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Keväällä 2014
Jälleen on yksi lukuvuosi takana. Vuoden alusta saimme käyttöön uudistuneen auditorion
eli Kankaanpääsalin. Se on tarjonnut hyvät puitteet koulumme moninaisten tilaisuuksien
järjestämiseen. Varsinkin keväällä, kun auditorionhoitaja aloitti työnsä, yhteiset tilaisuudet
järjestettiin pääosin auditoriossa. Musiikkiluokka valmistui myös tarjoten aineen
opettamiseen modernit tilat ja välineet. Samoin hallintosiiven peruskorjaus toi jälleen
kuraattori-, psykologi- ja terveydenhuoltopalvelut muun koulun yhteyteen. Keväällä voitiin
jo puhua ”täyden palvelun talosta”. Pohjanlinnan koulu tarjoaa opetukseen nykyaikaiset
tilat, välineet ja oheispalvelut.
Tärkeää opetukselle ja oppimiselle on myös hyvä yhteishenki ja ilmapiiri. Sitä luo omalta
osaltaan oppilaskunnan ja tukioppilaiden toiminta. Monet tilaisuudet toivat vaihtelua
oppitunteihin. Oppilaskunnan tilaan saatiin kauan odotettu kahvikone. Välituntitoimintaa
pyrittiin aktivoimaan osallistumalla keväällä Mun liike -kampanjaan. Kiusaamisen estämistä
jatkettiin KiVa koulu -projektin merkeissä. Myös ART-ryhmä jatkoi toimintaansa. Lukuisista
tapahtumista kannattaa mainita ainakin 9B-luokan hieno musikaaliesitys. Koulustamme oli
edustus myös syksyllä 2013 järjestetyssä kaupungin päättäjien ja nuorten
kuulemistilaisuudessa.
Oppilaat ovat lukuvuoden aikana osallistuneet moniin kilpailuihin ja valtakunnallisiin
kokeisiin. Menestystä tuli mm. Taloustietokilpailussa, jossa Konsta Kallama pääsi
valtakunnalliseen loppukilpailuun. Pisa-tulokset luonnontieteiden osalta olivat myös maan
keskiarvoa parempia. Pohjanlinnan koulu on mukana perusopetuksen laatu -hankkeessa.
Tähän liittyen on tehty laatukyselyt sekä oppilaille että henkilökunnalle. Näitä tuloksia
pyritään jatkossa hyödyntämään käytännön koulutyössä. Koulumme henkilökunta on
osallistunut myös Osaava-ohjelman koulutuksiin.
Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa toimintaa. Vanhempainillat, -vartit ja
huoltajapalaverit ovat yhteistyön näkyvimpiä muotoja. Tiedottaminen on siirtynyt lähes
kokonaan sähköiseen muotoon. Wilman käyttöä on kehitetty ja tietoa on jaettu myös
sähköpostitse sekä koulun internet-sivujen välityksellä. Koulun sisäisessä tiedotuksessa
myös info-tv:t ovat tärkeitä. Tiedonvälityksen reaaliaikaisuuteen on panostettu.
Valtakunnallisesti koulumaailma on jälleen ollut muutosten kourissa. Tämän vuoden
alussa voimaan tullut koulurauhalaki antaa uusia mahdollisuuksia järjestyksen ja
kouluhyvinvoinnin ylläpitoon. Lainsäädäntö on muuttumassa myös oppivelvollisuuden ja
oppilashuollon osalta. Vuonna 2016 tulee voimaan uusi opetussuunnitelma ja tämän
suunnittelutyö aloitettiin jo keväällä. Yleinen taloudellinen tilanne on heijastunut kielteisellä
tavalla opetustoimen resursseihin ja vaikuttanut myös perheiden hyvinvointiin. Nämä
molemmat seikat näkyvät valitettavasti myös koulun arjessa.
Toivotan kaikille aurinkoista ja rentouttavaa kesää. Erityisesti koulunsa päättäville
ysiluokkalaisille tämä päivä merkitsee erään elämänvaiheen päättymistä. Katsokaa
maailmaa tästä eteenpäin ennakkoluulottomasti ja muistakaa, että elämä on
mahdollisuuksia täynnä!
HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

Juha Kemppainen
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2.1. OPETTAJAT JA OPPIAINEET

2013-2014

ABl /
SRau
TBr

Anitta Bly /
sij. Soili Rautaniemi
Tarja Brenner

WDz
KGr
SHa
PHa
AHu
MHö
PJa
JJy
HKa
JKa
AKa
JKe
ENa
SKi
EKi
SKo
SAK
RKu
JKu
TKy
SLa
JLe
PLi
MMa
KMa
SMa
SMä
EMö
ANe
MNi /
LKo
UNu
KOs
APa
MPa
MPe
TPu
ARä
TTa
KTe
ATu
KTö
SUu
MUu
TUu/
KVie
HVa
KVi
TVä
MYl

Waldemar Dziok
Kaija Granat
Sinikka Hauta-Heikkilä
Pauliina Hautala
Ari Huttunen de Carvalho
Marita Hölttä
Päivi Javanainen
Juuso Jylhä
Helena Kajaala-Ylikoski
Jouko Kangasniemi
Anniina Karvinen
Juha Kemppainen
sij. Emma Naskali
Satu Kiviniemi
Elina Kivistö
Sanna Kortetmäki
Satu Korvala
Riitta Kujanpää
Johanna Kurunmäki
Tarja Kytöharju
Suvi Lamminpää
Johanna Lehtinen
Petri Lindell
Mirja Majamaa
Kirsti Mansikkamäki
Satu Mattila
Sari Mäkelä
Elina Mörönen
Antti Nevalainen
Marika Niemi /
sij. Laura Koskimaa
Ulla Nuotio
Kaisu Osmonen
Anneli Palmu
Matti Palmu
Mika Peltonen
Tiina Pulkkinen
Anne Räikkälä
Tiina Tauriainen
Kirsi Tervola
Arto Tuomiluoma
Kaisa Törmä
Sanna Uusi-Rajasalo
Maria Uusitalo
Tellervo Uusitalo/
Kaisu Viertonen
Heidi Vainio
Kaarina Vilppola-Tuomiluoma
Tuomas Väinä
Maarit Ylikoski-Rinne

(KO, KOV, sYJP)
(BG, GE, TT,LU)
to

ptto

(UK)
(AI, HI, YH)
(OPO)
(AI, S2, sKUK, ILS)
(KU, KUV, sKUK)

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

(ENA)
to
rehtori, vv. (TT)
resurssiop.
(EO, OPO)
(UE)
ptto
(LIT, LIV, TT)
ap.reht.,
(HI, YH)
vs.rehtori
(HI, YH, TT)
(MU, MUV, MULV)
(MA, FK, FY, KE)
(EO)
to
(AI)
(MA, FK, FY, KE)
(LIT, LIV)
(KO, KOV, sKJP, RMM9)
(EO)
(RUB, SAB)
(TN, TNV, TNLK, sKKR, sLKI)
(MA, FY, KE, sMAT)
vs.
(EO)
(BG, GE, LU)
(OPO)
(EO)
(MA, FK, FY, KE, sMAT)
ptto
(KO, sKJP, sYJP)

ptto
vv.

to

vv.
vs.

(ENA, sEKL)
(RUB, RAB)
(TT)
(ATV)
(LIP, LIV)
(UE, HI, YH, ET)
(EO)
(AI)
(BI,GE, LU, TT)
(TN, TNV, TNLK, ELS, sLKI)
(SAB)
(ENA, sEKL, sEKT)
(EO)
(ENA)
(MA, FY, KE, sMAS, sMAT)
(TS, KÄA, sKKS, sSAU)
(AI)
(JOPO-luokka, EO)
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EHe/MSa Ella Helander/Mirja Santahuhta
KHi/MSa Kati Hietikko/Mirja Santahuhta

(koulukuraattori)
(koulukuraattori)

JHa
LPe
MSo
THei

(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(henkilökohtainen avustaja)

Jenni Hakanen
Leena Peltomäki
Marja-Liisa Sokura
Timo Heiniluoma

POHJANLINNAN KOULU
Kangasmoisionkatu 1, PL 47
38701 KANKAANPÄÄ
Opettajainhuone, puh. 044 577 2328
Kädentaidon opettajien työtila, puh. 044 577 2326

REHTORI
APULAISREHTORI,
VS. REHTORI
KOULUSIHTEERI

Päivi Javanainen
Juha Kemppainen

044 577 2321
044 577 2322

Mervi Kulmanen

044 577 2320

OPPILAANOHJAAJAT

Sinikka Hauta-Heikkilä
Sari Mäkelä
Helena Kajaala-Ylikoski

044 577 2324
044 577 2323
044 577 2335

KEITTIÖ

Ravitsemistyönjohtaja
Virva Jokiainen

02 577 2328

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
VAHTIMESTARIT

KOULUTERVEYDENHUOLTO
kouluterveydenhoitaja
mielenterveystyöntekijä
kouluhammaslääkärit
(hammashoitola)

Juha Kangas
Jari Palokangas

Irma Hämäläinen
ma–pe 8–9 ja 11.30–12.30
Terttu Männistö
Marisa Tuomisto (7.lk)
Jenni Peltola (8. lk)
Pirjo Mattila (9. lk)

044 577 2635
044 577 2642

044 577 3281
050 554 1591

02 577 3550
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KOULUKURAATTORIT

Ella Helander/Mirja Santahuhta
Kati Hietikko/Mirja Santahuhta

044 577 2301
044 577 2747

KANKAANPÄÄSALI

Tapani Alapeltola

044 577 2202

POHJANLINNAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA 2013-2014
Juha Partanen, puheenjohtaja
Päivi Tammisto
Kerttu-Liisa Kangas, siht.
Pauliina Keskimäki, rahastonhoitaja

Marita Isoviita
Miia Rajakallio

Saija Rajakallio
Maarit Suvanto
Oili Virtanen
Koulua kokouksissa edusti Tarja Brenner

Keskusta
Kyynärjärvi
Ala-Honkajoki
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Narvi/Vihteljärvi
Vihteljärvi
Niinisalo

tarja.brenner@kankaanpaa.fi

Oppilasluettelo (31.5.2014)

Pohjanlinnan koulun toimintakertomukseen kuuluu myös luettelo koulussa tänä lukuvuonna
opiskelleista oppilaista. Tästä Internetissä julkaistusta versiosta se on tietosuojasyistä poistettu.
Täydellisen vuosikertomuksen oppilasluetteloineen saa tarvittaessa koulun kansliasta.
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LUKUVUODEN 2013–2014 TAPAHTUMIA
SYYSLUKUKAUSI
Elokuu

8.8.

Uusi lukuvuosi alkoi.

9.8.

Koululaisjumalanpalvelus.

13.8.

Kasiluokkalaisten Mopopäivä. Mopoiluasiaa SAMK:in auditoriossa
yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa.

vk 33–35

7. luokkien ja muutaman 8. luokan ryhmäyttäminen, 3h/ryhmä,
mukana kuraattori, oppilaanohjaaja ja luokanvalvoja.

vk 33–35

Seiskojen atk-koulutukset.

22.8.

Oppilaskunnan kokous ja hallituksen muodostaminen.

Syyskuu
vk 38–41

Jopo 9. lk työssäoppiminen.

2.9.

Käsityökerho alkoi.

4.9.

Valokuvauspäivä ja koulukuraattoreiden järjestämä infotilaisuus
ART-toiminnasta ruokasalissa.

12.9.

Oppilaskunnan järjestämä Nälkäpäiväkeräys ja
7. luokkien vanhempainilta.

13.9.

Liikuntapäivää vietettiin varsin perinteisin menoin, vaikkakin
päivän lajivalikoimassa saappaanheitto oli saanut antaa tilaa
naruhyppelylle. Sen lisäksi lajeina olivat tikanheitto ja vauhditon
pituushyppy sekä sukkulaviesti. Tulokset:
7. luokat
1 7B
2 7G
3 7D
4 7F
5 7C
5 7E
7 7A
8 7P

8. luokat
1 8C
2 JOPO
3 8E
4 8B
4 8D
6 8A
7 8F
8 7-8H
9 8P

9. luokat
1 9C
2 9E
3 9A
4 9B
5 9G
6 9F
7 9D
7 9P

Paras asu 9A (opettajien raadin äänestys)
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Liikuntapäivän sukkulaviesti. (Kuva: Juha Kemppainen.)

14.9.

Luontokurssin syysretki Lauhanvuoreen.

17.9.

Koululiikuntaliiton Satakunnan piirin yleisurheilukilpailut Porissa.
Pohjanlinnan kouluun tuomisina oli kolme kultamitalia:





Jonna Jaakkola (8E) kuulantyöntö
Teemu Narvi (7B) keihäänheitto
Pyry Santahuhta (8A) pituushyppy
Liuta muita mitalisijoja myös

20.9.

Taksvärkkipäivä

24.9.

Jokasyksyinen seiskagaala. Koska auditorio on remontissa,
gaalan paikka oli tällä kertaa Palloiluhalli. Saatiin nähdä ja
kuulla tukioppilaiden kullekin luokalle valmistamat ohjelmat sekä
musiikkiryhmien ja ilmaisutaidon ryhmän esityksiä.

vk 41

9P ½ ryhmän TET

Lokakuu

1.10.

Mahdollisuuksien metsä -luento, jonka piti asiantuntijavierailija
Anne Haukkavaara kaikille 9. luokkien oppilaille koulun ruokalassa.

2.10.

Poistumisharjoitus.

vk 41

9P ½ ryhmän TET.

9.10.

Ysiluokkalaisten vierailu Vatajankosken Sähkö Oy:llä.

17.10.

Nuorten kuulemistilaisuus.

vk 42

TET-jakso 9ABCD.
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vk 43

SYYSLOMA 21.–25.10.

vk 44

TET-jakso 9EFG.

29.10.

8. luokkien vanhempainilta.
Tukioppilaskoulutusta 8. lk tukioppilaille, Kati Hietikko.

Marraskuu

vk 45–48

Jopot 8. lk työssäoppiminen.

6.11.

Matemaattisten aineiden opettajien liiton MAOL:n järjestämä
matematiikkakilpailu. Koulun kolme parasta olivat:
Kallama Konsta (9B)
Lehtinen Eetu (9A)
Vainionpää Konsta (9E)

7.11.

9. lk matka Helsinkiin ruotsinkieliseen teatteriin.

11.11.

Galaxi Soundin Bling Bling -bändin kuvaus.

11.11.

Pohjanlinnan koulun aukeama Kankaanpään Seudussa. Tekijänä
8E ja aiheina muun muassa tupakointi, Jopon työpaikkajaksot
sekä edellisvuotisten ysiluokkalaisten kuulumiset.

12.11.

9. luokkien teknologiavierailut KMT Yrityspuistoon, Ruukille,
KMT Pansialle ja Kankaanpää Worksille.

13.11.

Paikallinen Taitaja-kilpailu Sataedulla. Pohjanlinnan koulusta oli
kisaamassa 9 joukkuetta, joista ei ollut jatkoonpäässeitä lainkaan.

vko 46

Valinnaisliikunnan kiipeilyt Jämillä
- 8. luokat 13.11.
- 9. luokat 14.11.

20.11.

Ysiluokkien vanhempainilta, jonka pääasiallisena aiheena oli
yhteishaku ja jatko-opinnot

21.11.

Tukioppilaiden teemapäivä ”Havaiji-päivä”, jolloin pukeuduttiin
värikkäästi ja kesäisesti. Värikkäin luokka oli 8H, joka palkittiin.
Oppilaat saivat myös äänestää havaijilaisinta henkilökunnan
edustajaa. Voiton vei koulunkäynninohjaaja Marja-Liisa Sokura,
joka sai 284 ääntä.

22.–23.11.

9. luokkalaiset vanhempineen osallistuivat Sataedun avointen
ovien päivään.

29.11.

Adventtitilaisuus Palloiluhallissa.
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9. luokkalaisten tutustuminen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutukseen Kankaanpään opistolla.

Joulukuu
49–50

Jopot 9. lk työssäoppiminen.

ma 2.12.

Soivan viikon konsertti 7. luokille ja musiikkiluokille
Kankaanpään Musiikkiopistolla.

to 5.12.

Itsenäisyyspäivän aamujuhla
koulun pihassa. Lippujuhlassa
apulaisrehtori Juha Kemppaisen
avaussanat, lipunnosto,
lippulaulu, oppilaskunnan
hallituksen varapuheenjohtaja
Teemu Utusen puhe ja Maammelaulu.

pe 6.12.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ

Itsenäisyyspäivän aaton lipunnosto.
(Kuva: Joonas Ruuskanen, 9C.)

vk 50

Kielten lehtoreiden junailema kieliviikko, jolloin koulussa oli esillä
kieliin liittyvää materiaalia, päivänavaukset tulivat vierailla kielillä
ja ruoka oli eri maihin liittyvää. Oppilailla ja opettajilla oli päivittäin
mahdollisuus vastata tietokilpailukysymyksiin. Pukeuduttiin
kunkin päivän teemakielen mukaisesti (esim. lipun värit).
ma 09.12.
ti 10.12.
ke 11.12.
to 12.12.
pe 13.12.

englanti
ranska
saksa
venäjä
ruotsi

11.12.

Kieliviikon keskiviikkona kuultiin Palloiluhallissa joulumusiikkia eri
maista. Musiikista vastasivat musiikkiluokat 7B, 8E ja 9B sekä
kahdeksannen ja yhdeksännen luokan valinnaisen musiikin
ryhmät. Kappaleiden välissä kuultiin mielenkiintoista tietoa eri
maiden joulunviettoperinteestä.

12.12.

Yhdistelmäopintojen info-tilaisuus 9. luokkalaisille oppilaille
SAMKin auditoriossa.
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13.12.

Lucian päivän aamuna kuultiin ensin luokissa keskusradiosta,
mistä Lucian legendassa oikein on kyse. Sitten siirryttiin käytäville
seuraamaan, miten Lucia saattajineen kiersi koulua laulaen tuttua
Santa Lucia -laulua. Kulkue vieraili myös viereisessä
Kangasmetsän alakoulussa.

Lucia-kulkue. (Kuva: Joonas Ruuskanen, 9C.)

18.12.

Pohjanlinnan koulun tanssiaisten vuoro oli syyslukukauden
viimeisen kouluviikon keskiviikkona. Tanssit kuuluvat liikunnassa
loppusyksyn viikko-ohjelmaan, ja vuodesta 2006 alkaen opittuja
taitoja on päästy näyttämään muillekin koko koulun yhteisissä
tanssiaisissa.
Tilaisuudessa nähtiin ensin luokka-asteittaiset tanssit. Ensin
vuoron saivat kasiluokkalaiset, sitten seiskat ja lopuksi ysit.
Tämän jälkeen oli paritansseja: valssia, foksia, tangoa ja jenkkaa.
Viimeinen reilu puolituntinen vierähti diskon parissa, ja
välissä hypittiin isolla joukolla letkajenkkaa.

Tanssiaiset. (Kuva: Joonas Ruuskanen, 9C.)
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21.12.

Syyslukukauden päätöspäivä. Aloitettiin joulupuurolla ja sen
jälkeen siirryttiin kotiluokkien kautta Palloiluhalliin
juhlatilaisuuteen.
Juhlan ohjelmassa oli pari yhteislaulua musiikkiluokka 7B:n
toimiessa säestäjinä ja esilaulajina. He myös esittivät Jouluyön
hymnin. Yhdeksännen luokan ilmaisutaidon ryhmä esitti jouluisen
näytelmän, jossa päästiin seuraamaan suomalaisen joulun lisäksi
myös saksalaisia ja englantilaisia joulutapoja. Rehtori puhui, ja
kuultiin jouluevankeliumi. Lopuksi todistusten jako kotiluokissa.

KEVÄTLUKUKAUSI
Tammikuu
7.1.

Kevätlukukausi alkoi lukujärjestyksen mukaisesti.

vk 3–4 (13.–31.1.)

Kasiluokkien ”Mä ja muut” -ryhmäytystunnit alkoivat palloiluhallilla
koulukuraattoreiden ja opinto-ohjaajien johdolla.

15.1.

Varusmiespalvelusta ammattiin -esittelyinfo 9. luokan oppilaille

18.1.

Pohjanlinnan koulussa vietettiin avointen ovien päivää lauantaina.
Erityisesti paikalle oli kutsuttu seitsemäsluokkalaisten
vanhemmat, mutta koululla vieraili päivän aikana myös muita
oppilaiden huoltajia sekä entisiä oppilaita.
Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten ohjelmassa oli
aamupäivällä valinnaisaineita. Seitsemäsluokkalaiset huoltajineen
kiersivät luokissa tutustumassa valinnaisaineisiin, sillä heidän piti
tehdä omat valintansa lähipäivinä. Myöhemmin päivällä seiskoilla
ja kaseilla oli luokanvalvojantunnit ja eri aineiden oppitunteja, joille
niillekin myös vieraat olivat tervetulleita. Yhdeksäsluokkalaiset
puolestaan saivat kuulla oppilaanohjaukseen liittyen useiden
aikuisten tarinoita työ- ja opintopoluistaan.

Avointen ovien aluksi auditoriossa. (Kuva: Joonas Ruuskanen, 9C.)
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vk 4–7

Jopot 8. lk työssäoppiminen.

22.1.

Oppialaesittely yseille (eläinala, puutarha-ala, maatalousyrittäjä,
talonrakennus, lvi).

23.1.

Satakunnan päässälaskukilpailu kahdeksasluokkalaisille.
Koulumme parhaat olivat Susanne Raukola (8B) ja Jonna
Jaakkola (8E), jotka pääsivät myös Poriin jatkokilpailuun.
Menestystä ei kuitenkaan siellä myöhemmin tullut.

24.1.

7. lk valinnaisainekortin palautus.
Tutustuminen kulttuurialaan Sataedun Nakkilan toimipisteeseen
9. luokkalaisille alasta kiinnostuneille opinto-ohjaajien johdolla.

29.1.

Sedu-esittely 8. luokkien oppilaille ja kiinnostuneille 9.
luokkalaisille Kankaanpääsalissa.
ART-info kutsutuille oppilaille sekä kaikille kiinnostuneille
läksyparkkitilassa kuraattoreiden johdolla.

31.1.

Pohjanlinnan koulun pitkäaikainen kielten lehtori Ulla Nuotio jäi
eläkkeelle tammikuun lopussa. Useimmat oppilaat tuntevat Ullan
englannin opettajana, mutta hän on opettanut myös venäjää ja
ruotsia.
Koulupäivän aluksi Ulla saapui koululle oppilaiden muodostamaa
kujaa pitkin. Opettajainhuoneella hän pääsi nauttimaan
leivoskahveista ja musiikista. Päivän päätteeksi vietettiin
läksiäisjuhlaa koko koulun voimin Palloiluhallissa. Ohjelmassa oli
ilmaisutaidon ryhmän esittämiä tilanteita Ullan tunneilta sekä
opettajien bändin esittämänä muutama kappale musiikkia. Rehtori
Päivi Javanainen käytti puheenvuoron ja oppilaskunnan hallitus
muisti Ullaa lahjalla. Lisäksi tilaisuudessa nähtiin voimisteluesitys,
sillä Ulla on vuosikymmenien ajan ollut voimistelijoiden ohjaaja,
valmentaja ja seura-aktiivi.
Pohjanlinnan koulu toivottaa Ullalle oikein mukavia eläkepäiviä!

Helmikuu

vk 9–10

Jopot 9. lk linjatutustuminen, Sataedu.

ke 5.2.

Metsävisa, 8. lk.

vk 6

Sanomalehtiviikko: teemaviikko näkyi etenkin äidinkielen ja
kirjallisuuden tunneilla.

6.2.

Kankaanpään Seudun toimittaja kävi kertomassa lehtiasioista
kasiluokkalaisille Kankaanpääsalissa.

vk 6

9.-luokkalaisten koehaku oppilaanohjaajien johdolla.
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13.2.

Oppilaskunnan hankkima ja hoitama kahvikone saapui oppilaiden
käyttöön.
9. luokkien oppilaista osa oli mukana Sataedun metallialan
työpajassa opettaja Arto Tuomiluoman ja koulunkäynninohjaaja
Leena Peltomäen johdolla.
Kankaanpään Yhteislyseon abiturienttien penkkariautot
poikkesivat myös Pohjanlinnan koululla torstaina 13. helmikuuta.
Vaihtelevan kokoisen karkkisaaliin lisäksi muistoksi vierailusta jäi
muutamille myös komeat kasvomaalaukset.
Koko talvilomaa edeltävän viikon porukkaa kerääntyi
ruokatunneilla ja tuntien alussa olympialaisia katsomaan
seiskasoluun. Torstaisen Suomi–Itävalta-jääkiekkopelin aikaan
katsomossa oli enimmillään kolmattasataa henkeä. Hyvin mahtui.

Pohjanlinnan olympiakatsomo. (Kuva: Tuomas Väinä.)

14.2.

Ystävänpäivä ja liikuntapäivä
Viimeinen koulupäivä ennen talvilomaa oli täynnä monenlaisia
tapahtumia. Päivä aloitettiin Kankaanpääsalissa pidetyillä
ystävänpäivägaaloilla. Niiden ohjelmassa oli muun muassa
musiikkiesityksiä, ilmaisutaidon ryhmän sketsejä sekä perinteistä
opettajakaraokea.
Ysiluokkalaiset kävivät seuraamassa Kankaanpään Yhteislyseon
vanhojen tansseja.
Iltapäivällä vietettiin liikuntapäivää sääolosuhteista johtuen
hieman aiemmasta poikkeavalla lajivalikoimalla. Osa oppilaista
lähti lenkkeilemään joko juosten tai kävellen. Osa valitsi
liikuntasuorituksekseen taidekehäsuunnistuksen. Talvisinta
menoa oli tarjolla jäähallissa, johon nelisenkymmentä oppilasta
päätyi luistelemaan.
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vko 8:

TALVILOMA 17.–21.2.

Maaliskuu
24.2.–14.3.

9. luokkalaisten yhteishaku.

vk 11–12

Jopot 8 lk linjatutustumiset / Sataedu.

vk 13–15

Jopot 9. lk työssäoppiminen.

1.3.

Luontokurssin kevätretki Turkuun.

6.3.

Valinnaisliikuntaryhmien lasketteluretki Ellivuoreen.

vk 11

8P ½ ryhmää TET

12.3

Peruskoulupäivä Sataedun Kankaanpään yksikössä 8. luokkien
oppilaille, esittelyssä mm. sosiaali- ja terveysala, kone- ja
metalliala, sähköala, rakennusala, hiusala, autoala ja hotelliravintola ja catering-ala.

vk 12

8P ½ ryhmää TET

20.3.

Pohjanlinnan koulun joukkue mukana Satakunnan Tietäjät
-tietokilpailussa. Tietokilpailun järjesti Satakunnan radio.

vk 13

Tukioppilaiden järjestämä väriviikko. Eri päivinä pukeuduttiin
teemaväreihin:
ma: musta
ti: sininen
ke: punainen
to: valkoinen
pe: vihreä
Värjäytynein luokka palkittiin kunakin päivänä seuraavasti:
7A – musta
Jopo – sininen
9B – punainen
9A – valkoinen
8C – vihreä

27.3.

Rastiparkki. Asiaa Nuorten Jukolan suunnistusviestistä, joka
järjestetään Kankaanpäässä 16.8.2014. Viestiin kootaan
Pohjanlinnan koulun joukkue.
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28.3.

Pohjanlinnan koulusta osallistui edustaja Nuorten parlamentin
yhdeksänteen täysistuntoon Helsingin eduskuntatalossa.
Pohjanlinnan edustajaoppilaana toimi Antti Uusi-Oukari. Lisäksi
mukana olivat toimittajaoppilas Maria Lehtinen sekä lehtori
Anniina Karvinen.

Nuorten parlamentti. (Kuva: Anniina Karvinen.)

TET-info kahdeksasluokkalaisille Kankaanpääsalissa.
31.3.

8. luokkalaisten teknologiavierailut. Tutustumiskohteina PromecoKMT Yrityspuisto, Ruukki ja Hollming Works.

Huhtikuu

3.4.

9. luokkalaisten taloustietokilpailu. Kolme parasta (maksimi 46p.):
1. Kallama Konsta (9B) 41p.
2. Vainionpää Konsta (9E) 38p.
3. Erkkilä Atte (9F) 36p.
Edellä mainituista Konsta Kallama eteni loppukilpailuun Helsinkiin
15.–16.5. Sinne kutsuttiin maan 30 parasta ja Konsta oli
kautta aikojen ensimmäinen loppukilpailuun asti selvinnyt
koulumme oppilas.

9.4.

Jopo-luokan luokkaretkipäivä.
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10.4.

Pohjanlinnan koulun 8C-luokan joukkue Nou Hätä
-aluekilpailussa Porissa. Joukkueessamme kilpailivat Tuulia
Koskela, Maaren Köykkä ja Inka Junnila.

kuva © Sampo Kuusinen

17.–21.4.

PÄÄSIÄISLOMA

16.4.

TET-sopimusten palautus 7. luokat

25.4.

Monitoimiliikuntapäivä Palloiluhallissa ja Ajokortti työelämään
-kurssi.

Köydenvetoa luokka-asteiden ja opettajien välillä. (Kuva: Tuomas Väinä)

30.4.

TET-sopimusten palautus 8. luokat.
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Toukokuu
vk 19–21

Jopot 8. lk työssäoppiminen.

1.–2.5.

Vappu, vapaa.

5.5.

Mun liike -välituntiliikuntakampanjan avaus.

5.-6.5.

Vuosien varrella -konsertti.
Musiikkiluokka 9B:n päätöskonsertti Vuosien varrella esitettiin
maksavalle yleisölle Kankaanpääsalissa 5.5. klo 19.00. Kesto
noin 100 minuuttia sisältäen väliajan. Maksavan yleisön lisäksi
esitys esitettiin Pohjanlinnan koulun oppilaille sekä muutamille
alakoulujen ryhmille seuraavana päivänä.
Konsertti oli musiikkiluokan lopputyö, joka yhdistää musiikilliset ja
muut esittämiseen liittyvät taidot. Käsikirjoitus oli oppilasryhmän
tekemä, ja lopulliseen muotoonsa se oli hioutunut koko luokan
yhteistyönä harjoitusten myötä. Musiikkikappaleet oli valittu
yhdessä musiikinopettajan kanssa, ja niitä harjoiteltiin koko
kevätlukukauden ajan.
Mitä vuosien varrella tapahtuu?
Lahja ja Juhani ostavat lastensa ja lapsenlastensa
hämmästykseksi kahvilan ja alkavat pitää sitä eläkepäiviensä
ajankuluksi. Selviää, että juuri tällä kahvilalla on yllättävän suuri
merkitys heidän elämässään vuosikymmenien ajan. Alkaa
aikamatka 1950-luvulta nykypäivään musiikin siivin. Mitä kaikkea
näihin vuosikymmeniin mahtuukaan…

9B:n Vuosien varrella. (Kuva: Joonas Ruuskanen, 9C.)

17

6.5.

9-luokkalaisten valtakunnallinen EU-tietokilpailu. Koulun parhaat
oppilaat olivat:
1. Leevi Leppänen (9E) 29,5p
2. Julia Nurminen (9E) 29p
Ella Pajuniemi (9A) 29p
Santeri Vataja (9F) 29p

7.5.

7-luokkalaisten TET-päivä ja kuudesluokkalaisten tutustumispäivä
Pohjanlinnan kouluun.

8.5.

Kuudesluokkalaisten tutustumisilta.

9.5.

Nuorisovaalit (Euroopan parlamentin vaalit).

12.5.

Pohjanlinnan koulun aukeama Kankaanpään Seudussa. Tekijänä
8D ja aiheina muun muassa Wilma, ajoneuvoilkivalta ja
potkunyrkkeily.

vk 20

TET-jakso 8AB.

15.–16.5.

Valtakunnallinen taloustietokilpailu Helsingissä. Koulustamme
kilpailuun osallistui Konsta Kallama (9B).

vk 21

TET-jakso 8CDEF.
9G leirikoulu Ahvenanmaalla 19.–23.5.
9B leirikoulu Budapestissa 19.–23.5.

22.5.

Yhdeksäsluokkalaisten juhlalounas.

Juhlalounaan kaunista kattausta. (Kuva: Leena Peltomäki.)
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ma 19.5.
ti 20.5.
ke 21.5.
pe 23.5.

7-luokkien suopäivät:
7G
7CD
7AB
7EF

27.5.

Koulurock Kankaanpääsalissa.

Koulurock, ysien valinnaisen musiikin ryhmä. (Kuva: Joonas Ruuskanen, 9C.)

28.5.

Vanhempainyhdistyksen tarjoama stand up -koomikko Mikko
Vaismaan esitys Kankaanpääsalissa koulun oppilaille.

Stand up -koomikko Mikko Vaismaa. (Kuva: Joonas Ruuskanen, 9C.)

Ysitukarit ja 9D-luokka Särkänniemessä Tampereella koko
päivän.
Kahdeksasluokkalaisten tutustuminen Kankaanpään
Yhteislyseoon.
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29.5.

Helatorstai, vapaapäivä.
Tukioppilaiden oma toimintapäivä.

30.5.

Ysigaala.
Oppilaskunnan seppeleenlasku sankarihaudoilla.

Kukat on laskettu. On musiikin vuoro. (Kuva: Anniina Karvinen.)

31.5.

Kevätjuhla Palloiluhallissa.

Kesäkuu
ma 2.6.

Arvosanakorotustenttiin ilmoittaudutaan kirjallisesti koulun
kansliaan viimeistään klo 15.
Yhteisvalinnan tulokset postitetaan.

ti 17.6.

Ehtolaiskuulustelu ja arvosanakorotustentti.

Heinäkuu

Täydennyshaku syksyllä 2013 alkavaan yhteishaun koulutukseen.

Joustava perusopetus – Jopo, työssäoppimisjaksot:
Jaksoilla oppilaat ovat koulussa maanantait ja perjantait.
9. lk: vkot 38–41
9. lk: vkot 49–50
9. lk: vkot 13–15

8. lk: vkot 45–48
8. lk: vkot 4–7
8. lk: vkot 19–21

Linjatutustumiset:
9. lk: vkot 9–10

8. lk: vkot 11–12
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Yhdeksäsluokkalaisten retki Svenska Teaterniin marraskuussa 2013
Vapaaehtoiset yhdeksäsluokkalaiset tekivät torstaina 7.11. retken Helsingin ruotsinkieliseen
teatteriin katsomaan musikaalia "Djungelboken". Lähtö tapahtui aikaisin aamulla, mutta
nopeasti väsymys oli kaikonnut. Itse näytelmä kesti noin 2,5 h, väliaika mukaan luettuna. Sen
jälkeen retkeläisillä oli aikaa kierrellä kauppoja ja keskustaa.
Näytelmää oli hauska seurata, ja juonessa pysyi hyvin mukana, vaikka kaikkea ei
ymmärtänytkään. Sanojen joukosta oikein tuntuivat korostuvan ne, jotka oli oppinut jo
aiemmin. Musikaali oli hyvin toteutettu, juoni kulki luontevasti laulu- ja tanssinumeroiden
kannattelemana. Myös puvustus oli upeaa, aina metsästäjien puvuista Shere Khanin
yksityiskohtaiseen tiikeriasuun.
Muutaman tunnin ostoskierroksen jälkeen lähdettiin tapaamispaikalta bussilla takaisin kohti
Kankaanpäätä, perillä olimme yhdeksän aikaan illalla. Tyytyväinen mutta väsynyt
joukko jaksoi kuitenkin vielä perjantain tunneilla keskittyä ennen viikonloppua!
"När ridån går upp tar vi er med in i ett färgsprakande äventyr. Det blir spänning, skratt och
häftig musik. Välkommen in i djungelns magiska värld!"
Teksti: Annika

Kyytinen 9B

Kieliviikko
Pohjanlinnan koulussa vietettiin kieliviikkoa 9.–13.12.2013. Viikon teemakielet olivat
englanti, ranska, saksa, venäjä ja ruotsi, joita kaikkia opiskellaankin Pohjanlinnassa.
Kieliviikon tavoite on tutustuttaa maiden kulttuureihin ja syventää kielien opiskelua.
Kieliviikko näkyi koulussa päivittäin maan väreinä sekä oppilaiden askartelemina
julisteina ja koristeina. Aamuisin aamunavaus kuultiin päivän teemakielellä ja ruokasalissa
lounastettiin maalle tyypillisellä ruualla. Päivittäin pähkäiltiin tietokilpailun ratkaisuja ja
infotelkkarissa pyörineiden vieraskielisten tekstien merkitystä.
Keskiviikkona kokoonnuttiin kieliviikon konserttiin Palloiluhallille, jossa musiikkiluokat ja
musiikin valinnaisryhmät esittivät erikielisiä joululauluja. Tilaisuuteen liittyi myös puhe
kyseisten maiden joulunviettoon liittyvistä perinteistä.
Viikko päättyi 9B-luokan valmistelemaan Lucia-kulkueeseen, joka viimeistään viritti kaikki
joulutunnelmiin.
Kokonaisuudessaan kieliviikko tarjosi loistavan tietopaketin kulttuureista, mutta toimi
samalla kaivattuna piristyksenä lukukauden loppusuoralla.

Janita Halminen ja Atte Erkkilä 9F
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Kuva © Maarit Ylikoski-Rinne

JOPO-LUOKKA
LUOKKARETKELLÄ TAMPEREELLA
-KULTTUURIA JA ELÄMYKSIÄJOPO-luokka teki ohjelmatäyteisen luokkaretken Tampereelle ke 9.4.2014.
Matkaan lähdettiin koulun parkkipaikalta aamulla klo 9. Keittiöltä saatiin mukaan eväät,
jotka syötiin aamupalaksi matkalla Idea Parkiin 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. Ensimmäisenä pysähdyttiin Nekalassa
Tammertukun myymälässä Löytöliiterissä ostoksilla. Sieltä jatkettiin matkaa Pyynikin
näköalatornille. Siellä nautittiin näköalatornin kahvilan kuuluisat ja maistuvat munkkikahvit.
Herkutteluhetken jälkeen kiivettiin näköalatornin ulkotasanteelle ja tutustuttiin aurinkoisen
Tampereen näkymiin yläilmoista.
Ennen päivämme varsinaista kulttuuriantia kävimme vielä Stockmann-tavaratalossa
fiilistelemässä Hullujen päivien tunnelmaa, joka sattui sopivasti luokkaretkipäivällemme.
Siellä oli melkoinen hulina käynnissä ja tunnelma rauhaton, joten emme viipyneet siellä
pitkään.
Luokkaretken odotetuin hetki ja kohokohta oli Musiikkiteatteri Palatsissa esitettävä IHAN
TUULIAJOLLA -musikaali. Ennen musikaalia opeteltiin illallisruokakulttuuria pitkän kaavan
mukaan ja nautittiin hyvästä ruoasta. Musikaali oli näkemisen arvoinen. Musiikki,
näyttelijäsuoritukset ja tunnelma olivat hyviä.
Koululle saavuttiin puolenyön aikoihin. Päivä oli kaikin puolin onnistunut ja mieliin
ikimuistoisesti painuva.
Kuvat © Maarit Ylikoski-Rinne

I

22

OPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014
Kokouksessa 22.8.2013 valittiin oppilaskunnan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Antti Uusi-Oukari 9B
Sihteeri: Maria Lehtinen 9A
Varapuheenjohtaja: Teemu Utunen 8C
Rahastonhoitaja: Viliina Varis 9B
Tiedotusvastaava: Kim Kahila 9C (Konsta Kallama 9B) Kioskivastaava: Arttu Rajamäki 9C
Kioskivastaava: Martti Perna 9A
Kioskivastaava: Joona Lehtinen 8E
Lahjavastaava: Iida Niemipelto 7D
Lahjavastaava: Rasmus Rajakallio 7D

* Anniina Karvinen johti oppilaskunnan toimintaa.
* Syyskokous pidettiin 28.8.2013
* Oppilaskunnan jäsenten valokuvaus oli 4.9.2013
* Oppilaskunnan toimintaa esiteltiin 7.-luokkalaisten vanhempainillassa 12.9.2013
* Taksvärkin tuotto meni tänä lukuvuonna Kirkon ulkomaanavulle, Sydänlapsille ja –
aikuisille, SEY:lle sekä Kankaanpään sotaveteraaneille.
* Osa hallituksen jäsenistä osallistui nälkäpäiväkeräykseen torilla 12.9.
* Nuorten kuulemistilaisuuteen osallistuivat Rasmus Rajakallio ja Teemu Utunen.
* Ensimmäinen pullopäivä järjestettiin 20.11.2013, muut pullopäivät 26.3. ja 25.4.
* 4.12. kokouksessa tiedottaja Kim Kahila erosi oppilaskunnan hallituksesta. Tilalle tuli
Konsta Kallama.
* Kahvikone saapui koulullemme.
* Satakunnan tietäjät -tietokilpailuun osallistuivat Eetu Lehtinen, Konsta Kallama ja Antti
Uusi-Oukari.
* Eduskuntavierailu, jossa Pohjanlinnan koulua edusti Antti Uusi-Oukari. Lisäksi mukana
olivat toimittajaoppilas Maria Lehtinen ja opettajista Anniina Karvinen.
* Kioskia pidettiin muutamia kertoja koko vuoden aikana.
* Osallistuttiin EU-varjovaalien järjestämiseen.
* Oppilaskunnan kevätkokous pidettiin 27.5.2014.
* Kevätjuhlassa jaettiin oppilaskunnan stipendi ”luokan parhaalle kaverille”.

Maria Lehtinen
oppilaskunnan sihteeri
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LIIKUNTA 2013-2014
Pohjanlinnan koulun liikuntapäivää vietettiin perjantaina 13.9.2013 pesäpallostadionilla. Ohjelmassa oli
yhteinen alkulämmittely, perinteinen luokkien välinen neliottelu (hyppynarutehtävä, vauhditon
pituushyppy, tikanheitto ja sukkulajuoksu). Luokat kisailivat myös parhaasta yhteisestä asusteesta.
Ennen joulua 18.12.2013 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 14.2.2014 liikuttiin lähiliikunta-alueilla eri kohteissa. Lumen puutteen vuoksi
perinteinen hiihtoretki jouduttiin peruuttamaan. Tarjolla oli luistelua ja pelailua jäähallissa, kävely/juoksulenkki sekä suunnistusta Taidekehän teoksiin tutustuen.
Perjantaina 25.4. 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 hapkidoa. 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.
Valinnaiset ysit toimivat esiopetuksen liikuntatapahtumassa apuohjaajina keväällä.
Koulumme 7.-luokkalaiset pelasivat koulupesisotteluita luokkajoukkueilla

TUKIOPPILASTOIMINTA LUKUVUONNA 2013-2014
Lukuvuonna 2013–2014 tukioppilastoiminta oli sekä kahdeksasluokkalaisten että yhdeksäsluokkalaisten osalta
kerhomuotoinen toimintakokonaisuus. Kahdeksasluokkalaisia oli toiminnassa mukana 19 ja yhdeksäsluokkalaisia
16.
Syyslukukauden alussa ysitukarit järjestivät perinteisen seiskagaalan. Kasitukarit järjestivät marraskuun alussa
välituntitoimintaa yhden viikon ajan. Lisäksi ysitukarit leikittivät omia seiskaluokkiaan välitunneilla. Marraskuussa
kasitukarit myös järjestivät Havaiji-aiheisen 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. Kaitukarit myös auttoivat ystävänpäivägaalan järjestelyissä. Maaliskuussa vietettiin väriviikkoa, jolloin joka
päivä pukeuduttiin eri värin mukaan. Päivittäin palkittiin parhaiten pukeutunut luokka.
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Osa kaseista oli huhtikuussa mukana lipaskerääjänä Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämässä Kevätilokeräyksessä. Toukokuussa tulevien seitsemäsluokkalaisten käydessä tutustumassa Pohjanlinnan kouluun kasitukarit
järjestivät heille parin tunnin verran tutustumis- ja ryhmäytysleikkejä. He toimivat myös valokuvasuunnistuksen
rastimiehinä ja muissa avustavissa tehtävissä. 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 2013–2014 tukioppilastoiminnan vetäjinä toimivat Pauliina Hautala ja Sanna
Uusi-Rajasalo.

Seuraavan lukuvuoden 2014–2015 työpäivät
Syyslukukausi
alkaa torstaina 07.08.2014
päättyy perjantaina 19.12.2014

Kevätlukukausi
alkaa keskiviikkona 07.01.2015
päättyy lauantaina 30.05.2015

Työpäivät
Syyslukukausi
elokuu
17
syyskuu
23
lokakuu
18
marraskuu 20
joulukuu
15
yhteensä 93

Kevätlukukausi
tammikuu 18
helmikuu 15
maaliskuu 22
huhtikuu
20
toukokuu 20
yhteensä 95

koko lukuvuosi 188

HUOM! Lauantai 06.09.2014 on työpäivä kaikilla kouluilla.
Pohjanlinnan koulussa mahdollisesti myös yksi lauantaityöpäivä kevätlukukaudella
2015.

Lukuvuoden loma-ajat
syysloma
talviloma
pääsiäinen
vappu (pe)
helatorstai

20.–24.10.2014
23.–27.02.2015
03.–06.04.2015
01.05.2015
14.05.2015

