Juha 
Kemppainen käytti puheenvuoron. Sen jälkeen nostettiin lippu ja 
laulettiin Maamme-laulu. Tilaisuuden päätteeksi oppilaskunnan 
hallituksen tiedottaja Rasmus Rajakallio kertoi Suomen lipun historiasta. 
 

  
6.12.   

Itsenäisyyspäivän aaton 
lipunnosto oli jälleen 

kerran vaikuttava 
tilaisuus. 

(Kuva: Eetu Dahl, 8C.) 
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6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ 
 
10.12. Taitaja 9 -aluekilpailu Kankaanpäässä ei tuonut menestystä 

Pohjanlinnan koulun joukkueille, jotka eivät tällä kertaa päässeet 
jatkoon kisaamaan valtakunnallisella tasolla. 

 
12.12. Koska Lucian päivä osui tänä vuonna lauantaihin, Lucian päivän 

seremonioita vietettiin Pohjanlinnan koulussa jo edeltävänä päivänä 
perjantaina. Päivänavauksessa kerrottiin Lucian legendasta. Sen 
jälkeen siirryttiin käytäville seuraamaan kulkuetta, jossa Lucia 
saattajineen lauloi Sankta Lucia -laulua. Kulkue vieraili myös 
Kangasmetsän koulussa sekä kävi tervehtimässä Petäjäisen päiväkodin 
lapsia.  

17.12.  Joulukuiset Pohjanlinnan koulun tanssiaiset järjestettiin nyt 
yhdeksännen kerran. Tilaisuus noudatti tutuksi tullutta ohjelmaa: Ensin 
nähtiin luokka-asteittaiset tanssiesitykset, joissa ensimmäisinä vuoron 
saivat kahdeksasluokkalaiset, sitten seitsemäsluokkalaiset ja 
viimeisinä parketin valtaisivat yhdeksäsluokkalaiset. Tämä jälkeen alkoi 
paritanssi. Tanssittiin valssia, tangoa, foksia ja jenkkaa.  

Disko-osuuteen päästiin yhdessä tanssitun YMCA:n myötä. Meno oli 
melkoista, ja ennen viimeisiä hitaita kokeiltiin lattian kestävyyttä 
monisatapäisellä letkajenkkaletkalla.  
 

 
Letkajenkka täytti Palloiluhallin lattian tanssiaisissa. (Kuva: Enna 
Kujansuu, 7D.) 
 

  8-tukarit järjestivät seitsemäsluokkalaisille ohjelmaa. 
 
  Tukioppilaiden pikkujoulut 
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19.12. Syyslukukausi päättyi joulujuhlaan. Tänä vuonna Pohjanlinnan 
koulun joulujuhlaa vietettiin Kankaanpään kirkossa.  

Juhlassa musiikkia esittivät kahdeksannen ja yhdeksännen 
luokan valinnaisen musiikin ryhmät sekä musiikkiluokat 7B, 8B ja 
9E. Yhdeksännen luokan ilmaisutaidon ryhmä oli harjoitellut 
joulukuvaelman, joka kuultiin tällä kertaa stadin slangilla. Kuvaelmassa 
myös käytettiin koko kirkkosalia kekseliäästi hyväksi.  

Rehtori Päivi Javanainen pohti puheenvuorossaan, onko ilo kadonnut 
maailmasta. Onko se kadonnut omasta elämästä, kun töihin saa ajella 
mustana, pimeänä ja märkänä aamuna? Onko se kadonnut koulusta, 
kun arki on kiireistä ja monesti ikävät asiat nousevat esiin, 
vaikka jokaisessa koulupäivässä olisi paljon hienoja saavutuksia ja 
sattumuksia? Onko se kadonnut maailmasta, kun tiedotusvälineistä saa 
kuulla niin paljon kielteisiä uutisia niin läheltä kuin kaukaakin?  

Rehtori Javanainen lainasi puheessaan kirjailija Kirsi Kunnaksen 
sanoja: nauru pelastaa ihmisen, ja ilman iloa ei ole elämää. Jokainen 
voi elämästään löytää oman ilonlähteensä, jolla saa itselleen 
iloisemman ilmeen ja positiivisemman asenteen. Joulu on ilon ja valon 
juhla. Kannattaa siis antaa ilolle mahdollisuus.  

Pastori Jaakko Rainerma lähti puheessaan liikkeelle varmaankin 
monelle oppilaalle tutusta tilanteesta, että isä varoittelee lapsiaan - 
ainakin hieman pienempiä - siitä, että voi jäädä vaikka ilman lahjoja, jos 
ei ole kiltisti. Hän muistutti joulun tärkeimmästä lahjasta, jonka 
saaminen ei ole kiinni kiltteydestä vaan koskettaa meitä kaikkia.  

Todistukset jaettiin juhlan päätteeksi kirkossa tai sen pihamaalla. Sitten 
lähdettiin joululoman viettoon.  

Pohjanlinnan koulussa joulujuhlat noudattavat kolmen vuoden sykliä. 
Vastaan tulevat vuorovuosin perinteinen joulujuhla, erilainen joulujuhla 
ja - kuten tänä vuonna - harras joulujuhla. Kolmivuotisen 
yläkoulutaipaleen aikana oppilas ehtii kerran kokea kunkin näistä 
juhlatyypeistä.  

 
Joulukuvaelman muuten perinteiseen toteutukseen toi uutta vivahdetta 
stadin slangin käyttö. (Kuva: Leena Peltomäki.) 



12 

 

KEVÄTLUKUKAUSI 2015 
 
 

Tammikuu 
 

7.1.  Koulun kevätlukukausi alkoi uusien lukujärjestysten mukaisesti. 
 
vkot 4–7  JOPOT 8. lk työssäoppiminen 
 
vkot 3–4 ”Mä ja muut” -tunnit 8.-luokkalaisille oppilaille kuraattoreiden ja opinto-

ohjaajien vetäminä.  
   
20.1. Sedu esittely Kankaanpääsalissa 8.-luokkalaisille ja 9.-luokkalaisille 

koulutuksista kiinnostuneille. 
 
22.1. Satakunnan päässälaskumestarikilpailun alkukarsinta Porissa.  

3 parasta olivat: 
 
  1.  Junnila Katri 8B 
  2.  Tai Le 8F 
  3.  Kamberg Mira 8C 
 
     
23.1. 9.-luokkalaiset alasta kiinnostuneet tutustuivat kulttuurialaan (elokuva, 

peli, animaatio, graafinen sisustus) Sataedun Nakkilan toimipisteessä. 
 
31.1. Koulussa vietettiin lauantaina avointen ovien päivää. 

Seitsemäsluokkalaiset ja heidän huoltajansa tutustuivat 
valinnaisaineisiin. Muutamia tavallisiakin oppitunteja pidettiin ja 
ysiluokkalaiset saivat kuulla vierailijoiden urahistoriasta. 

 

 
Helmikuu 
 
2.2.  7. lk valinnaisainekortin palautus 

3.2. Ylen alueuutiset sanomalehtiviikolla. Sanomalehtiviikolla helmikuun 
alussa Yle Satakunta vieraili 9E:n äidinkielen tunnilla tekemässä juttua 
nuorten mediankäytöstä. Juttu esitettiin Lounais-Suomen uutisissa ja se 
oli helmikuun ajan katsottavissa Yle Areenassa. 

  

Yle Satakunta kävi 
kameroineen ja 

äänityslaitteineen 
seuraamassa 9E:n 

äidinkielen tuntia 
sanomalehtiviikolla. 

(Kuva: Pauliina Ruisniemi.) 
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4.2. Kahdeksasluokkalaisten oppilaiden metsävisa. 

5.2. Sanomalehtiviikon toimittajavierailu. Kankaanpään Seudun toimittaja 
Tiina Jönkkäri vieraili sanomalehtiviikolla kertomassa 
kahdeksasluokkalaisille lehden teosta ja toimittajan työstä.  

 
vko 6-7  9.-luokkalaisten oppilaiden koehaku 
 
vko 7  Äidinkielen mediataitoviikko 
 
9.2.  Välituntiliikuttajien koulutus sekä nyt valituille että aiemmin toimineille 
  välituntiliikuttajille. 

12.2.  Kankaanpään Yhteislyseon ja Sataedun abiturienttien penkkariajelu ylsi 
Pohjanlinnan koulullekin torstaina 12. helmikuuta. Vaihtelevan kokoisia 
karkkisaaliita saatiin, ja monelle jäi muistoksi myös komeat 
kasvomaalaukset. 

   

   

13.2.  Ystävänpäivägaala.  

Koska ystävänpäivä osui tänä vuonna lauantaille, asiaan liittyvät 
seremoniat olivat vuorossa jo perjantaina. Tutuksi tulleeseen tapaan 
oppilaat halailivat päivän aikana toisiaan ja keräsivät halisydämiinsä 
halauskumppaneidensa nimikirjoituksia. Sydämensä palautteneiden 
kesken arvottiin pari pientä palkintoa. Myös ystävänpäivätervehdyksiä 
läheteltiin loppuviikon aikana.  

Ystävänpäivägaalaan kokoonnuttiin auditorioon. Ohjelmaa esittivät 
yhdeksännen luokan ilmaisutaidon ryhmät sekä valinnaisen musiikin 
ryhmät ja musiikkiluokat 8B ja 9E. Perinteiseen tapaan kuultiin 
opettajien karaoke-esityksiä, joissa oppilaat toimivat taustakuorona. 
Opettajat myös pääsivät testaamaan kollegoidensa tuntemusta 
leikkimielisessä kisailussa.  

Niin gaalan kuin muidenkin ystävänpäivätoimintojen järjestelyistä 
vastasivat tukioppilaat ohjaajineen.  

Yhdeksäsluokkalaisilla perjantain ohjelmaan kuuluivat myös 
Yhteislyseon Wanhojen tanssit Palloiluhallissa. Koko koulun päivää 
väritti heti aamutuimaan aiheettomaksi osoittautunut palohälytys, jonka 
vuoksi koulurakennus tyhjennettiin ihmisistä. Tulipahan harjoiteltua 
sitäkin... 
 

18.2.  Kahdeksasluokkalaisten NouHätä!-luento Kankaanpääsalissa. 

Penkkariautot 
Pohjanlinnan koululla. 
(Kuva: Tuomas Väinä.) 
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20.2.  Talviliikuntapäivä 

Tänä vuonna sää ei suosinut Pohjanlinnan koulun talviliikuntapäivää. 
Lämpötila oli muutaman asteen plussan puolella. Aamuyön vesisade 
pehmensi ladut, ja myöhemmin päivällä tihkutti myös kävelijöiden 
niskaan. Hiihdon ja kävelyn matkoja lyhennettiin hieman säätilan vuoksi, 
ja kohtalaisen kuivina päästiin kuitenkin lähtemään talviloman viettoon.  

Hiihto oli tänäkin vuonna suosituin liikuntapäivän lajivaihtoehdoista. 
Ladulle ilmoittautui yli 200 oppilasta. Kävelijöitä oli satakunta ja 
laskettelijoita hieman vähemmän.  
 

Ysiluokan poikien mäennousumallia sateisena liikuntapäivänä. 
(Kuva: Tuomas Väinä.) 

 
vko 9   TALVILOMA 23.2.–27.2. 
 
 
     
 

Maaliskuu 
 
vkot 10–11  JOPOT 9. lk linjatutustuminen, Sataedu 
 
4.3.  Sivistyskeskuksen koulutustiimin järjestämä oppilashuoltoilta oppilaiden 

huoltajille koulun ruokasalissa. Tilaisuudessa käsiteltiin uutta oppilas- ja 
opiskelijahuoltolakia ja sen mukanaan tuomia uusia käytänteitä. 
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5.3.  Satakunnan päässälaskumestarikilpailun loppukilpailu Porissa. 
  Koulumme 8F-luokan oppilas Tai Le sijoittui siinä sijalle 7. 
 

                                            
  Kuva © Leena Peltomäki 
 
 

6.3. YK ja maailman tila -tietokilpailun alkukilpailu. Koulun edustajaksi pääsi 
Marie Manninen (9D) valtakunnalliseen finaalin toiseen vaiheeseen. 

 
24.2.–17.3. 9.-luokkalaisten yhteishaku alkoi koulumme talviloman aikana, ja meillä 

päästiin sitä tekemään opojen avustuksella vasta viikolla 10 heti loman 
jälkeen. 

 
9.3. Valinnaisen sotahistorian kurssin 9. luokkien oppilaiden vierailu 

Niinisaloon. 
 
vko 12–13  JOPOT 8. lk linjatutustuminen, Sataedu 
 
11.3.  Kahdeksasluokkalaisten NouHätä!-kisan kirjallinen testi. 
 
14.3.  Luontokurssin kevätretki Turkuun  
 
16.3.  9. lk kehotukset jaettiin oppilaille 
 
25.3. Kahdeksasluokkalaisten oppilaiden tutustuminen Sataedun 

Kankaanpään yksikköön.   
 
25.3.  7. ja 8. lk kehotukset jaettiin oppilaille. 
 
26.3.  NouHätä!-kisan käytännön koe palolaitoksella 8. luokkien oppilaille. 
  Koulustamme oli mukana teoriakokeen viisi parasta joukkuetta.  
 
26.3.  Taloustietokilpailu ysiluokkalaisille oppilaille. Kolme parasta oppilasta 
  olivat: 
  

1. Susanne Raukola, 9B 
2. Otto Kallama, 9D 
3. Veli-Valtteri Lahti, 9F 

 
30.3.  Valinnaisen sotahistorian kurssin 9. luokkien oppilaiden retki 
  Hämeenlinnaan, jossa kohteina Museo Militaria ja Hämeen linna. 
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31.3.  Nuorkauppakamarin edustajat esittelivät Kankaanpääsalissa 8. luokkien 
  oppilaille työelämän näkökulmaa ja antoivat ohjeita TET-jaksoa varten. 
  Samalla 4H-yhdistys esitteli ajokortti-työelämään koulutusta. 
 
31.3.  Satakunnan Tietäjät 2015 -radiotietokilpailun kisapäivä. Koulun joukkue, 

johon kuuluivat Susanne Raukola (9B), Otto Kallama (9D) ja 
    Verneri Lilja (9D) pääsivät välierään (16.4.).  

  
 

Huhtikuu 
 

vko 14–16  JOPOT 9. lk työssäoppiminen 
 
1.4.  Luokanvalvojan tunti 
 
2.–6.4.  PÄÄSIÄISLOMA 
 
8.4.  YK-tietokilpailun jatkovaihe jatkoon päässeille oppilaille. 
 
9.4.  Eduskuntavaalien 2015 nuorisovaalit, jolloin koulumme yhdeksäs- 
  luokkalaiset äänestivät. Äänestykseen osallistui 111 oppilasta. 
 
  Uusien tukioppilaiden haku käynnissä. 

1.-13.4. YK ja maailman tila -tietokilpailussa Pohjanlinnan koulun edustaja Marie 

Manninen 9D pääsi esseellään valtakunnallisen finaalin toiseen 
vaiheeseen sijoittuen 16 Suomen parhaimman joukkoon. 

15.4. 9E-luokan päättötyönään valmistama (P)ojasta allikkoon  
-päätöskonsertti Kankaanpääsalissa. 

 
16.4. 8. luokkien oppilaiden vapaaehtoinen teatterivierailu Porin Teatteriin, 

jossa esitettiin Agatha Christien ’Eikä yksikään pelastunut’. Retken 
järjestivät äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorit 

 
16.4.  Pohjanlinnan koulun aukeama paikallislehti Kankaanpään Seudussa. 
  Tekijänä 8C-luokka. 
 
16.4.  Pohjanlinnan koulun joukkue Satakunnan tietäjien välierässä. 
 
16.4.  Pohjanlinnan koulun joukkue NouHätä!-pelastustaitokisan maakunta- 
  karsinnassa. Joukkueessa kilpailivat Erno Ahtilinna (8E), Reko Kuusisto 
  (8E) ja Joni Mäkelä (8E). 
 
16.4.  Tukioppilaaksi haku päättyi. 
 
16.4.  Luokanvalvojan tunti 
 
vko 16  8P ½ ryhmää TET 
 
vko 17  8P ½ ryhmää TET 
 
17.4.  TET-sopimusten palautus 7. lk 
 
23.4.  Jopo-luokan luokkaretki Tampereelle. Retkestä tarkempi juttu 
  toimintakertomuksen viimeisillä sivuilla. 
 
24.4.  Äidinkielen valtakunnallinen koe 9. lk 
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24.4. Perjantaina normaaleja tunteja oli vain aamupäivällä, minkä jälkeen 
Ramppikuume-teatteritapahtuma valtasi koulurakennuksen. Oppilaat 
puolestaan siirtyivät vajaaksi kahdeksi tunniksi viettämään 
monitoimiliikuntapäivää Palloiluhalliin. Ohjelmassa oli tiiviillä rytmillä 
monenlaista enemmän tai vähemmän liikunnallista. 
 

  
Ysiluokkalaisten lankkukisa monitoimiliikuntapäivänä. (Kuva: Eetu Dahl, 8C.) 

 
vko 18 Tukioppilaiden järjestämä väriviikko. Eri päivillä oli teemavärit ja 

luokkien kesken kilpailtiin siitä, mikä luokka oli värillisin. 
 Palkitut voittajat olivat: maanantaina harmaa 9B, tiistaina musta 7B, 

keskiviikkona sininen 8C ja torstaina punainen 9D.  
 
27.4.  Kankaanpääsalissa vietettiin veteraanipäivää. Mukana kaikki 

7. luokkien oppilaat. Veteraanikuoro esitti lauluja ja oppilaskunnan 
hallituksen edustajat esittivät veteraaneille kysymyksiä, jotka oppilaat 
olivat valmistelleet historian tunneilla. Tilaisuuden lopuksi veteraaneille 
luovutettiin taksvärkkipäivän lahjoitus. 

 
28.4.  Matematiikan valtakunnallinen koe 9. lk 
 
30.4.  TET-sopimusten palautus 8. luokat  
 
  Teknologia-vierailut, 8. luokat   
 
 

Toukokuu 
 

vkot 19–21  JOPOT 8. luokka, työssäoppiminen 
 
1.5.  Vappu, vapaapäivä 
 
5.5.  Luokanvalvojan tunti 
 
6.5.  7.-luokkalaisten TET-päivä 
 
6.5. Tulevat seiskaluokkalaiset kävivät ensimmäisen kerran tutustumassa 

Pohjanlinnaan. Päivä alkoi Kankaanpääsalissa, jossa rehtori Päivi 
Javanainen käytti puheenvuoron. Tilaisuuden päätteeksi kuultiin 
luokkajako, ja siitä eteenpäin päivä jatkuikin luokanvalvojien johdolla.  
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Aamupäivän aikana muun muassa käytiin läpi koulun sääntöjä ja 
kierrettiin koulun tiloja. Eri aineiden opettajat kävivät pitämässä lyhyitä 
oppitunteja. Pari välituntiakin ehdittiin viettää ja käydä syömässä.  

Puolenpäivän jälkeen vuoron saivat tukioppilaat, jotka järjestivät 
seiskaluokkalaisille erilaisia tutustumisleikkejä.  

7.5.  Uuden kohtaamisen aika oli torstai-iltana. Silloin koulun aluetta tehtiin 
tutuksi valokuvasuunnistuksessa. Luokissa tukioppilaat jatkoivat 
tutustumisleikkien vetämistä.  

Päivä päättyi iltapalaan ruokasalissa. Vanhemmille puolestaan oli 
tarjolla kahvia ja mahdollisuus ensimmäistä kertaa tavata 
luokanvalvojaa ja jutella ainakin muutaman sanan verran. 
 

 
Uusien seiskaluokkalaisten tutustumisillassa koulua kierrettiin 
valokuvasuunnistuksen rasteja etsien ja niiden kysymyksiin vastauksia 
pohtien. (Kuva: Tuomas Väinä.) 
 

7.5. Kankaanpään Yhteislyseon saksalaiset ystävyyskouluvieraat tutustuivat 
Pohjanlinnan kouluun. 

   
9. lk tukioppilaiden kevätretki 
 

vko 20, 11.–15.5. TET-jakso 8ABC 
 

9E-luokan leirikoulu Vierumäen urheiluopistolla 
 
13.5.  9. luokkien juhlalounas  
 
14.5.  Helatorstai, vapaa  
 
vko 21, 18.–22.5.  TET-jakso 8DEFG 
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21.5. Sataedun liiketalouden ja datanomiopiskeiljoiden järjestämä Oma Onni 
– talenttia talouteen 9. luokkalaisille kisan päätöstilaisuus ja palkintojen 
jako. 
 

Yhdeksänsien luokkien Oma Onni -ohjelman lopputestin paras oppilas 
Pohjanlinnan koulussa oli Aleksi Lepistö 9F. Hän oli ohjelmaan 
osallistuneista 1 800 oppilaasta kolmanneksi paras. Pohjanlinnan koulun 
paras luokka oli 9D. Oma Säästöpankin Säätiö palkitsi voittajat. 

 
vko 21  8P retkipäivä Pomarkkuun, Isonevalle 
 
vko 22  8P luokkaretkipäivä 
  

7-luokkien suopäivät: 
19.5.  7CD 
20.5  7EF    
22.5.  7AB 
 

25.5.  Kestävän kehityksen teemapäivää vietettiin koko koulun voimin. Päivän 
  aikana tutustuttiin ympäristöasioihin erilaisissa pajoissa niin koulun  
  tiloissa kuin ulkona luonnossakin. Seitsemäsluokkalaiset viettivät osan 
  teemapäivästä istuttaen kasveja koulun pihan uusille viheralueille. 
 

 
Seitsemäsluokkalaiset istuttivat teemapäivänä koulun pihaan useita 
satoja pensaita ja maanpeitekasveja. (Kuva: Juuso Sihvonen, 9C.) 

 
26.5.  9. lk matka Helsinkiin ruotsinkieliseen teatteriin, jossa musikaali 
  Mamma Mia. 
 
26.5.  Yrittäjyysinfo 8. luokkien oppilaille 
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26.5.  Karvianjoen kalastusalueen aktiivien järjestämä jokavuotinen 
  kalastusretki oppilaille Venesjärvellä. 
 

 
Seiskaluokan pojat kalansaalista odottamassa. 
(Kuva: Leena Peltomäki.) 

 
27.5. Koulurock. Musiikkiluokat, valinnaisen musiikin ryhmät, sataedulaiset ja 

opettajien Hurina-bändi esiintyivät. 
 
28.5.  Tukioppilaiden oma toimintapäivä 
 
29.5.  Tukioppilaiden järjestämä ysigaala 
   
29.5.  Oppilaskunnan seppeleenlasku sankarihaudoilla 
 
30.5.  Kevätjuhla Palloiluhallissa  
 
 
 

Kesäkuu 
 
1.6.  Arvosanakorotustenttiin ilmoittaudutaan kirjallisesti koulun kansliaan 
  viimeistään klo 15 
 
  Yhteisvalinnan tulokset postitetaan  
 
16.6.  Ehtolaiskuulustelu ja arvosanakorotustentti 
 
 

Heinäkuu  Täydennyshaku syksyllä 2014 alkavaan yhteishaun koulutukseen 
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LIIKUNTA  2014-2015 
 

Pohjanlinnan koulun liikuntapäivää vietettiin perjantaina 6.9.2014 pesäpallostadionilla. 
Ohjelmassa oli yhteinen alkulämmittely, perinteinen luokkien välinen neliottelu 
(hyppynarutehtävä, vauhditon pituushyppy, tikanheitto ja sukkulajuoksu). Luokat kisailivat 
myös parhaasta yhteisestä asusteesta. 
 
Ennen joulua 17.12.2014 pidettiin koko Pohjanlinnan koulun tanssiaiset. Eri luokka-asteet 
esittivät toisilleen ”Wanhojen tansseja”, jonka jälkeen seurasi lavatanssiosuus, yhteensä 
kahdeksan tanssia. Tanssiaisten päätteeksi oli vielä vauhdikasta diskotanssia. 
  
Talviliikuntapäivänä 20.2.2015 hiihdettiin, käveltiin ja lasketeltiin koko koulun voimin. Keli oli 
jälleen haastava, ja jouduimmekin sivakoimaan vesisateessa. Ellivuoren rinteet olivat kelpo 
kunnossa kelioloihin nähden. 
 
Perjantaina 24.4. ohjasivat Kankaanpään Naisvoimistelijoiden naiset oppilaille yhteisöllisen 
liikuntatuokion. 
 
KLL:n kisoihin osallistui oppilaita mm. yleisurheilussa, suunnistuksessa, hiihdossa, pesäpallossa ja 
uinnissa.  
 
Valinnaisliikuntatunneilla oppilaat mm. kokeilivat laitesukellusta, pilatesta, spinningiä, 
”kaupunkisotaa”, lumifudista, ja kuntonyrkkeilyä. Kuntoutuskeskuksessa käytiin keilaamassa, 
Jämillä kiipeilemässä ja ampujien tiloissa ammuttiin ilma-aseilla. Lisäksi ohjelmaan kuuluivat 
mm. frisbeegolf ja paintball sekä tietenkin myös muita tutumpia lajeja. Valinnaisliikunnan 
oppilaille järjestettiin myös iltalasketteluretki Ellivuoreen. Mukana oli n. 100 oppilasta. 
 
Koulumme 7.-luokkalaiset pelasivat koulupesisotteluita luokkajoukkueilla. 
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OPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2014–2015 
 
Kokouksessa 21.8.2014 valittiin oppilaskunnan toimihenkilöt: 
 
Puheenjohtaja:  Teemu Utunen 9B 
Sihteeri:   Susanne Raukola 9B 
Varapuheenjohtaja:  Teemu Ihanamäki 7B 
Rahastonhoitaja:  Joona Lehtinen 9E 
Muut jäsenet:  10 muuta jäsentä 
 

 

 Liikunnanopettaja Anniina Karvinen johti oppilaskunnan toimintaa. 

 Syyskokous pidettiin 13.8.2014. 

 Oppilaskunnan hallitukseen valittiin kaikki ehdokkaat (14). 

 Oppilaskunnan hallituksen valokuva otettiin 15.8.2014. 

 Oppilaskunnan toimintaa esiteltiin seiskaluokkalaisten 
vanhempainillassa 10.9.2014. 

 Vanhempien parannusehdotuksia kerättiin ja kuultiin. 

 Osa hallituksen jäsenistä osallistui torin nälkäpäiväkeräykseen 
18.9.2014. 

 Oppilaskunta järjesti kahvituksen Kodin ja koulun päivässä 26.9.2014 

 Oppilaskunta piti aamunavauksen 9.10.2014 

 Taksvärkkipäivä järjestettiin 6.10.2014, jonka tuotto annettiin Sylva 
ry:lle, Punaiselle Ristille ja Kankaanpään veteraaneille. 

 Veteraaneille lahjoitettiin lisäksi 500 €. 

 Oppilaskunta kustansi Jouko Kangasniemelle läksiäislahjan, Matti 
Palmulle, Anitta Blylle ja Katja Väkiparralle syntymäpäivälahjat. 

 Satakunnan tietäjät -tietokilpailuun osallistuivat Otto Kallama, Susanne 
Raukola ja Verneri Lilja. 

 Pullopäivä pidettiin 16.3.2015, josta tuottona 50 €. 

 Järjestettiin yleinen mielipidekysely kioskin hankittavista tavaroista. 

 2 frisbeegolfkoria hankittiin Lions Clubin antamalla stipendillä (500 €) ja 
Tomoottajien maksettua loppusumman. 

 Koripalloja ja hyppynaruja hankittiin välkkäliikuttajille. 

 Kioskia pidettiin joka toinen perjantai. 

 Oppilaskunta osallistui kestävän kehityksen päivään. 

 Sankarihaudalle vietiin seppele viimeisellä viikolla. 
 
 

 

Susanne Raukola 
oppilaskunnan sihteeri 
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JOPO-LUOKKA  
LUOKKARETKELLÄ TAMPEREELLA 
-KULTTUURIA JA ELÄMYKSIÄ-         Kuva © Maarit Ylikoski-Rinne, Petri Lindell 

     

JOPO-luokka teki ohjelmantäyteisen luokkaretken Tampereelle to 23.4.2015.  
 
Matkaan lähdettiin kirjaston parkkipaikalta aamulla klo 9. Keittiöltä saatiin mukaan eväät, 
jotka syötiin aamupalaksi matkalla Idea Parkkiin Lempäälään.  
 
Idea Parkissa oli vapaata shoppailu- ja hemmotteluaikaa, jonka aikana sai tehdä ostoksia 
tai nautiskella herkkuja sisäpuistokahviloissa. Puolen päivän aikoihin kokoonnuttiin 
yhteiseen kahvihetkeen Linkosuon kahvilaan.  
 
Idea Parkista matka jatkui Tampereelle Vakoilumuseoon, jossa jokainen sai testata omat 
agenttikykynsä. Sieltä jatkettiin matkaa Pyynikin näköalatornille. Siellä nautittiin 
näköalatornin kahvilan kuuluisat ja maistuvat munkkikahvit. Herkutteluhetken jälkeen 
halukkaat ja uskaliaimmat oppilaat saivat tutustua aurinkoisen Tampereen näkymiin 
näköalatasanteelta.  
 
Ennen päivämme varsinaista kulttuuriantia kävimme vielä Koskikeskuksessa tekemässä 
viimehetken löytöjä.   
 
Luokkaretken odotetuin hetki ja kohokohta oli Musiikkiteatteri Palatsissa esitettävä 
Badding –musikaali PARATIISI. Musikaali oli näkemisenarvoinen. Musiikki, 
näyttelijäsuoritukset ja tunnelma olivat hyviä.  
 
Koululle saavuttiin puolenyön aikoihin. Päivä oli kaikin puolin onnistunut ja mieliin 
ikimuistoisesti painuva.  
 

I     
   
 

 
 
 

 
 
 
Kuva © Maarit Ylikoski-Rinne , Petri Lindell  Kuva © Maarit Ylikoski-Rinne, Petri Lindell 
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TUKIOPPILASTOIMINTA LUKUVUONNA  2014-2015 
 
Lukuvuonna 2014–2015 tukioppilastoiminta oli sekä kahdeksasluokkalaisten että yhdeksäsluokkalaisten osalta 
kerhomuotoinen toimintakokonaisuus. Kahdeksasluokkalaisia oli toiminnassa mukana 16 ja yhdeksäsluokkalaisia 
19.  
 
Syyslukukauden alussa tukioppilaat olivat mukana Pohjanlinna Startti -päivässä ryhmäyttämässä uusia 7. 
luokkalaisia. Syyskuussa ysitukarit järjestivät perinteisen seiskagaalan. Joulukuussa kasitukarit järjestivät 
teemapäivän. Pikkujouluja vietettiin yhteisesti joulukuun viimeisellä kouluviikolla. 
 
Kevätlukukaudella ysitukarit järjestivät helmikuussa ystävänpäivägaalan ja kevään päätteeksi ysigaalan. Kaikkien 
gaalatilaisuuksien ohjelman toteutukseen osallistuivat tukarien lisäksi muun muassa ilmaisutaidon ja musiikin 
ryhmät. Kasitukarit myös auttoivat ystävänpäivägaalan järjestelyissä. Huhtikuussa vietettiin väriviikkoa, jolloin joka 
päivä pukeuduttiin eri värin mukaan. Päivittäin palkittiin parhaiten pukeutunut luokka. 
 
Osa kaseista oli toukokuussa mukana lipaskerääjänä Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämässä Kevätilo-
keräyksessä. Tulevien seitsemäsluokkalaisten käydessä tutustumassa Pohjanlinnan kouluun kasitukarit järjestivät 
heille parin tunnin verran tutustumis- ja ryhmäytysleikkejä. He toimivat myös valokuvasuunnistuksen rastimiehinä 
ja muissa avustavissa tehtävissä. Myös muutama ysitukari oli mukana avustamassa. Lukuvuoden päätteeksi ysitukarit 
kävivät Särkänniemessä ja kasitukarit viettivät yhteisen iltapäivän kiitoksena kuluneen vuoden aherruksesta. 
 
Tukioppilaskoulutus toteutettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjeistusta soveltaen kahdeksannella luokalla, 
syyslukukauden alussa. Lukuvuonna 2014–2015 tukioppilastoiminnan vetäjinä toimivat Pauliina Ruisniemi ja 
Sanna Uusi-Rajasalo. 
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Seuraavan lukuvuoden 2015–2016 työpäivät 
 
 
Syyslukukausi  Kevätlukukausi 
alkaa torstaina 10.08.2015 alkaa keskiviikkona 07.01.2016 
päättyy perjantaina 18.12.2015 päättyy lauantaina 04.06.2016 
 
 
Työpäivät 
Syyslukukausi  Kevätlukukausi 
elokuu 16  tammikuu 17 
syyskuu 22  helmikuu 20 
lokakuu 17  maaliskuu  17 
marraskuu 21  huhtikuu 21 
joulukuu 14  toukokuu 20 
   kesäkuu   4 
yhteensä 90  yhteensä 99 koko lukuvuosi 189 
 
 
HUOM! Pohjanlinnan koulussa mahdollisesti myös yksi lauantaityöpäivä 
kevätlukukaudella 2016. 
 
 
Lukuvuoden loma-ajat 
 
syysloma   19.–23.10.2015 
talviloma   29.02.–04.03.2016 
pääsiäinen   25.–28.03.2016 
helatorstai   05.05.2016 
vapaa   06.05.2016 
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