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Kesällä 2019 

Pohjanlinnan koulun lukuvuoden teemana oli hyvinvointi. Lukuvuoden aikana tavoitteena oli lisätä 

hyvinvointia kouluyhteisössä erilaisin tavoin. Syyslukukauden aluksi järjestettiin kolme teemallista 

tilaisuutta oppilaille ja huoltajille. Tilaisuuksissa käsiteltiin niin päihteitä, vastuuta kuin 

vuorovaikutustaitojakin. Keväällä vietettiin hyvinvointiviikkoa, heräteltiin huomaamaan oman hyvinvoinnin 

perusasioita. Hyvä olo on oppimisen ja yhdessä olemisen pohja ja perusta. Jokainen itse vastaa siitä, että on 

hyvässä oppikunnossa päivittäin. Koulun pitää puolestaan luoda turvalliset puitteet oppimiselle ja kasvulle. 

Lukuvuosi sisälsi jälleen paljon toimintaa ja tapahtumia. Erityisesti pyrittiin kiinnittämään huomiota 

liikkumisen lisäämiseen koulupäivän aikana. Tällä saralla riittää vielä haastetta. Liikunnallinen aktiivisuus 

välitunneilla on selvästi lisääntynyt, joten hyvään suuntaan ollaan menossa.  Kaiken tekemisen taustalla on 

paljon työtä ja puuhaa. Gaalat, näytelmät, teemapäivät, tanssiaiset, juhlalounaat, liikuntatapahtumat ja 

juhlat eivät ole syntyneet ilman opettajien, henkilökunnan ja oppilaiden yhteistyötä – kiitos! Sydäntä 

lämmittävä oli 9B-luokan musikaali, hieno osoitus oppilaiden osaamisesta ja yhdessä tekemisestä.  

Opetussuunnitelmauudistus on edennyt, ja ensi syksynä 9. luokat siirtyvät sen piiriin. Tuntijako, 

valinnaisaineet ja opetusryhmien muodostaminen ovat muuttuneet. Tunneilla käytetään yhä enemmän 

sähköistä materiaalia, jota on hyvin ja monipuolisesti tarjolla. Kouluväen tiedot ja taidot digiosaamisessa 

ovat parantuneet. Sähköisten järjestelmien käytön opetusta ja ohjausta tarvitaan myös ensi lukuvuonna.   

Kävimme perinteistä palautekeskustelua 9. luokkien kanssa. Näissä keskustelussa nousi voimallisesti esiin 

luokan ja ryhmän henki, koulutyön fiilis.  Joukkuehenki on tärkeää muissakin yhteyksissä kuin pelikentillä. 

Yhdessä on helpompaa onnistua. Yhdeksänsien luokkien kokemukset vaihtelivat, yhteenkuuluvuuden 

merkityksen tunnistivat kaikki. Keskustelussa opettajien opetus- ja kasvatustyö sai ansaitsemaansa kiitosta.  

Peruskoulun tavoitteena on antaa laajasti tietoa ja taitoa. Oppilaat pohtiva välillä, miksi jotain oppiainetta 

tai oppisisältö on opiskeltava. ”Mihin mä tätä tarvitsen?” Nopeasti muuttuvasta maailmassa ei meistä 

kukaan tiedä, mitä taitoja tulevaisuus meiltä vaatii. Siksi on tärkeää saada laaja pohja, joka auttaa jatko-

opinnoissa. Jos opinnot aina suuntautuisivat vain hetkellisen kiinnostuksen kohteen tai pinnalla olevan 

ilmiön mukaan, paljon jäisi puuttumaan. Laaja yleissivistys on edelleen arvo ja oikeus, josta on pidettävä 

kiinni. 

Teitä peruskoulunne päättäviä kiitän kuluneista kolmesta vuodesta. Peruskoulun päättötodistus on arvokas 

asiakirja, jonka saavuttaessaan voi olla itsestään ylpeä. Luottakaa omiin kykyihinne ja uskokaa itseenne. 

Toivon teille rohkeutta kohdata elämän haasteet ja voimaa toteuttaa haaveita ja unelmia. Menestystä 

jokaisen jatko-opintoihin ja onnea elämänpolulle! 

Lämpimät kiitokseni oppilaille, opettajille, henkilökunnalle sekä oppilaiden vanhemmille ja 

yhteistyökumppaneille antoisasta työvuodesta! 

LEPPOISIA KESÄPÄIVIÄ! 

Päivi Javanainen 
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OPETTAJAT JA OPPIAINEET 2018–2019 
 
SAa Sari Aatolainen  (EO) 

TBr Tarja Brenner  (BI, GE, MT, LU)    

TEk Tuomo Ekko  (MA, FY, KE, ATV) 

KGr Kaija Granat   (SUK, HI, YH) 

SHa Sinikka Hauta-Heikkilä  (OPO) 

AHu Ari Huttunen de Carvalho    (KU, KUV, vKU, xTAI, sKUK) 

MHö Marita Hölttä to. (VEB) 

PJa Päivi Javanainen   rehtori (TT) 

AKar Anniina Karvinen  (LI, LIV, vLI -tytöt, TE, TT) 

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

SKi Satu Kiviniemi  (MU, MUL, MULV) 

EKi Elina Kivistö  (MA, FY, KE) 

AKoi Aila Koivusilta  (EO) 

SKor Sanna Kortetmäki  (EO) 

BKu Birgit Kullas  (KO, KOV, xKJP, sYJP) 

JKu Johanna Kurunmäki to. (LI -tytöt) 

TKy Tarja Kytöharju  (KO, KOV, sYJP) 

SLa Suvi Lamminpää  (EO) 

EmLe Emmimari Lehtinen ptto. (KO, KOV, xKJP, sYJP, TE, TT) 

JLe Johanna Lehtinen  (RUB, SAA) 

PLi Petri Lindell  (KS, vTN, TNV, TNLK, xLKI, sLKI) 

MMa Mirja Majamaa eläk. (MA) 

SMa Satu Mattila  (BI, MT) 

SMä Sari Mäkelä  (OPO) 

ANe Antti Nevalainen  (MA, FY, KE) 

KOs Kaisu Osmonen  (RUB, vRAB) 

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

TPu Tiina Pulkkinen ptto. (UEEV, UE, ET, sSHK) 

JPu Johanna Pursiainen  (MA) 

PRu Pauliina Ruisniemi  (SUK, AI, ILS) 

ARä Anne Räikkälä  (EO) 

MSa Saarinen Marika  (EO) 

TTa Tiina Tauriainen  (SUK, AI) 

KTe Kirsi Tervola  (BI, MT, GE) 

ATu Arto Tuomiluoma  (KS, vTN, TNV, xREM, ELS) 

KTÖ Kaisa Törmä to. (SKA, ENA) 

SUu Sanna Uusi-Rajasalo  (ENA) 

TUu Tellervo Uusitalo  (ENA, xEKT) 

HVa Heidi Vainio  (MA, FY, KE) 

MVe Marjo Vehkamäki  (EO) 

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

TVä Tuomas Väinä  (SUK, AI) 

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

    

KHi/ 

JMä 

Kati Hietikko/ 

Johanna Mäenpää 

vv. 

vs. 

(koulukuraattori) 

MVt Marika Vanhatuuna  (koulukuraattori) 

 

 

    

Lyhenteet 

vs. = viransijainen 

vv. = virkavapaalla 

ptto. = päätoiminen 

tuntiopettaja 

to. = tuntiopettaja 

eläk. = siirtynyt 

eläkkeelle lukuvuoden 

aikana 
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JHa Jenni Hakanen  (koulunkäynninohjaaja) 

MaMä Maarit Mäkelä  (koulunkäynninohjaaja) 

LPe Leena Peltomäki  (koulunkäynninohjaaja) 

MSo Marja-Liisa Sokura  (koulunkäynninohjaaja) 

CKo 

KÄp 

Carita Korpela/ 

Kaisa Äpätti 

vv. 

vs. 

(koulunkäynninohjaaja) 

(koulunkäynninohjaaja) 
SäMe Säde Mesiniemi  (koulunkäynninohjaaja) 

MHen Marko Henttinen  (koulunkäynninohjaaja) 

JRo Janina Roininen  (koulunkäynninohjaaja, hlökohtainen) 

KÄp Kaisa Äpätti vs. (koulunkäynninohjaaja, oppisop.) 

 
 
POHJANLINNAN KOULU   
Kangasmoisionkatu 1, PL 47 

Opettajainhuone, puh. 044 577 2328  

  
REHTORI  Päivi Javanainen 044 577 2321 
APULAISREHTORI,  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 
 

044 577 2303 
 
 

 Ravitsemistyöntekijät: 
Maarit Kauppinen 
Satu Kuusiniemi 
Kaija Välimäki 
 
Keittäjät: 
Merja Koivuniemi (vv helmikuusta alkaen)/ 
Suvi Naski (vs.) 
Anne Vainionpää 
Eija Lemmetyinen 
Tiina Kuoppala 
Jenni Uusitalo 

   

VAHTIMESTARIT Juha Kangas 044 577 2635 
 Jari Palokangas 044 577 2642 

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO   

kouluterveydenhoitaja Katja Kaapeli 
ma–pe 8–9 ja 11.30–12.30  

 
044 577 3281   
   

kouluhammaslääkäri hammashoitola 02 577 3550 
 

KOULUKURAATTORIT Johanna Mäenpää 044 577 2329 
 Marika Vanhatuuna 044 577 2301 
   

KANKAANPÄÄSALI Tapani Alapeltola 044 577 2202 
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POHJANLINNAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN  
JOHTOKUNTA 2018–2019 
 
 
Päivi Tammisto, puheenjohtaja   
Miia Rajakallio, varapuheenjohtaja   
Kerttu-Liisa Kangas, sihteeri   
Minna Lammi, rahastonhoitaja   
Minna Lehtinen   
Jussi Mäkinen   
Leena Peltomäki   
Sergei Smolin   
 
Koulua kokouksissa edusti lehtori Heidi Vainio. 

 
 
 
 
 
OPPILASLUETTELO 01.06.2019 
 
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 347 oppilasta: 
 
 
 7. lk 60 poikaa ja 59 tyttöä, yhteensä 119 oppilasta 
 8. lk 69 poikaa ja 61 tyttöä, yhteensä 130 oppilasta 
 9. lk 57 poikaa ja 41 tyttöä, yhteensä   98 oppilasta 
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Lukuvuoden 2018–2019 tapahtumia  

SYYSLUKUKAUSI 

Elokuu 

 
 

to 9.8.   Koulu alkoi. Ensimmäisenä koulupäivänä pidettiin luokanvalvojantunnit. 

 

to–pe 9.–10.8. Monialaiset teemapäivät. Eri luokka-asteilla oli omat ohjelmansa. 

Seiskaluokkalaisten päivä kului suurelta osin taloon tutustuessa ja 
käytännön asioita hoitaessa. Muun muassa luotiin tunnukset atk-
järjestelmiin ja jaettiin oppilaskaapit. 

Kasiluokkalaiset kiersivät koulun lähialueella tehtäväratoja, joiden 
rasteilla muun muassa mitattiin puiden pituuksia ja tunnistettiin juureksia 
maun perusteella. 

 
8F-luokan pojat lehtori Satu Mattilan tehtävärastilla. (Kuva: Tuomas Väinä.) 

Ysiluokkalaiset pääsivät kuulemaan pankkialan asiantuntijan luentoa 
talousasioista. Sen jälkeen he suunnittelivat annetun budjetin 
mukaisesti lomamatkaa ja valmistivat suunnitelmistaan esityksen muille. 

Perjantaina ohjelma jatkui seiskaluokkalaisten osalta 
ryhmäytystoiminnan merkeissä. Kasiluokkalaiset puolestaan kuulivat 
asiaa Taidekehästä ja kiersivät tutustumassa Taidekehän teoksiin eri 
puolilla kaupunkia. Ysiluokkalaiset jatkoivat omaa projektiaan. 
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7A:n oppilaat ryhmäytystehtävää suorittamassa. (Kuva: Tuomas Väinä.) 

 

ma 13.8.  Valokuvauspäivä. 

pe 17.8. Kokoonnuttiin Kankaanpään kirkkoon jumalanpalvelukseen, joka oli 
yhteinen Kankaanpään Yhteislyseon kanssa. 

Pappina tilaisuudessa toimi pastori Iikka Kyllönen. Musiikista vastasivat 
kanttori Risto Raikaslehto sekä 9B-luokkalainen Kristo Kotilehto, joka 
säesti aloitusvirren. 

 
Pastori Iikka Kyllönen saarnasi koululaisjumalanpalveluksessa. (Kuva: Tuomas Väinä.) 

Koululla oli oma tilaisuutensa niille, jotka eivät tulleet kirkkoon. 
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ke 22.8. Koulurauhanjulistus ”Sinä voit vaikuttaa. Hymykin auttaa” Kankaanpään 
pesäpallostadionilla. Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoron MLL:n 
Kankaanpään yhdistyksen varapuheenjohtaja Leila Mattila, 
Pohjanlinnan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Päivi 
Tammisto ja vanhempi rikoskonstaapeli Juha Partanen Kankaanpään 
poliisista. 

Varsinaisen koulurauhanjulistustekstin lukivat Pohjanlinnan koulun 
tukioppilaat. Tapahtuman juonsi Olli Mustaniemi. Tilaisuus päättyi 
siihen, että jokainen luokka muodosti pesäpallokentälle hymyn. 

 
Tukioppilaat olivat mukana koulurauhanjulistuksen toteutuksessa. 
(Kuva: Saku Rajala, 8B.) 

Syyskuu 
 

vkot 38–41  JOPO 9. lk työssäoppiminen 

 

ti 4.9. Kankaanpääsalissa luento oppilaille, teemana päihteet. Luennoitsijoina 

Ursula Vainionpää, Salla-Elina Iivonen (Posa), Mervi Äärelä Porin 

poliisista. 

 

  Illalla em. luento oppilaiden huoltajille Kankaanpääsalissa. 

 

pe 7.9.  Syyskuun ensimmäinen perjantai poikkesi kokonaisuudessaan 

normaalista koulutyöstä. Päivä alkoi tutustumisella harrastusmessuihin 

sekä luokanvalvojantunnilla ja oppilaskuntatoimintainfolla. Ruokailun 

jälkeen siirryttiin pesäpallostadionille, jossa vuorossa oli liikuntapäivä 

perinteisin lajein: tikanheitto, vauhditon pituushyppy ja naruhyppely. 

Viimeisenä lajina käytiin luokittaiset sukkulaviestit. 

 

ma 10.9.  Iltapäivällä 7-gaala. 
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to 13.9.  7. luokkien vanhempainilta. Yhteinen osuus Kankaanpääsalissa. 

Rehtori Päivi Javanainen aloitti tilaisuuden, ja esiteltiin henkilökunta.  
Tilaisuudessa myös kuraattori-, terveydenhoitaja- ja psykologiasiaa 
sekä Kankaanpään Etsivä nuorisotyö -info. Opettaja Anniina Karvinen 
esitteli Liikkuva koulu -projektia. Iltaa jatkettiin luokanvalvojien johdolla 
luokissa. 

 

ma 17.9.  Oppilaskunnan syyskokous. Muodostettiin oppilaskunnan hallitus. 

 

ke 19.9. Luento sosiaalisesta mediasta ja nettikiusaamiesta oppilaille 

Kankaanpääsalissa. Luennoitsijana nettipoliisi Markus Hautala Porin 

poliisista. 

 

  Illalla em. luento oppilaiden huoltajille Kankaanpääsalissa. 

 

to 20.9. Oppilaskunnan hallituksen järjestämä nälkäpäiväkeräys. Koululla 

keräyslipas, minkä lisäksi kerääjiä Kankaanpään torilla.  

 

la 22.9.  Luontokurssin syysretki Lauhanvuoren kansallispuistoon 

  biologian lehtoreiden johtolla. 

 

to 27.9.  8-luokkalaisten Taidetestaajat-hankkeen vierailu Poriin. Kohteena KILL 

Carmen -esitys Porin teatterissa. 

 

to 27.9.   Kankaanpääsalissa luento oppilaille, teemana vanhempien ja nuorten 

vuorovaikutus. Luennoitsijoina nuorisopsykiatrian lääkäri Katri Lahti, 

kokemusasiantuntijat Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä ja 

vastuukuraattori Marika Vanhatuuna. 

 

Illalla em. luento oppilaiden huoltajille Kankaanpääsalissa 8. luokkien 

vanhempainillan yhteydessä. Lopuksi luokanvalvojan osuus 

luokissa. 

 

pe 28.9.  9. lk. TET-sopimusten palauttaminen opoille. 

 

pe 28.9.  Kodin ja koulun iltapäivä. Koulussa oli avoimet ovet. 

 

9.-luokkalaisten Oma Onni ”Talenttia talouteesi!” alkoi yhteistyössä 

Sataedun kanssa.  

 

   

Lokakuu 
 

  ”Meidän oma luokka” - kuraattorien tunnit 7. ja 9. luokille 

(2x45 min/luokka) 

 

ke 3.10.  Luokanvalvojantunti. Aiheena mm.  KiVa koulu.  

 

ma 8.10. Oppilaskunnan järjestämä taksvärkkipäivä (päivätyökeräys).  

ke 10.10.  Valinnaisen sotahistoriakurssin oppilaiden retki Tampereelle. 

 

vko 42, 15.–19.10 TET-jakso 9ADF. 
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vko 43  SYYSLOMA 22.–26.10. 

  

vko 44, 29.10.–2.11. TET-jakso 9BCE. 

   

Uusien tukioppilaiden kouluttaminen. 

 

Marraskuu   

 
vko 45–48  JOPOT 8. lk työssäoppiminen. 

 

pe 2.11.  Halloween-teemapäivä, jonka järjestivät tukioppilaat.  

 

ti 6.11. Luokanvalvojantunti, aiheena liikenneturvallisuus. Tukioppilaat leikittivät 

7.-luokkalaisia. 

 

ke 7.11. Perinteinen Taitaja9-kilpailu Sataedulla Kankaanpäässä. Kaikkiaan 

kisaan osallistui 22 joukkuetta + 2 huoltajien joukkuetta. Pohjanlinnan 

  koululta kisaamassa oli 10 joukkuetta. Joukkueista kaksi pääsi jatkoon: 

PL9-joukkue, joka tuli toiseksi: Anniina Narmio (9A), Rene Ojala (9E) ja 

Eevi Kosonen (9A) sekä PL2-joukkue, joka oli neljäs: Jaakko Junnila, 

Rasmus Kukkumäki ja Annika Koskela (kaikki 9B-luokalta). 

 

to 8.11.  Kankaanpääsalissa info oppilaille. Nuuska-asioista kertoivat Terhi 

Lehikoinen ja Liisa Nevala. Tapahtuma oli osa päihdeviikkoa. 

   

to 8.11.  Sedun esittely, 8.–9. lk. koulutuksista kiinnostuneille 

  Kankaanpääsalissa klo 14–16. 

 

pe 16.11.  Suomen kädentaito -messut Tampereella.  8.–9. lk. valinnainen  

käsityö-askarteluryhmä teki retken opettaja Kaarina Vilppola-

Tuomiluoman johdolla. 

 

pe 16.11.  Tutustumiskäynti Sataedun Nakkilan toimipisteisiin ysiluokkalaisille. 

 

pe 16.11. Teknologiavierailu Sataeduun, 20 kiinnostunutta, sisälsi myös 

yritysvierailun. 

 

ke 21.11.   Sataedu Kankaanpää, avoimet ovet 9. luokkien oppilaille ja huoltajille. 

 

to 22.11.  Pohjanlinnan koulun aukeama Kankaanpään Seudussa. Tekijänä 

  8A-luokka. 

 

ti 27.11.  Teknologiatiistaipäivä Sataedulla 8. luokkien tytöille. 

 

to 29.11.  Vanhempainilta 9. luokkalaisten oppilaiden huoltajille. Aiheina mm. 

  yhteishaku ja jatko-opinnot, mahdollisuus tavata myös luokanvalvoja  

  ja koulukuraattori. 

 

 

 

 



11 
 

Joulukuu 

 

vkot 49–50  JOPOT 9. lk työssäoppiminen 

 

ma 3.12.  Luokanvalvojantunti. Käsiteltiin mm. itsearviointia, 

  luokkahenkeä ja käyttäytymistä. Käytiin läpi loppuvuoden ohjelma. 

 

ke 5.12.  Itsenäisyyspäivän aaton lipunnostotilaisuus. Pohjanlinnan koulun 

lipunnostotilaisuuden perinne alkoi vuonna 2006 tuolloisen 

oppilaskunnan hallituksen aloitteesta. Tänä vuonna tilaisuutta vietettiin 

sateisessa säässä yhdessä Kangasmetsän koulun kanssa. 

Puheenvuoron käyttivät apulaisrehtori Juha Kemppainen sekä 

oppilaskunnan hallituksen edustajana Anniina Narmio 9A-luokalta. 

Musiikkina olivat Lippulaulu ja Maamme-laulu. 

 

to 6.12.  ITSENÄISYYSPÄIVÄ 

 

ke 12.12. Taitaja9-aluekilpailu Sataedulla. Kouluamme edustivat kaksi 7.11. 

jatkoon päässyttä joukkuetta. 

 

to 13.12. Lucian päivän aamuna saatiin ensin keskusradiosta päivänavauksena 

kuulla Lucian legenda ja sen taustaa. Sen jälkeen Lucia-neito Eeva 

Heikkilä (9B) saattajineen kiersi koulun pimennetyillä käytävillä laulaen 

Sankta Lucia -laulua Rasmus Kukkumäen (9B) säestäessä. Kulkue 

vieraili myös viereisissä Kangasmetsän koulussa ja Petäjäisen 

päiväkodissa. 

 

 
Lucia-kulkue matkalla Kädentaitotalosta Kangasmetsän kouluun. 

(Kuva: Saku Rajala, 8B.) 

 

ma 17.12.  WinNovan esittelyt 9.-luokkalaisille aamupäivän tunneilla. 

ti 18.12.  Tukioppilaiden pikkujoulut. 
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ke 19.12 Tuttuun tapaan syyslukukauden viimeisen kouluviikon keskiviikkoon 

väriä toivat Pohjanlinnan koulun tanssiaiset. Palloiluhallissa nähtiin 

ensin luokka-astekohtaiset esitystanssit. Sen jälkeen tanssittiin 

paritansseja: valssia, foksia ja jenkkaa. Letkajenkan myötä päästiin 

disko-osuuteen, joka päättyi hitaisiin. 

 

to 20.12. Toimintapäivä.  

Pohjanlinnan koulussa joulujuhlat noudattavat kolmen vuoden sykliä. 
Viime vuonna vietettiin harrasta joulujuhlaa kirkossa. Ensi vuonna 
vuorossa on perinteinen joulujuhla. Nyt oli erilaisen joulujuhlan vuoro. 

Varsinaisen juhlan sijasta oppilailla on viimeisen kouluviikon 
torstaipäivän ajan monenlaista toimintaa. Oman koulun liikkurit olivat 
järjestäneet seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisille sählyturnauksen 
Palloiluhallissa. 

 
7A palkittiin sählyturnauksessa parhaasta kannustuksesta. (Kuva: Paweł Sikora, 7A.) 

Kahdeksansilta luokilta kysyttiin aiemmin syksyllä ideoita, miten he 
voisivat ilahduttaa läheisiään tai muita. Näitä ideoita toteutettiin nyt. Osa 
oppilaista kävi palvelukodeissa, osa päiväkodeissa, osa meni omien 
isovanhempien tai muiden apua tarvitsevien luo. Yksi luokka leipoi 
jouluisia leivonnaisia ja lähetti niitä Pelastakaa lapset -toiminnan kautta 
perheille. Pari luokkaa oli kankaanpääläisessä kaupassa pakkaus- ja 
lahjapaketointiapuna. Lisäksi koululla askarreltiin joulukortteja. 

Kaikkien luokkien päivään kuului myös toimintaa luokanvalvojan 
johdolla omassa luokassa, jossa muun muassa ratkottiin Pohjanlinna-
aiheista tietokilpailua ja pelattiin lautapelejä. Lisäksi katsottiin jouluinen 
elokuva Kankaanpääsalissa. 

pe 21.12. Syyslukukausi päättyi perjantaina 21.12. Aamulla syötiin ruokasalissa 

riisipuuroa rusinakeiton kera. Sen jälkeen kokoonnuttiin kotiluokkiin 

saamaan lukukausitodistukset. 
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KEVÄTLUKUKAUSI 2019 

 
Tammikuu 
 

ma 7.1.  Koulu alkoi lukujärjestyksen mukaisesti. 

 

ma 7.1.  Luokanvalvojan tunti. Aiheina mm. uudet  

lukujärjestykset, todistukset, tavoitteet ja itsearviointi. 

 

vko 3–5  JOPOT 8. lk. työssäoppiminen. 

 

vko 3 (14.–18.1.) Matikkaviikko, jolloin mm. aamunavaukset käsittelivät matematiikkaa. 

  Lisäksi oppilaille järjestettiin ongelmanratkaisukisa. Joka päivälle oli 

  oma tehtävänsä. Oppilaita palkittiin plussilla Wilmaan ja makoisilla 

  palkinnoilla. Myös opettajille löytyi yksi yhteinen pulma pohdittavaksi. 

 

ti 15.1. Kankaanpääsalissa kirkon avustustyöntekijä pastori Antti Saarenkedon 

vierailu. Tilaisuus käsitteli kirkon tekemää työtä köyhyyttä ja sotaa 

paenneiden pakolaisten parissa, humanitäärisen- ja ilmastokriisin 

alueella Etelä-Sudanissa ja Pohjois-Ugandassa. Tilaisuus oli 

kahdeksansien luokkien oppilaille. 

 

to 17.1. Valinnaisaine-esittelyt 7.-luokkalaisten oppilaiden huoltajille illalla. 

Kahvin ja rehtorin puheenvuoron jälkeen tilaisuudessa mm. 

videoesittely valinnaisaineryhmittäin ja aineiden esittelyä eri pisteissä. 

 

ma 21.1. Winnova Ulvila (Kullaan metsäopisto) järjesti tutustumispäivän metsä- 

 alaan ja maanrakennusalaan. 

   

ke 23.1.  8CDEFG-luokkalaisten Taidetestaajat-vierailu Kansallisoopperan 

  balettiin Helsingin Oopperataloon Pieni merenneito -esitykseen. 

 

 
Balettiesitys kauniine asuineen ja näyttävine lavasteineen oli monelle kasiluokkalaiselle 

uusi kokemus. (Kuva: Perttu Heinänen, 8E.) 
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vko 4  ”Uraviikko”, jolloin 9.-luokkalaisille oli tarjolla uraesittelyitä. 

 

ma 28.1.  Info yhdistelmäopintoja suunnitteleville 9.-luokkalaisille. 

  

vko 5, to 31.1. Sanomalehtiviikko ja toimittajavierailu. Paikallislehti Kankaanpään 

  Seudun päätoimittaja kertoi lehtiasioista kasiluokkalaisille. 

     

Helmikuu 

 

vko 5  7. lk. valinnaisainekortin palautus, viimeistään pe 1.2. 

 

pe 1.2. Tulevaisuuden kouluruokapäivä. Kankaanpään kouluilla nautittiin 

perjantaina 1.2. tulevaisuuden kouluruokaa. Tarjolla oli mifu-

täysjyväpastaa, salaattia luomukasviksista, luomumaitoa sekä 

sirkkanäkkileipää. Ruoka sai hyvän vastaanoton! 

 

pe–la 1.–2.2.  24 tunnin hiihto Kankaanpään liikuntakeskuksen ladulla. Pohjanlinnan 

  koulu osallistui oppilaiden ja henkilökunnan yhteisellä joukkueella. 

 

 
Pohjanlinnan joukkue kiersi 24 tunnin hiihdossa liikuntakeskuksen tykkiladun 149 kertaa 

eli hiihti vuorokaudessa 268,2 kilometriä. (Kuva: Tuomas Väinä.) 

 

to 7.2.  Kankaanpääsalissa Metsävisa 8.-luokkien oppilaille. 

  

vko 6–7  9.-luokkalaisten oppilaiden koehaku. 

 

vko 6  Mediataitoviikko. 

 

ti 12.2.  8ABJ-luokkien Taidetestaajat-vierailu UMOn jazz-konserttiin  

Helsingin Savoy-teatteriin. 

to 14.2. Ystävänpäivää vietettiin Pohjanlinnan koulussa monin tavoin. 
Halisydäntempauksessa halattiin koulukavereita ja vähän opettajiakin. 
Käytäviltä etsittiin piilotettuja pikkusydämiä, joiden löytäjät palkittiin 
pienellä palkinnolla. Iltapäivällä vuorossa oli ystäväpäivägaala 
auditoriossa. 
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Gaalan ohjelma koostui kasin valinnaisen musiikin ja opettajien Hurina-
bändin esityksistä, opettajien Tuttu juttu -kilpailusta sekä muutamista 
muista pikkuesityksistä. 

to 14.2. Kankaanpään Yhteislyseon abiturienttien penkkariautot kävivät myös 
Pohjanlinnan koululla. Muistoksi jäi vaihtelevan kokoisia karkkisaaliita ja 
komeita kasvomaalauksia. 

pe 15.2. Abiturienttien lähdettyä yhteislyseon kakkosluokkalaiset juhlivat 

wanhojen päivän merkeissä. Pohjanlinnan koulun yhdeksäsluokkalaiset 

kävivät katsomassa wanhojen tanssien päivänäytöstä Palloiluhallissa. 

vko 8 (18.–22.2.) Talvilomaa edeltävällä viikolla Pohjanlinnassa panostettiin hyvinvointiin. 
Tämä näkyi viikon toiminnassa monin tavoin. 

Kaksi päivän välitunneista oli pidennetty 20-minuuttisiksi, ja niillä oli 
tarjolla monenlaista ohjelmaa. Kirjasto tarjosi eri päivinä erilaisia 
tilaisuuksia: lukuteatteria, nukketeatteria, musanurkkaa ja lukukoiran 
tapaamismahdollisuuden. Kuraattorit, psykologi ja terveydenhoitaja 
päivystivät omassa info-pisteessään. Koulun pihassa rakennettiin 
lumiukkoja liikkureiden opastuksella. Liikuntahuonetta sai käyttää, ja 
lautapelien pelaamiseen oli mahdollisuus. Lisäksi tarjolla oli esimerkiksi 
rentoutustuokioita, juttutupaa ja hiustenletityspalvelua. 

Maanantaista torstaihin aamulla oli ruokasalissa tarjolla aamupalaa, ja 
luonnollisesti viikon päivänavaukset liittyivät hyvinvointiteemaan. 

 
Hyvinvointiviikon aamupala tarjosi tukevan alun koulupäivälle. (Kuva: Tuomas Väinä.) 

ti 19.2.   Luokanvalvojan tunnin aiheena mm. tuleva liikuntapäivä. 

 

ti 19.2.–ti 12.3. Yhteishaku 9.-luokkalaisille. 

 

pe 22.2.  Koulun talviliikuntapäivä. 
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Vaihtelevat sää- ja keliolosuhteet pakottivat tänä vuonna muuttamaan 

talviliikuntapäivän ohjelmaa moneen kertaan. Lopulta päivää saatiin 

viettää mitä kauneimmassa talvisäässä, ja pakkanenkin lauhtui aamun 

jälkeen ihan mukaviin lukemiin. 

Alunperin ohjelmassa piti olla pulkkamäen laskua lukion montulla. 
Lauha sää kuitenkin liukastutti montun seinämät vaarallisiksi, minkä 
vuoksi pulkkailu ei ollut mahdollista. Tämän lajin valinneet ulkoivat 
Myllymäen puistoalueella, jossa ohjelmassa oli muun muassa 
lumikenkäilyä, frisbee-golfia, solmun ratkontaa ja laudanpalakisaa. 
Ruokailun jälkeen tehtiin vielä pieni kävelylenkki Pansian suuntaan. 

Jäähallissa oli mahdollista käydä luistelemassa joko mailan ja kiekon 
kera tai ilman. Myös luistelijat tekivät ruokailun päälle pienen 
kävelylenkin. 

 
Jäähallissa talviliikuntapäivänä. (Kuva: Kamil Ryzyk, 7D.) 

Pakkaset ja ladun jäätyminen vaikuttivat myös hiihdon reitteihin. Nyt 
kierrettiin liikuntakeskuksen tykkilumilatua. Pakkasen vuoksi lähtöä 
myöhennettiin hieman, ja auringon paistaessa ladulle lähes koko 
matkan eivät olosuhteet tuntuneet kovinkaan kylmiltä, vaikka mittari 
aluksi näyttikin kovia lukemia. 

Lasketteluintoiset suuntasivat Ellivuoren rinteisiin.  

vko 9   TALVILOMA 25.2.–1.3.2019   

 

 

Maaliskuu 

 
vko 6–7  JOPOT 9. lk alatutustuminen, Sataedu 

 

ma 4.3.  NouHätä-luento kahdeksasluokkalaisille. 

 

Luennon jälkeen oli terveystiedon tunneilla alkukarsintakoe, josta 

parhaat joukkueet pääsivät jatkoon. 
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ke 6.3.  Matematiikkakilpailu seiskaluokkalaisille. Kilpailun parhaat 

Aarni Törmä 7A, Ella-Mari Mahlamäki 7D ja Ellen Rantanen 7D jatkoivat 

Poriin maakuntakilpailuun. 

 

to 7.3.  Valinnaisliikunnan ryhmän lasketteluretki Ellivuoreen. 

 

ti 12.3.  Monikielinen teatteriesitys Kankaanpääsalissa 8.–9.-luokkalaisille. 

  Esityksen tarjosi Svenska Nu. 

 

ke 13.3. Luokanvalvojan tunti. Aiheina mm. laaja-alaisten suunnittelua ja 

ideointia. 

 

to 14.3. Yhteislyseon ainevalintakorttien ja urheilulinjahakemusten palautus. 

 

to 14.3. NouHätä-kisan jatkokarsinnat paloasemalla. Tulokset: 

1) Tiia Peltonen, Saini Puisto ja Minea Mykrä (8E) 63 p. 

2) Feeli Salmi, Emil Hakanen ja Markus Lehti (8B) 61 p. 

3) Anni Vuorenmaa, Salla Saari ja Aleksandra Kuuskoski (8D) 57 p. 

 

Korkeimmat pisteet saanut joukkue jatkoi Poriin aluekisoihin torstaina 

28.3., ja he olivat siellä hienosti viidensiä. Kisa oli tiukka, ja kaikki viisi 

parasta joukkuetta olivat pisteen sisällä. 

   

ke 27.3.  Peruskoulupäivä Sataedun Kankaanpään yksikössä 8. luokkien 

  oppilaille. 

 

  Haku JOPO-luokalle päättyi. 

      

vko 10–11  JOPOT 8. lk. alatutustuminen, Sataedu  

 

vko 13 9B-musiikkiluokan päättötyömusiikkinäytelmä Kullattu 

Kankaanpääsalissa. 

to 28.3.  Maksulliset yleisöesitykset 

pe 29.3.  Koululaisesitykset 
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Huhtikuu 

 
vk 12–14  JOPOT 9. lk työssäoppiminen.  

   

to 4.4.  9.-luokkien oppilaiden taloustaitokilpailu ja nuorisovaalit. 

 

  Taloustaitokilpailun kolme parasta oppilasta: 

1. Tuomas Lehtinen (9D) 38,5 p. 

2. Elina Kyytinen (9B) 35 p. 

3. Pedro Ranta (9B) 34 p. 

 

to 4.4.  Luokanvalvojan tunnilla oli kehotusten palautus, 9. luokkien palaute ja 

kevään tapahtumat ja toukokuun luokanvalvojan tunnin ideointia. 

 

to 4.4. Valinnaisen sotahistorian kurssilaisten retki Niinisaloon 

kaupunginmuseoon ja varuskuntaan. 

 

to 4.4. Pohjanlinnan koulun aukeama Kankaanpään Seudussa. Tekijänä  

8C-luokka. 

 

to 4.4. Eduskuntavaalien nuorisovaali. 9.-luokkalaiset äänestivät. 

 

  
Vaalivirkailija Aida Väkiparta leimasi Arttu Söderlundin äänestyslipun eduskuntavaalien 

nuorisovaalissa. (Kuva: Tuomas Väinä.) 

 

ke 10.4. Mats & Antun konsertti ”Rokin historia ruotsiksi 40 minuutissa” 

Palloiluhallissa. Konsertin tarjosivat Konserttikeskus ja Svenska Nu. 

 

ma 15.4.  Koulun vanhempainyhdistyksen järjestämä välituntikampanja oppilaille 

  alkoi ja kesti perjantaihin 10.5. asti. Em. aikana oppilaita kannustettiin  

liikkumaan välituntisin. Jaettiin välituntipassit, joihin kerättiin leimoja 

välituntivalvojilta jokaisesta liikkuvasta välitunnista. Passit osallistuivat 

arvontaan yhteisessä liikuntatapahtumassa pesäpallostadionilla 29.5. 

 

ke 17.4.  Matematiikan valtakunnallinen koe, 9. lk. 
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to 18.4. Tukioppilashaku päättyi. Myös seiskaluokkalaisten TET-sopimusten 

viimeinen palautuspäivä. 

 

19.4.–22.4.  PÄÄSIÄISLOMA 

 

ti 23.4. Kankaanpään nuorkauppakamarin ohjeita TET-jaksolle 8. luokkien 

oppilaille Kankaanpääsalissa. 

 

ke 24.4. Äidinkielen valtakunnallinen koe, 9. lk. 

 

to 25.4. Valinnaisen sotahistorian kurssin oppilaiden retki Hämeenlinnaan.  

 

to 25.4.  JOPO-luokan oppilaiden kulttuurinen luokkaretki Tampereelle. 

 

to 25.4.  Matematiikkakilpailun maakuntakilpailu Porissa. 

 

pe 26.4.  8. luokkien oppilaiden TET-sopimusten viimeinen palautuspäivä. 

pe 26.4. Kansallisen veteraanipäivän merkeissä Pohjanlinnan 
seitsemäsluokkalaiset kokoontuivat auditorioon kuulemaan sota-ajan 
musiikkia, jota esitti Kankaanpään Korsutöpinä. Musiikin lomassa 
Kankaanpään Sotaveteraanit ry:n varapuheenjohtaja Heino Nieminen 
kertoi oppilaille sota-ajan elämästä niin rintamalla kuin kotiseudullakin. 
Lisäksi hän soitti erikoista instrumenttia: sahaa. 

Tilaisuuden alussa puheenvuoron käytti Pohjanlinnan koulun rehtori 
Päivi Javanainen. Oppilaskunnan edustajat Ida-Maria Perähannu ja 
Aada Joensuu 7D-luokalta ojensivat oppilaskunnan lahjoituksen 
Kankaanpään Sotaveteraaneille. Perinteiseen tapaan veteraanit olivat 
yksi päivätyökeräyksen lahjoituskohteista myös tänä lukuvuonna. 
Tilaisuus päätettiin yhteislauluna laulettuun Veteraanin iltahuutoon.  

 
Oppilaskunnan hallituksen edustajat luovuttivat taksvärkkipäivän lahjoituksen 
Kankaanpään Sotaveteraaneille. (Kuva: Perttu Heinänen, 8E.) 
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Toukokuu 

 

 

vkot  17–20  JOPOT 8.-luokka, työssäoppiminen 

 

ke 1.5.   Vappu. 

  - vapaapäivä 

 

vko 19  9B-luokka leirikoulussa Budapestissa Unkarissa tiistaista lauantaihin. 

 

ti 7.5. 7.-luokkalaisten TET-päivä ja uusien syksyllä kouluun tulevien 

seiskaluokkalaisten (kuudesluokkalaisten) tutustumispäivä Pohjanlinnan 

kouluun.  

 

ke 8.5.  Kuudesluokkalaisten tutustumisilta.  

 

pe 10.5. Valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä, johon myös Pohjanlinnan 

koulu osallistui. Oppilaita kannustettiin liikkumaan päivän sekä 

koulumatkan aikana. Samana päivänä liikkurit toteuttivat Mölkky-

haasteen. Peli tapahtui ulkovälitunneilla. 

     

vko 20, 13.–17.5. TET-jakso 8ABC. 

 

pe 17.5.  Eurovaalien nuorisovaali yhdeksäsluokkalaisille oppilaille. 

 

pe 17.5.  Valma-linjan ja kymppiluokan esittely yhdeksäsluokkalaisille oppilaille. 

 

vko 21, 20.–24.5.  TET-jakso 8DEFG. 

 

ma 20.5.  Yhdeksäsluokkalaisille oppilaille kääntäjän luento Kankaanpääsalissa. 

  Luennoitsijana sarjakuvia suomentanut Saara Pääkkönen. Tilaisuuden 

  järjesti Kankaanpään kaupunginkirjasto. 

 

 
Saara Pääkkönen on suomentanut muun muassa Aku Ankka -sarjakuvia. 

(Kuva: Tuomas Väinä.) 
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ke 22.5. Yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden juhlalounas. Emäntänä toimi Rita 

Hautamäki (9D) ja isäntänä Pedro Ranta (9B). Tarjoilusta vastasivat 

Sataedun Kankaanpään yksikön catering-linjan opiskelijat.  

Juhlapuheen piti Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. 

 

  
Juhlalounaan isäntäparina toimivat Pedro Ranta ja Rita Hautamäki. 

(Kuva: Tuomas Väinä.) 

 

to 23.5.  9F-luokan luokkaretki. 

 

to–pe 23.–24.5. Metsävisan valtakunnallinen finaali Helsingissä. Pedro Ranta 9B-

luokalta oli mukana. 

 

ma 27.5.  Kahdeksasluokkalaisten oppilaiden lukiovierailu. 

 

ke 29.5.  Tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen kevätretki. 

 

ke 29.5.  Luokan oma päivä luokanvalvojan kanssa.  

 

ke 29.5.  Vanhempainyhdistyksen järjestämä liikuntapassitapahtuma. 

 

to 30.5.  Helatorstai, vapaa. 

 

pe 31.5.  9-gaala ja kevätjuhlaharjoitukset. 

 

pe 31.5.  Oppilaskunnan hallituksen seppeleenlasku sankarihaudalle. 
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Kesäkuu 

 
la 1.6.  Kevätjuhla Palloiluhallissa klo 8.30 alkaen. 

 

   
  Musiikkia kevätjuhlassa esitti 7A-luokka. (Kuva: Perttu Heinänen, 8E.) 

 

  Yhteishaun tulokset postitetaan. 

  

ti 18.6.  Ehtolaiskuulustelu.  

 

 

 

Joustava perusopetus – JOPO, työssäoppimisjaksot: 

Jaksoilla oppilaat ovat koulussa maanantait ja perjantait. 
 

9. lk: vkot   38–41 8. lk: vkot     45–48 

9. lk : vkot   49–50 8. lk: vkot     3–5 

9. lk : vkot   12–14 8. lk: vkot    17–20 

 

Alatutustumiset: 

 

9. lk: vkot 6–7 8. lk: vkot 10–11 
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OPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2018–2019 

Oppilaskunnan syyskokous pidettiin 17.9. ja valitun hallituksen järjestäytymiskokous 
18.9. Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä olivat: 

- Heta Harju 8A, puheenjohtaja 
- Aida Väkiparta 9C, varapuheenjohtaja 
- Saku Rajala 8B, sihteeri  
- Ville Vainionpää 9C, rahastonhoitaja  
- Anniina Narmio 9A, tiedottaja  
- Ida-Maria Perähannu 7D, tiedottaja  
- Aada Joensuu 7D, tiedottaja  
- Joonas Lahti 9E, lahjavastaava 
- Noora Vesanko 9D, lahjavastaava 
- Perttu Heinänen 8E, kioskivastaava  
- Viljami Sinnemäki 9B, kioskivastaava  
- Patrik Karvanen 8C, kioskivastaava  
- Casimir Maja 8C, kioskivastaava  
- Aarni Törmä 7A (hallituksessa 17.9.2018–9.11.2018), taksvärkkivastaava 
- Konsta Mukkala 7C (hallituksessa 9.1.2019 lähtien), kioskivastaava 
- Miika Lehti 7D (hallituksessa 9.1.2019 lähtien), kioskivastaava  
- Jesse Kiviniemi 9B taksvärkkivastaava, kioskivastaava 

  
-Äidinkielen lehtori Tuomas Väinä ohjasi oppilaskuntatoimintaa  
 

- Oppilaskunnan syyskokous pidettiin 17.9.2018.  
- 28 ehdokkaasta valittiin hallitukseen 15 jäsentä.  
- Oppilaskunnan hallitus kokoontui syyslukukaudella 6 kertaa ja kevätlukukaudella 5 
kertaa. 
- Neljä hallituksen jäsentä toimi torilla 20.9 Nälkäpäivä-keräyksen lipaskerääjinä. 
- Oppilaskunnan hallitus valitsi taksvärkkilahjoituskohteiksi:  

- Kankaanpään sotaveteraanit ry  
- Amnesty International 
- WWF Sulaa hulluutta-kampanja  

- Oppilaskunnan hallituksen ryhmäkuva otettiin 24.9.2018.  
- Taksvärkki- eli päivätyökeräys toteutettiin 8.10.2018. 
- Oppilaskunnan hallitus toteutti 6.11.2018 kyselyn kioskiin tulevista tuotteista.  
- Oppilaskunnan hallituksen kioskia pidettiin sekä syyslukukaudella että 
kevätlukukaudella. Syyslukukauden lopulla kokeiltiin myös aamukioskia. 
- Joulukuun kioskeissa oli glögi- ja piparitarjoilu  
- Oppilaskunta järjesti itsenäisyyspäivän aaton lipunnostotilaisuuden koulun pihassa. 
- Oppilaskunnan hallitus hankki tanssiaisiin (19.12.2018) dj:n.  
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- Oppilaskunnan hallitus piti päivänavaukset hyvinvointiviikolla (18.2.2019) ja 
pääsiäisviikolla (16.4.2019). 
- Oppilaskunnan hallituksen jäsenet toimivat vaalivirkailijoina eduskuntavaalien 
nuorisovaalissa. 
- Oppilaskunnan hallitus laati sähköisesti täytettävän koulukiusaamiskyselyn, jota 
hyödynnetään seuraavana lukuvuonna. 
- Oppilaskunnan hallituksen Särkänniemen-retki tehtiin keskiviikkona 29.5.2019. 
- Oppilaskunnan kevätkokous pidettiin tiistaina 28.5.2019. 
- Lukuvuoden aikana opettajia muistettiin kukkakimpulla heidän täyttäessään 
pyöreitä vuosia. Jouluna muistettiin suklaarasioilla siivoojia, talonmiehiä, 
keittiöhenkilökuntaa, koulusihteeriä ja oppilashuoltohenkilökuntaa. 
- Oppilaskunnan hallitus vei rehtorin ja koulun johtoryhmän tietoon oppilailta 
tulleita esityksiä koulun toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen edustajat kävivät 
koulun hyvinvointiryhmän kuultavina. 
- Sankarihautakäynti järjestettiin 31.5. Edustajat jokaiselta seiska- ja kasiluokalta. 
Laskettiin kukat ja kuultiin musiikkia. 
- Oppilaskunnan hallitus huolehti kahdesti lukuvuoden aikana luokkien 
paperinkeräysastioiden tyhjentämisestä. 
- Kevätjuhlassa oppilaskunta muisti Hyvä kaveri -stipendillä yhtä oppilasta jokaiselta 
ysiluokalta. 
 

 
Patrik Karvanen ja Casimir Maja nälkäpäiväkerääjinä torilla. 
(Kuva: Aida Väkiparta, 9C.) 

 

 
Kioskikarkkeja pussittamassa Saku Rajala ja Aida Väkiparta. 
(Kuva: Tuomas Väinä.) 

 

 
Sää ei suosinut lipunnostotilaisuutta. Lippua nostamassa Saku 
Rajala ja Aada Joensuu. (Kuva: Adalmiina Kuusisto, 7C.) 

 
Sankarihautojen muistomerkille laskettiin sini-valkoiset kukat. 
(Kuva: Tuomas Väinä.) 
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TUKIOPPILASTOIMINTA LUKUVUONNA  2018-2019 
Lukuvuonna 2018–2019 tukioppilastoiminta oli sekä kahdeksasluokkalaisten että yhdeksäsluokkalaisten 
osalta kerhomuotoinen toimintakokonaisuus. Kahdeksasluokkalaisia oli toiminnassa mukana 13 ja 
yhdeksäsluokkalaisia 21.  

Syyskuussa ysitukarit järjestivät perinteisen seiskagaalan. Uudet kasitukarit saivat marraskuussa 
tukioppilaan peruskoulutuksen, jonka kävi pitämässä Tiia Rosnell MLL:stä. Marraskuun alussa kasitukarit 
järjestivät teemapäivän. Pikkujouluja vietettiin yhteisesti joulukuun viimeisellä kouluviikolla. 

Kevätlukukaudella ysitukarit järjestivät helmikuussa ystävänpäivägaalan ja kevään päätteeksi ysigaalan. 
Gaalatilaisuuksien ohjelman toteutukseen osallistuivat tukarien lisäksi muun muassa ilmaisutaidon ja 
musiikin ryhmät. Kasitukarit auttoivat ystävänpäivägaalan järjestelyissä.  

Tukioppilaat olivat huhtikuussa mukana lipaskerääjänä Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämässä 
Lapset ensin -keräyksessä. Toukokuussa tulevien seitsemäsluokkalaisten käydessä tutustumassa 
Pohjanlinnan kouluun kasitukarit tutustuivat omiin vastuuluokkiinsa ja 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 nautiskelemassa jäätelöä. Särkänniemen reissuamme 
tukivat MLL Kankaanpää, Pohjanlinnan koulun vanhempainyhdistys sekä Lions Club Kankaanpää/Helmi. 

Lukuvuonna 2018–2019 tukioppilastoiminnan vetäjinä toimivat Tiina Pulkkinen ja Sanna Uusi-Rajasalo. 

 
Seiskagaalassa tehtäväksi saattoi osua esimerkiksi kynän 
pujottaminen pulloon pareittain. (Kuva: Pedro Ranta, 9B.) 

 

 
Ystävänpäivägaalassa nähtiin muun muassa tukioppilaiden 
vetämiä hauskoja kilpailuita. (Kuva: Perttu Heinänen, 8E.) 

 

 
Tukioppilaat vetivät tutustumisleikkejä uusille seiskoille. 7D:llä 
ketunhäntä saa kyytiä. (Kuva: Tuomas Väinä.) 

 
Ja seiskojen tutustumisillassa yritetään muistaa verhon takaa 
paljastuvien luokkakavereiden nimiä. (Kuva: Tuomas Väinä.) 
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TUKILUOKKA 2018-2019 

Kuluvana lukuvuonna on koulussamme ollut  tukiluokkakokeilu. Tukiluokan toiminta on tarkoitettu 
oppilaille, joiden koulunkäynti, psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen ovat jostakin syystä vaarantuneet 
erittäin merkittävästi.  

Tukiluokan toiminnan päätavoitteet ovat oppilaan koulukuntoisuuden parantaminen ja säännöllinen 
koulunkäynti. Tavoitteena on tarjota intensiivistä tukea, kun opiskelu nykyisessä opetusryhmässä ei suju 
eikä annettu tuki riitä. Tavoitteena on myös oppilaan kuntouduttua löytää oppilaalle sopiva koulumuoto 
yleisopetuksen ryhmästä tai pienryhmästä.  

Pääpaino tukiluokan toiminnalla on oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin, koulukuntoisuuden, 
toimintakyvyn, tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja koulumotivaation tukemisessa niin, että 
oppivelvollisuus saadaan suoritettua. Tukiluokassa harjoitellaan monipuolisesti koulunkäynti- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaan minäkuvaan ja itsetuntoon liittyviä asioita.  

Tukiluokassa toimivat yhdessä erityisluokanopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, kuraattori ja 
koulunkäynninohjaaja.  

Tukiluokkatoiminta jatkuu myös ensi lukuvuonna. 

 

 

LIIKUNTA  2018-2019 
 

Pohjanlinnan koulun liikuntapäivää vietettiin perjantaina 7.9.2018 pesäpallostadionilla. 
Ohjelmassa oli yhteinen alkulämmittely, perinteinen luokkien välinen kolmiottelu 
(hyppynarutehtävä, vauhditon pituushyppy, tikanheitto ja sukkulaviesti).  
 
Ennen joulua 19.12.2018 pidettiin koko 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. 
 
Uimahallin ollessa remontissa seiskaluokkalaiset kävivät tammikuun alussa uimassa 
Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa. 
 
Koulumme joukkue osallistui 24 tunnin hiihtotempaukseen 1-2.2.2019. Tapahtuma kesti 24 
tuntia ja jokaiselle osuudelle koulumme sai hiihtäjän. Joukkueessa oli sekä opettajia että 
oppilaita. 
  
Talviliikuntapäivänä 22.2.2019 hiihdettiin, luisteltiin, kokeilimme lumikenkiä, käveltiin ja 
lasketeltiin koko koulun voimin. Kirpeä pakkanen kutisti hiihdon reittiä liikuntakeskuksen 
maastoon, mutta tunnelma oli loistava. Ellivuoren retki sujui järjestelyiltään ja olosuhteiltaan 
hienosti.  
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KLL:n kisoihin osallistui oppilaita mm. uinnissa, hiihdossa, pesäpallossa ja suunnistuksessa.  
 
Valinnaisliikuntatunneilla oppilaat mm. kokeilivat spinningiä, ”kaupunkisotaa”, lumifudista, ja 
kuntonyrkkeilyä. Kuntoutuskeskuksessa käytiin keilaamassa ja melomassa. Lisäksi ohjelmaan 
kuuluivat mm. värikuulasota, frisbeegolf ja tennis sekä tietenkin myös muita tutumpia lajeja. 
Valinnaisliikunnan oppilaille järjestettiin myös iltalasketteluretki Ellivuoreen. Mukana oli n. 100 
oppilasta. 
 
Koulumme 7.-luokkalaiset pelasivat koulupesisotteluita luokkajoukkueilla. 
 

LIIKKURITOIMINTA 
 
Liikkuritoiminta toi monenlaista liikunnallista tekemistä niin välitunneille kuin erillisiin 
liikuntatilaisuuksiinkin. 
 
 

 
Seiskaluokkalaisten sählyturnaus joulukuussa. Vastakkain 7A 
ja 7B. (Kuva: Paweł Sikora, 7A.) 

 

 
Ysiluokkalaisten sählyturnaus joulukuussa. Vastakkain 9A ja 
9B. (Kuva: Tuomas Väinä.) 

 

 
Ysiluokkalaisten jalkapalloturnaus toukokuussa. Vastakkain 9A 
ja 9E. (Kuva: Pedro Ranta, 9B.) 

 
Sulkapalloturnaus käytiin ilmoittautuneiden kesken viimeinen 
kouluviikon tiistaina. (Kuva: Paweł Sikora, 7A.) 
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Kuvat © Maarit Ylikoski-Rinne 
 
 
 

 
JOPO-LUOKKA  
LUOKKARETKELLÄ TAMPEREELLA 
-KULTTUURIA JA ELÄMYKSIÄ-     

JOPO-luokka teki ohjelmantäyteisen luokkaretken Tampereelle to 25.4.2019.  
 
Matkaan lähdettiin koulun parkkipaikalta aamulla klo 9. Keittiöltä saatiin mukaan eväät, jotka 
syötiin aamupalaksi matkalla Tampereelle. Ensimmäinen kohteemme oli Pyynikin 
näköalatorni, jossa nautimme kahvilan kuuluisat ja maistuvat munkkikahvit. 
Herkutteluhetken jälkeen tutustuimme aurinkoisen Tampereen näkymiin 
näköalatasanteelta.  
 
Seuraavaksi matkamme jatkui kohti Lempäälän Idea Parkia. Siellä oli vapaata shoppailu- ja 
hemmotteluaikaa, jonka aikana sai tehdä ostoksia tai nautiskella herkkuja 
sisäpuistokahviloissa. Iltapäivällä kokoonnuttiin yhteiseen kahvihetkeen Linkosuon 
kahvilaan.  
 
Idea Parkista matkasimme takaisin Tampereelle. Luokallamme oli pöytävaraus Stefan’s 
Steakhouse -ravintolaan, jossa nautimme maistuvan kolmen ruokalajin menun.  
 
Luokkaretkemme loppuhuipennus oli Tampereen Työväen Teatterissa esitettävä näytös 
TÄMÄ ON RYÖSTÖ! Väliajalla nautimme asiaan kuuluvasti väliaikatarjoilut jokaisen oman 
mieltymyksen mukaan.   
 
Koululle saavuttiin puolenyön aikoihin. Päivä oli kaikin puolin onnistunut ja mieliin 
ikimuistoisesti painuva.  
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9B:N MUSIIKKINÄYTELMÄ 

Hyppää kyytiin! 

To 18.10.2018 

klo 18.00 

Kankaanpääsalissa 

Lipun hinta 5 €/hlö 

Konsertilla kerätään varoja    

Pohjanlinnan koulun 9B:n     

luokkaretkelle Unkariin 

  

  

  

  

  

  

  

Väliajalla kahvitarjoilu, 

vapaaehtoinen maksu 
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