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 Kesällä 2020 
Pohjanlinnan koulun lukuvuoden teemana olivat hyvä käytös arjen taitona, opiskelutaitojen painottaminen 

ja koulun ympäristöohjelman laatiminen.  Hyvää käytöstä pohdimme ihan lukuvuoden alussa 

luokanvalvojan tunneilla. Käytös- ja vuorovaikutustaidot ovat osa jokaista koulupäivää. Lukuvuoden aikana 

laadittiin koulun ympäristösuunnitelma. Erityisesti kiinnitettiin huomiota lajitteluun. Pohdimme myös 

ympäristö- ja kulutusasioita osana jokaista oppiainetta. Opiskelutaitojen todellinen testi tuli eteen 

maaliskuussa, kun pandemian vuoksi siirryttiin ”yhdessä yössä” etäopiskeluun.  

Koulutyö muuttui täysin, ovet suljettiin ja tapaamiset ja opetustuokiot siirtyivät etäyhteyksin 

toteutettaviksi. Monet kysymykset risteilivät ilmassa: Mitä tapahtuu? Onko tilanne vakava? Miten koulutyö 

jatkuu ja yhteiskunta toimivat?  Hämmästyttävän nopeasti Pohjanlinnan koulu pystyi kuitenkin toimimaan 

uudessa tilanteessa ja opetus sujui. Toukokuun puolessa välissä palattiin lähiopetukseen, jossa oli monia 

muutoksia ja rajoituksia. Arki ei ollut ennallaan. Oppilaat ottivat ohjeistukset hyvin vastaan, ja päästiin 

jälleen koulutyöhön.  

Etäopetukseen liittyvän kyselyn perusteella moni oppilas huomasi keskittyvänsä paremmin ilman hälinää 

ympärillä. Moni huomasi osaavansa asioita, joita ei tiennytkään hallitsevansa. Ne, joille itsensä johtaminen 

ja töiden aloittaminen oli vaikeaa, oppivat sen, että juuri näitä taitoja pitää harjoitella. Itsensä pomona 

oleminen on tärkeä taito. Huononakin päivänä pitää nousta ylös, laittaa vaatteet päälle ja aloittaa työt. Niin 

oppilaat kuin opettajatkin kaipasivat työkavereita. Moni huomasi, että on mukavaa, kun on ihmisiä 

ympärillä. Arvostus elämää, omia kykyjä ja toisia ihmisiä kohtaan kasvoi. Toivon, että nämä jäävät pysyväksi 

arvoiksi meidän kaikkien sydämiin. 

Pohjanlinnassa sujuivat sekä etäkoulu että uudenlainen lähikoulukin. Olen tyytyväinen ja ylpeä tästä 

yhteisöstä: oppilaista, opettajista, ohjaajista. Me pohjanlinnalaiset onnistuimme hienosti. Kaikkien panosta 

tarvittiin, jotta maaliin päästiin. Ilman hyvää yhteistyötä ruokahuolto- ja siivoushenkilöstön kanssa koulutyö 

”uudessa lähiopetuksessa” ei olisi toiminut – kiitos! Kiitos myös oppilaskunnalle ja tukioppilaille. Tänäkin 

vuonna toitte oman panoksenne koulun arkeen. Olemme eläneet yhden kouluhistoriaan jäävän kevään, 

hienosti selvittiin! Kiitokset myös kotiväelle. Erityisesti etäopiskeluissa olitte vahvana tukijoukkona mukana.  

Teitä peruskoulunne päättäviä kiitän kuluneista kolmesta vuodesta. Lähdette nyt uuteen vaiheeseen 

elämässänne. Tavoitelkaa unelmianne. Älä kuuntele sitä, joka sanoo: ”Ei onnistu.”  Joskus oman uran 

löytyminen vaatii mutkaista matkaa ennen päämäärää. Tartu rohkeasti eteen tuleviin haasteisiin. 

Tulevaisuus saattaa näyttäytyä nyt erikoisena keväänä epävarmana. Ei tarvitse tarkastella historiaa kovin 

pitkälle, kun huomaa, että epävarmojen poikkeusaikojen jälkeen elämä vakiintuu. 

Lämpimät onnittelut peruskoulun päättötodistuksesta, menestystä jatko-opintoihin ja hyvää matkaa 

tulevaisuuteen!  

Suuret kiitokseni oppilaille, opettajille, henkilökunnalle sekä oppilaiden vanhemmille ja 

yhteistyökumppaneille!  

Aurinkoisin kesäterveisin  

Päivi Javanainen 

rehtori 
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OPETTAJAT JA OPPIAINEET 2019–2020 
 
SAa Sari Aatolainen  (EO) 

TBr Tarja Brenner  (BI, MT, xLU)       

KGr Kaija Granat   (SUK, HI, YH) 

SHa Sinikka Hauta-Heikkilä  (OPO) 

AHu Ari Huttunen de Carvalho    (KU, vKU, xMAA, xTAI) 

 

 

RHu Riikka Huuki vs. (SUK, vILS) 

MHö Marita Hölttä to. (VEB) 

PJa Päivi Javanainen   rehtori  

AKar Anniina Karvinen vv. (LI, vLI -tytöt, TE) 

JKe Juha Kemppainen    ap.reht. (HI, YH, xSHK) 

SKi Satu Kiviniemi  (MU, MUL) 

EKi Elina Kivistö  (MA, FY, KE) 

AKoi Aila Koivusilta  (EO) 

SKor Sanna Kortetmäki  (EO) 

JKu Johanna Kurunmäki to. (LI -tytöt) 

TKy Tarja Kytöharju  (KO, xKJP, xYJP) 

SLa Suvi Lamminpää  (EO, STK) 

JLe Johanna Lehtinen  (RUB, SKA, vSKB, xRUL) 

JMLe Juha-Matti Lehtinen ptto. (KO, TE, xYJP) 

PLi Petri Lindell  (KS, vTN,  xLKI) 

TLo Tuulia Lohivuo vs. (LI, vLI -tytöt, TE) 

SMa Satu Mattila  (BI, MT) 

MarMä Markku Mäkelä vv. (MA, FY, KE) 

SMä Sari Mäkelä  (OPO) 

ANe Antti Nevalainen  (MA, FY, KE) 

KOs Kaisu Osmonen  (RUB, vRAB, xRUL) 

MPa Matti Palmu ptto. (ATV) 

MPe Mika Peltonen  (LI, vLI -pojat, xPEB) 

TPu Tiina Pulkkinen ptto. (UEEV, UEEL, xSHK, xMKU) 

JPu Johanna Pursiainen vs. (MA, FY, KE) 

PRu Pauliina Ruisniemi vv. (SUK, vILS) 

ARä Anne Räikkälä  (EO) 

MSa Saarinen Marika  (EO) 

TiSa Timo Savonen  (MA, FY, KE) 

TTa Tiina Tauriainen  (SUK) 

KTe Kirsi Tervola  (BI, MT, xLU) 

ATu Arto Tuomiluoma  (KS, vTN, xREM, xELR) 

KTÖ Kaisa Törmä to. (SKA) 

SUu Sanna Uusi-Rajasalo  (ENA, xEKT) 

TUu Tellervo Uusitalo  (ENA) 

HVa Heidi Vainio  (MA, FY, KE, xMAS) 

MVe Marjo Vehkamäki  (EO) 

KVi Kaarina Vilppola-Tuomiluoma  (KS, vKÄA, TE) 

OVä Outi Vähäkari  (KO, xKJP, xYJP) 

TVä Tuomas Väinä  (SUK) 

MYl Maarit Ylikoski-Rinne    (JOPO-luokka, EO, xTEK) 

 

 

    

Lyhenteet 

vs. = viransijainen 

vv. = virkavapaalla 

ptto. = päätoiminen 

tuntiopettaja 

to. = tuntiopettaja 
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KHi/ 

JMä 

Kati Hietikko/ 

Johanna Mäenpää 

vv. 

vs. 

(koulukuraattori) 

MVt Marika Vanhatuuna  (koululuraattori) 

    

KHi Kati Hietikko  (perheohjaaja) 

    

JHa Jenni Hakanen  (koulunkäynninohjaaja) 

MaMä Maarit Mäkelä  (koulunkäynninohjaaja) 

LPe Leena Peltomäki vv. (koulunkäynninohjaaja) 

KSa Satu Kalliosaari vs. (30.03.2020 asti) 

MSo Marja-Liisa Sokura  (koulunkäynninohjaaja) 

SäMe Säde Mesiniemi  (koulunkäynninohjaaja) 

MHen Marko Henttinen  (koulunkäynninohjaaja) 

JRo Janina Roininen  (koulunkäynninohjaaja, hlökohtainen) 

KÄp Kaisa Äpätti  (koulunkäynninohjaaja) 

 
 
 

LUOKANVALVOJAT   2019–2020 
 
 
7A Outi Vähäkari 

7B Johanna Lehtinen 

7C Elina Kivistö 

7D Tuomas Väinä 

7E Heidi Vainio 

7F Kirsi Tervola 

7G Sari Aatolainen 

 

8A Ari Huttunen de Carvalho 

8B Tiina Pulkkinen 

8C Tarja Kytöharju 

8D Mika Peltonen 

8E Tiina Tauriainen 

8F Kaija Granat 

8G Sanna Kortetmäki 

 

9A Arto Tuomiluoma 

9B Antti Nevalainen 

9C Pauliina Ruisniemi / 1.4.2020 alkaen Juha-Matti Lehtinen 

9D Kaisu Osmonen 

9E Anniina Karvinen / 1.11.2019 alkaen Timo Savonen 

9F Tellervo Uusitalo 

9G Marjo Vehkamäki 

 

8–9 Jopo Maarit Ylikoski-Rinne 

 

VS Marika Saarinen 
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POHJANLINNAN KOULU   
Kangasmoisionkatu 1, PL 47 

  

  
REHTORI  Päivi Javanainen  

APULAISREHTORI  Juha Kemppainen  

KOULUSIHTEERI Mervi Kulmanen  

   

OPPILAANOHJAAJAT Sinikka Hauta-Heikkilä  

 Sari Mäkelä   

   
RUOKAHUOLTO Ravitsemistyönjohtaja:   

Virva Jokiainen 
 

 
 
 

 Ravitsemistyöntekijät: 
Maarit Kauppinen 
Satu Kuusiniemi 
Kaija Välimäki 
 
Suurtalouskokit: 
Emma Kauppinen 
Anne Vainionpää 
Eija Lemmetyinen 
Tiina Kuoppala 
Jenni Uusitalo 

   

VAHTIMESTARIT Juha Kangas  

 Jari Palokangas  
 

KOULUTERVEYDENHUOLTO   

kouluterveydenhoitaja Katja Kaapeli (POSA) 
ma–pe 8–9 ja 11.30–12.30  

 
  
   

kouluhammaslääkäri hammashoitola (POSA)  

 
KOULUPSYKOLOGI 
 

 
Korpela Mikko-Juhani 

 

 

KOULUKURAATTORIT Johanna Mäenpää  

 Marika Vanhatuuna  

   

KANKAANPÄÄSALI Tapani Alapeltola  
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POHJANLINNAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN  
JOHTOKUNTA 2019-2020 
 
Miia Rajakallio, puheenjohtaja 
Leena Peltomäki, varapuheenjohtaja 
Minna Lammi, rahastonhoitaja 
Kerttu-Liisa Kangas, sihteeri 
Pauliina Keskimäki 
Kerttu Salmi 
Kaisa Äpätti 
Heidi Vainio, koulun edustaja 

 
 
 
 
 
 
OPPILASLUETTELO 30.05.2020 
 
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 373 oppilasta: 
 
 7. lk 59 poikaa ja 61 tyttöä, yhteensä 120 oppilasta 
 8. lk 61 poikaa ja 62 tyttöä, yhteensä 123 oppilasta 
 9. lk 68 poikaa ja 62 tyttöä, yhteensä 130 oppilasta 
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Lukuvuoden 2019–2020 tapahtumia  
Toimintakertomuksessa ei tänä vuonna ole valokuvia. Niin monet huoltajat ovat kieltäneet 

lapsensa valokuvaamisen tai kuvan julkaisemisen, että olisi mahdotonta varmistaa 

jokaisesta kuvasta kaikkien siinä näkyvien oppilaiden osalta kuvarajoitteet. 

 

SYYSLUKUKAUSI 

Elokuu 
 

to 8.8. klo 9.15 Uusi lukuvuosi alkoi. Pidettiin luokanvalvojantunnit, ja toimintaa oli 

luokittain. 

 

to–pe 8.–9.8.  Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, toimintapisteitä luokka-asteittain. 

 

pe 16.8. Koululaisjumalanpalvelus Kankaanpään kirkossa luokanvalvojien 

johdolla. Vaihtoehtoinen tilaisuus koululla niille, jotka eivät tulleet 

kirkkoon. 

 

ma 19.8.  Infotilaisuus oppilaskuntatoiminnasta Kankaanpääsalissa. 

  

ma 26.8.  Oppilaskunnan syyskokous, hallituksen valinta. 

 

pe 30.8.  Nuorisotoimen järjestämät harrastemessut liikuntakeskuksessa. 

 

to–pe 29.–30.8. Koulukuvauspäivät. 

 

 

Syyskuu 
 

vkot 38–41  JOPO 9. lk. työssäoppiminen, 17.9.–10.10. 

 

vk 36  Liikkurihaku. 

 

to 5.9. I Work -uramessut sekä Sataedun avoimet ovet yhdeksäsluokkalaisille.  

  

ma 9.9.  Tukioppilaiden järjestämä seiskagaala. 

 

to 12.9.  EHYT ry:n 1.–9. luokkien vanhempainilta Kankaanpääsalissa, aiheena 

some-maailma. 

 

pe 20.9. Kasitukareiden koulutuspäivä.   

 

la 21.9. Valinnaisten luontokurssien oppilaiden retket: kasiluokkalaiset  

Lauhanvuoren kansallispuistoon ja ysiluokkalaiset Turkuun. 
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ke 25.9.  Seitsemänsien luokkien vanhempainilta: 

Yhteinen osuus Kankaanpääsalissa, jolloin rehtori Päivi Javanainen 

avasi illan ja esiteltiin henkilökunta. Lisäksi oli infoa mm. 

oppilaskuntatoiminnasta, vanhempainyhdistyksestä ja liikkuvasta 

koulusta. Myös kuraattoreille, terveydenhoitajalle ja psykologeille oli 

varattu oma osuus. 

 

to–pe 26.9.–27.9. Oppilaskunnan järjestämä Nälkäpäiväkeräys. Oppilaskunnan 

hallituksen jäseniä Kankaanpään torilla lipaskerääjinä torstaina. Koululla 

keräyslippaat oppilaiden ja henkilökunnan lahjoituksia varten. 

 

pe 27.9.  9-luokkalaisten oppilaiden TET-sopimusten palauttaminen opoille. 

 

9-luokkalaisten Oma Onni alkoi yhteistyössä Sataedun kanssa. 

   

Lokakuu 
 

ke 2.10. Oppilaskunnan järjestämä päivätyökeräys eli taksvärkki. Keräyksen 

lahjoituskohteet tänä vuonna olivat WWF:n Sulaa hulluutta -kampanja, 

Sydänlapset ja -aikuiset, MLL:n Satakunnan piiri sekä Kankaanpään 

sotaveteraanit. 

   

to 3.10.  Luokanvalvojantunti. Aiheena mm. KiVa koulu. 

  

to 10.10. Huumeinfo oppilaille Kankaanpääsalissa. Kouluttajana Mervi Äärilä 

poliisista. 

 

to 10.10.  8. luokkien vanhempainilta. Kahvitilaisuuden jälkeen luokkakohtainen 

osuus luokanvalvojan johdolla. 

 

ma 14.10. Ripari-info Kankaanpääsalissa niille oppilaille, jotka suorittavat 

rippikoulun vuonna 2020. 

   

vk 42, 14.–18.10 TET-jakso 9ABC. 

 

ke 16.10. Satakunnan lähiruokapäivä, jossa Kankaanpään kaupunki oli myös 

mukana. 

 

vk 43  SYYSLOMA 21.–25.10. 

 

vk 44, 28.10.–1.11. TET-jakso 9DEFG. 

 

ti 29.10.  Taidetestaajat 8AB Porin taidemuseossa. 

 

ke 30.10.  Taidetestaajat 8CD Porin taidemuseossa. 

 

Marraskuu   

 

vk 45–48  JOPOT 8. lk työssäoppiminen, 5.11.–28.11. 

 



9 
 

ti  5.11.  Luokanvalvojantunti. Tukioppilaat leikittivät 7-luokkalaisia, ja 

  puhuttiin mm. liikenneturvallisuudesta ja tulevista tapahtumista. 

 

ke 6.11.  Taidetestaajat 8EF Porin Taidemuseossa. 

 

ke 6.11. Taitaja9-kilpailu Sataedulla Kankaanpäässä. Pohjanlinnan koulusta 

kisaan osallistui kuusi joukkuetta, joista jatkoon Porin aluekilpailuun 

joulukuussa pääsi toiseksi sijoittunut 9E-luokan joukkue Tiia Peltonen, 

Saini Puisto ja Väinä Vehkamäki. 

 

to 7.11.  Taidetestaajat 8G ja VS Porin taidemuseossa. 

 

to 7.11. Valinnaisten sotahistorian kurssin ja muinaisten uskontojen kurssin retki 

Tampereelle. 

 

to 7.11.  Vapaaehtoinen teatteriretki Tampereen Työväen Teatteriin katsomaan 

  Billy Elliot -musikaalia. 

 

to 7.11.  Ennaltaehkäisevän päihdetyön ryhmän järjestämä vanhempainilta 

Kankaanpääsalissa. Asiaa päihteistä. 

 

vk 46: 11.–15.11. Kyykkyhaasteviikko. 7A-luokka voitti haasteen. Myös 7B palkittiin 

erittäin aktiivisesta osallistumisesta. 

 

ti 12.11. Liikuntapäivä. Mukana järjestelyissä Kankaanpään kaupungin 

liikuntatoimi, Kuortaneen urheiluopisto ja liikunnan opettajat. 

 

vk 48 Teknologiavierailu Sataeduun, 20 kiinnostunutta. Sisälsi myös 

yritysvierailun myöhemmin syksyllä. 

 

  Tutustuminen kulttuurialaan, 9. lk. alasta kiinnostuneet 

  - Sataedu Nakkilan toimipiste 

  - oppilaanohjaajat 

 

to 21.11. 8. luokkien valinnaisen musiikin oppilaat kävivät laulamassa 

Mäntykalliokodissa. 

 

to 21.11.   9. luokkien vanhempainilta. Ohjelmassa kahvitarjoilu klo 18.30, jonka 

jälkeen yhteinen osuus Kankaanpääsalissa klo 19.00 alkaen. Aiheena 

yhteishaku ja jatko-opinnot. Mahdollisuus tavata myös luokanvalvoja ja 

koulukuraattori. 

 

ti 26.11.  Sataedun, SAMKin ja Winnovan teknologiatiistai. 

 

pe 29.11.  Musiikkiluokkien 20-vuotisjuhlakonsertti Kankaanpääsalissa. 

 

pe 29.11. Tukioppilaiden järjestämä teemapäivä, jolloin pukeuduttiin  

80- ja 90-lukujen tyyliin. 
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Marraskuussa 2019 ja helmikuussa 2020 on tarjottu oppilaille 

mahdollisuutta osallistua 4H-yrityskerhoon. Osallistujamäärä jäi 

valitettavasti liian pieneksi, eikä kerho toteutunut. 

 

Joulukuu 

 

vkot 49–50  JOPOT 9. lk. työssäoppiminen. 3.–12.12. 

 

Joulukuussa järjestettiin hygieniapassikoulutus yhteistyössä 

4H-yhdistyksen kanssa. Osallistui 18 oppilasta. Avoin 

hygieniapassikoulutus maaliskuussa jäi toteutumatta koronatilanteen 

takia. 

 

to 5.12.   Itsenäisyyspäivän aaton lipunnostotilaisuus. 

 

pe 6.12.  ITSENÄISYYSPÄIVÄ 

 

ke 11.12. Taitaja9-aluekilpailu Porissa. Kouluamme edusti 9E-luokan joukkue Tiia 

Peltonen, Saini Puisto ja Väinä Vehkamäki. Joukkue karsiutui jatkosta. 

 

to 12.12.  Tukioppilaiden pikkujoulut. 

 

pe 13.12.  Juhlistimme Lucian päivää perinteisin menoin. Ensin kuuntelimme 

aiheeseen liittyvän päivänavauksen ja sen jälkeen ihastelimme 

koulumme omaa Lucia-kulkuetta, joka toi iloa ja valoa talven pimeyteen. 

Kulkue ilahdutti oman koulumme lisäksi myös Kangasmetsän koulun 

oppilaita ja Petäjäisen päiväkodin lapsia.Tänä vuonna Lucia-neitona oli 

Noora Mäkelä, 9C. Kulkuetta säesti kitaralla Emma Saloharju, 9A.  

 

ke 16.12.  Luokanvalvojantunti. Aiheina mm. itsearviointi, luokkahenki, 

käyttäytyminen. Käytiin läpi myös loppuvuoden ohjelma. 

 

ti 17.12.  Sählyturnaus 7.- ja 8. luokkien oppilaille. 

 

ti 17.12.  Tukiluokka retkellä Porissa yhdessä Etsivä Nuorisotyön kanssa. 

 

ti 17.12.  Osa ruotsin 9.lk valinnaiskurssin oppilaista suuntasi matkansa kohti 

Turun ruotsalaista teatteria, Åbo Svenska Teatern. Kävimme 

katsomassa näytelmän Snödrottningen. Tottakai matkaan sisältyi myös 

vapaa-aikaa Turun keskustassa. Vi alla hade en jätterolig resa! 

 

ma–ti 16.–17.12. WinNovan esittelyt 9.-luokkalaisille 

 

ke 18.12.  Tanssiaispäivä Palloiluhallissa. 

 

pe 20.12. Syyslukukauden päätöspäivä. Ohjelmassa joulupuuro, joulujuhla 

Kankaanpääsalissa ja todistusten jako kotiluokissa. 
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KEVÄTLUKUKAUSI 2020 

 
 

Tammikuu 
 

ti 7.1.  Kevätlukukausi alkoi lukujärjestyksen mukaisesti. 

 

ti  7.1. Luokanvalvojantunti. Aiheina mm. lukujärjestykset, todistukset, 

tavoitteet ja itsearviointi. 

 

vk 3–5  JOPOT 8. lk työssäoppiminen, 14.1.–30.1. 

 

vk 3  Info yhdistelmäopintoja suunnitteleville 9.-luokkalaisille.  

 

ti 14.1.  Ammattiopisto Sedun esittely Kankaanpääsalissa 8.-luokkalaisille ja  

9. luokkien koulutuksista kiinnostuneille oppilaille. 

 

ke 15.1. 9. luokkien uskonnon valinnaisryhmän retki Turkuun. Käynti 

buddhalaisessa Lootuksen sydämen temppelissä sekä Turun 

synagogassa. 

 

to 16.1.  Valinnaisaine-esittelyt 7.-luokkien oppilaiden vanhemmille. 

   

vk 4  ”Uraviikko”, 9.-luokkalaisille uraesittelyitä.  

 
vk 5  7. lk. valinnaisainekortin palautus viimeistään pe 31.1. 

     

Helmikuu 

 

vk 6 Sanomalehtiviikko, joka näkyi erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden 

tunneilla. Kankaanpään Seudun päätoimittaja JP Mikola vieraili tiistaina 

4.2. kertomassa kasiluokkalaisille lehtiasioista. Tilaisuus 

 oli Kankaanpääsalissa. 

 

vk 6  9.-luokkalaisten koehaku. 

 

vk 6  Mediataitoviikko. 

 

vk 6–7  JOPOT 9. lk alatutustuminen Sataeduun. 

 

to 6.2. Taidetestaajat 8ABCDEFG ja VS  Helsingin Kaupunginteatterissa. 

Ennen Humiseva harju -näytelmää saatiin kuulla teatterin eri 

ammatinedustajien työstä sekä kaikesta siitä, mitä näytelmän aikana 

tapahtuu ja mitä katsojat eivät tavallisesti näe. 

 

to 6.2. Kankaanpään Yheislyseon abiturienttien penkkariautot kävivät myös 

Pohjanlinnassa. 

 

pe 7.2.  8. luokkien oppilaiden metsävisa Kankaanpääsalissa. 
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vk 7 Hyvinvointiviikko. Aamupalaa tarjoiltiin ruokasalissa joka päivä. 

Välitunneilla, joista osa oli 5 minuuttia normaalia pidempiä, oli 

monenlaista, päivittäin vaihtuvaa ohjelmaa. 

 

 Hyvinvointiviikon yhteydessä järjestettiin Ajokortti työelämään -koulutus 

yhteistyössä 4H-yhdistyksen ja Osuuspankin kanssa. Osallistui neljä 

oppilasta. 

 

ti 11.2. Päihdeluennot koulun oppilaille. 

 

to 13.2.  Ystävänpäivän ohjelmaa, mm. ystävänpäivägaalat Kankaanpääsalissa. 

 

pe 14.2. 9.-luokkalaiset kävivät katsomassa Kankaanpään Yhteislyseon 

Wanhojen tansseja. 

 

vk 8  TALVILOMA 17.–21.2.2020 

 

18.2.–10.3.2020 Yhteishaku 9.-luokkalaisille   

 
ma 24.2.  Luokanvalvojan tunti, jonka aiheina mm. oppilaskunnan 

kiusaamiskysely ja luokkien toiveruoka. 

 

ti 25.2. Harri Viitasalon NouHätä-luento 8.-luokkalaisille Kankaanpääsalissa. 

 

pe 28.2. Lumitilanteesta johtuen talviliikuntapäivä jouduttiin perumaan. 

 

 

Maaliskuu 
 

vk 10–11  JOPOT 8. lk alatutustuminen Sataeduun. 

 

la 14.3.  9. luokkien luontokurssin retki Turkuun 

 

ke 18.3.  Pohjanlinnan koulussa siirryttiin valtioneuvoston ohjeistuksen 

mukaisesti etäopetukseen. Järjestely oli ensin voimassa ti 14.4. saakka, 

ja sitä jatkettiin myöhemmin ke 13.5. saakka. 

 

 

Huhtikuu 

     

   

  

10.4.–13.4.  PÄÄSIÄISLOMA 

 

To 30.4.  Taloustaitokilpailun kolme parasta: 

 

1. Katariina Kannisto 9E, 29 p 

2. Anniina Ruohomäki 9A, 26 p 

3. Daniel Laine 9B, 24 p 
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Toukokuu 

 

 

pe 1.5.   VAPPU 

 

ke 6.5. ja to 7.5. Uusien seiskaluokkalaisten tutustumistilaisuudet toteutettiin  

videoyhteyden avulla. 

 

to 14.5.  Etäopetus päättyi, ja palattiin lähiopetukseen erityisjärjestelyin. 

 

to 21.5. HELATORSTAI 

 

to 28.5.  Luokan oma päivä. 

 

pe 29.5.  Kukkien lasku sankarihaudalle.  

 

la 30.5. Lukuvuosi päättyi. Perinteistä kevätjuhlaa ei pidetty Palloiluhallissa. 

Kokoonnuttiin kotiluokkiin ja seurattiin luokissa video- ja ääniyhteydellä 

päätösohjelmaa. Sen jälkeen jaettiin todistukset ja stipendit. 9. 

vuosiluokan oppilaille jaettiin myös hymypatsaat, ruusut ja 

kääretorttuleivos pillimehun kera. 

 

 

Kesäkuu 
 

11.6. alkaen  Yhteisvalinnan tulokset postitetaan.  

 

ti 16.6.  Ehtolaiskuulustelu.  
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OPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2019-2020 

Oppilaskunnan syyskokous pidettiin 26.8. ja valitun hallituksen järjestäytymiskokous 28.8. 
Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä lukuvuonna 2019-2020 olivat: 

 - Heta Harju 9A, puheenjohtaja 
 - Santeri Kenola 7D, varapuheenjohtaja 
 - Anniina Piispanen 7F, sihteeri 
 - Nikolai Eremenko 7D, rahastonhoitaja 
 - Perttu Heinänen 9E, tiedottaja 
 - Arttu Kuisma 7G, tiedottaja 
 - Veeti Kivinen 7C, taksvärkkivastaava 
 - Ella Salomäki 9F, taksvärkkivastaava 
 - Aarni Törmä 8A, taksvärkkivastaava 
 - Jussi Hentman 9F, lahjavastaava 
 - Aada Joensuu 8D, lahjavastaava 
 - Ida-Maria Perähannu 8D, lahjavastaava 
 - Saku Rajala 9B, kioskivastaava (päävastaava) 
 - Emil Hakanen 9B, kioskivastaava 
 - Miika Lehti 8D, kioskivastaava 
 Taksvärkkivastaavat toimivat kevätlukukaudella kioskivastaavina. 

 - Äidinkielen lehtori Tuomas Väinä ohjasi oppilaskuntatoimintaa. 

 
- Oppilaskuntatoimintaa esiteltiin kaikille koulun oppilaille 19.8.2019. 
 - Esittelijöinä toimivat edellisen lukuvuoden oppilaskunnan hallituksen jäsenet. 

- Oppilaskunnan syyskokous pidettiin 26.8. Syyskokous valitsi oppilaskunnan hallituksen. 
 - Ehdokkaita oli 15, jotka kaikki valittiin hallitukseen. 

- Oppilaskunnan hallituksen ryhmäkuva otettiin 30.8. 

- Oppilaskunnan hallitus aloitti kioskin järjestämisen 13.9. ja siitä eteenpäin joka perjantai. 

- Oppilaskunnan hallituksen päivänavaus pidettiin 20.9. 

- Oppilaskuntatoimintaa esiteltiin seiskaluokkien vanhempainillassa 25.9. 

- Neljä hallituksen jäsentä toimi torilla 26.9. Nälkäpäivä-keräyksen lipaskerääjinä. 

- Taksvärkki- eli päivätyökeräys toteutettiin 2.10. Oppilaskunnan hallitus valitsi 
taksvärkkikohteiksi: 
 - Kankaanpään Sotaveteraanit ry. 
 - WWF, Sulaa hulluutta -kampanja 
 - MLL:n Satakunnan piiri 
 - Sydänlapset ja -aikuiset 

- 20.11. Oppilaskunnan hallitus pyysi Kankaanpään kaupungin teknistä keskusta selvittämään 
valvontakameran hankkimista koulun oppilaiden traktoreiden, mönkijöiden ja 
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mopoautojen pysäköintialueelle. 
- Tekninen lautakunta antoi vastauksensa: Yhden kameran lisäämistä alueelle selvitetään  
Kangasmetsän koulun kameravalvontasaneerauksen yhteydessä vuonna 2020. Myös alueen 
valaisemista selvitetään. 

- Marraskuussa oppilaskunnan hallitus laati rehtorin toimeksiannosta sivistystoimiston 
pyytämän harrastuskyselyn, jolla selvitettiin nuorten toiveita Kankaanpään harrastustoiminnan 
kehittämiseksi. 

- Oppilaskunnan hallitus järjesti itsenäisyyspäivän aaton lipunnostotilaisuuden koulun pihassa 5.12. 

- Oppilaskunnan hallituksen pikkujoulutarjoilu järjestettiin joulukuun kokouksen yhteydessä. 

- Oppilaskunnan hallitus hankki tanssiaisiin (18.12.2019) dj:n.  

- Oppilaskunnan hallitus hoiti seiskaluokkien valinnaisainevanhempainillan kahvituksen 30.1.2020. 

- Koululle hankittiin oppilaiden eväsjääkaappi, jonka kustannuksiin oppilaskunta osallistui. 
 - Jääkaappi saapui koululle tammikuussa (oppilaskunnan osuus 100,41 euroa). 

- Helmikuussa Pohjanlinnan koulussa toteutettiin koulukiusaamisselvitys, jossa käytettiin 
oppilaskunnan hallituksen edellisenä keväänä laatimaa kyselypohjaa. 

- Nuorten parlamenttiin edustajiksi valittiin Ida-Maria Perähannu ja Aada Joensuu. 
- Valittiin seuraavat kysymykset Nuorten parlamenttia varten: 
 - Naiset saavat joillakin aloilla miehiä huonompaa palkkaa. Mistä tämä johtuu, ja mitä  
 hallitus aikoo tehdä tämän asian korjaamiseksi? 
 - Suurempi osa Suomen kansalaisista kannattaa eutanasian hyväksymistä. Käydäänkö  
 eutanasiasta eduskunnasta aktiivista keskustelua, ja miksi eutanasiaa ei ole laillistettu  
 Suomessa? 
- Nuorten parlamentin istunnon piti olla Eduskuntatalossa 27.3., mutta se peruuntui 
koronaeristyksen vuoksi. 

- Etäkouluaikana oppilaskuntatoiminta osittain hiljeni: 
 - Kioskia ei voitu pitää eikä tapahtumia järjestää. 
 - Hallitus piti etäkouluaikana kaksi kokousta videoyhteyskokouksena. 

- Oppilaskunnan kevätkokous pidettiin 12.5. videoyhteyskokouksena. 

- Sankarihaudalla kävi kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä laskemassa kukkalaitteen 29.5. 

- Oppilaskunta muisti kaveristipendillä yhtä oppilasta jokaiselta ysiluokalta. 

- Opettajia muistettiin merkkipäivinä kukilla sekä oppilashuollon, keittiön ja kiinteistöhuollon 
henkilöitä jouluna suklaarasioilla. 

- Oppilaskunnan hallitus huolehti luokkien keräyspaperiastioiden tyhjentämisestä sekä piti 
koululla pullojen ja tölkkien keräysastiaa, jonka panttituotto käytettiin oppilaskuntatoimintaan. 

- Oppilaskunnan hallitus kokoontui syyslukukaudella 4 kertaa ja kevätlukukaudella 5 kertaa. 
Lisäksi kioski- ja taksvärkkivastaavilla on ollut muutama palaveri syyslukukauden aikana. 
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TUKIOPPILASTOIMINTA LUKUVUONNA  2019-2020 

Lukuvuonna 2019-2020 tukioppilastoiminta oli sekä kahdeksasluokkalaisten että 
yhdeksäsluokkalaisten osalta kerhomuotoinen toimintakokonaisuus. Kahdeksasluokkalaisia oli 
toiminnassa mukana 16 ja yhdeksäsluokkalaisia 13.  

Syyskuussa ysitukarit järjestivät perinteisen seiskagaalan ja uudet tukarit saivat tukioppilaan 
peruskoulutuksen, jonka piti toinen tukariohjaajamme Kati. Marraskuun lopussa kasitukarit 
järjestivät 80-90-luvun teemapäivän. Pikkujouluja vietettiin yhteisesti joulukuun viimeisellä 
kouluviikolla. 

Kevätkauden alussa saimme MLL:n Satakunnan piiristä Tiia Rosnellin kouluttamaan kasitukereita 
teemalla Empatia netissä. Kevätkausi jatkui ystävänpäivägaalan suunnittelulla. Gaalaa vietettiin 
koulussamme 13.2. Gaalassa juhlistettiin samalla MLL:n 100-juhlavuotta ja oman koulumme 
1979 aloitettua tukioppilastoimintaa. Kasitukarit kävivät myös kevätlukukauden alkupuolella 
alakouluissa kertomassa yläkoulusta sekä tukioppilastoiminnasta. 

Maaliskuussa Covid19 muutti suunnitelmia myös tukioppilastoiminnan osalta. Kaikkia kevään 
toimintasuunnitelmassa olevia tapahtumia ei päästy toteuttamaan, mutta kuudesluokkalaisten 
kouluun tutustumiseen Meetin välityksellä tukarit pääsivät mukaan.  

Lahjoituksia toimintaamme antoivat Kankaanpään Pelastakaa Lapset ja Lions Club 
Kankaanpää/Helmi.  

Lukuvuoden tukioppilastoiminnan vetäjinä toimivat Kati Hietikko ja Sanna Uusi-Rajasalo. 
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LIIKUNTA  2019-2020 
 
Kahdeksasluokkalaisten Move-testit suoritettiin heti lukukauden alussa yhtenä päivänä koko 
ikäluokalle. 
 

Pohjanlinnan koulun liikuntapäivää vietettiin tiistaina 12.11. liikuntakeskuksen tiloissa sisällä ja 
ulkona. Ohjelma oli ensi kertaa toteutettu yhdessä kaupungin liikuntatoimen kanssa. Ohjelman 
ja organisoinnin toteuttivat liikunnanohjaajaopiskelijat Kuortaneen urheiluopistolta. 
Tapahtuma oli erinomainen. 
 
Ennen joulua 18.12.2019 pidettiin jo perinteiset Pohjanlinnan koulun tanssiaiset. Eri luokka-
asteet esittivät toisilleen ”Wanhojen tansseja”, jonka jälkeen seurasi lavatanssiosuus, yhteensä 
kuusi tanssia. Tanssiaisten päätteeksi oli vielä vauhdikasta diskotanssia paikallisen ammattilaisen 
Joonas Kymäläisen johdolla. 
  
”Talveton talvi” pakotti talviliikuntapäivän siirtämiseen mielekkäämpään ajankohtaan. Tosin 
maailmanlaajuinen epidemia muutti nekin suunnitelmat. Mahtavaa oli kuitenkin uimahallin 
avautuminen peruskorjauksen jälkeen, ja koululaiset pääsivät taas uimaopetuksen pariin. 
 
Keväällä saimme liikkua etäopetuksen tarjoamin mahdollisuuksin. Oppilaille lähetettiin 
monipuolisia liikunnallisia tehtäviä, joita oli mahdollisuus suorittaa kotioloissa. 
Liikuntasuoritukset merkattiin liikuntapäiväkirjoihin, jotka lähetettiin opettajille takaisin 
tutkittaviksi. 
 
KLL:n kisoihin osallistui oppilaita yleisurheilussa. 
 
Valinnaisliikuntatunneilla syvennettiin liikuntatarjontaa normiliikuntaan nähden. Tutustuimme 
useisiin liikuntamuotoihin ja paikallisiin liikuntamahdollisuuksiin oppilaidenkin toiveita 
kuunnellen.  
 

 


