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Toimintakertomus
lukuvuodelta 2020–2021
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Kesällä 2021
Olemme eläneet haastavan lukuvuoden. Rajoitukset, ohjeet, käsidesit ja maskit ovat olleet osa
arkea, ja niiden kanssa on meidän koulussamme pärjätty erittäin hyvin. On jaksettu toimia ohjeiden
mukaisesti, ja se on kantanut hyvää. Epävarmuus on kuitenkin horjuttanut ainakin omaa työtäni: on
pitänyt koko ajan olla vähän varuillaan. Varautuminen kuormittaa, mutta samalla se saa katsomaan
asioita tarkemmin. Miettimään, voisiko joitakin asioita tehdä sujuvammin, voisiko jotain jättää
tekemättä tai tehdä lisää. Olisiko epävarmuudessa mahdollisuus muutokseen, oppimiseen.
Mitä siis toivon meidän kaikkien oppineen näinä poikkeusaikoina? Sen, että järjestäytynyt
yhteiskunta edellyttää, että ihmiset toimivat annettujen ohjeiden mukaan. Sääntöjä voi ja pitääkin
tarkastella, mutta lopulta yhteen suuntaan on mentävä, jotta kriisitilanteista selvitään. Tätä
kriisitietoisuutta jouduimme mekin kevättalvella ihan konkreettisesti harjoittelemaan. On luotettava
siihen, että asiantuntijoiden ohjeet ja linjaukset ovat ne, joita noudatetaan. Mitä muuta
poikkeusaika on opettanut? Sen, että on mukavaa vetää keuhkot täyteen ilmaa, ulkona ilman
maskia. Sen, että toisten ihmisten tapaaminen, harrastaminen ja matkustaminen ovat elämässä
tähtihetkiä. Sen, kuinka kiitollinen olenkaan perusarjesta, työstä ja tästä koulusta.
Monesta jouduimme tänäkin lukuvuonna luopumaan. Monet erikoispäivät kuitattiin
toimintakalenteriin sanalla ’peruutettu’. Onneksi jäi niitäkin tapahtumia, jotka toteutettiin uusin
tavoin. Osallistuttiin niin Taidetestaajien oopperaesitykseen kuin koulurokkiinkin etäyhteyksin. Ja
pystyttiin viettämään liikunnallista päivää ja juomaan yhdeksänsien luokkien kanssa juhlakahvit.
Näistä iso kiitos opettajille, henkilökunnalle ja oppilaille, jotka ovat olleet toteutuksessa mukana.
Ideoita ja uusia tapoja toteuttaa tästä talosta kyllä löytyy. Kiitos myös tukioppilaille ja
oppilaskunnalle, uudessa arjessa olette löytäneet uusia tapoja toimia.
Tärkeä taito on osata viestiä ja arvioida viestintää, sillä viestinnän merkitys on kasvanut. Kaikki
jutut, tarinat, huhut ja kuvat eivät ole totta, sen me kaikki tiedämme. Kannattaa aina pohtia ennen,
kuin lähtee toimimaan tai levittämään epämääräisiä juttuja ja epätosia tarinoita. Viisautta on harkita
ja selvittää, ennen kuin toimii. Ota haaste vastaa, ole viisas viestijä ja katsele maailmaa avoimin
mielin, niin kohtaat erilaisia mielenkiintoisia kanssakulkijoita.
Teillä, koulunne päättäneet yhdeksäsluokkalaiset, koulutaipale on ollut hieman erilainen kuin
aikaisemmilla ikäluokilla. Jokainen varmasti muistaa tämän pandemia-ajan. Toivottavasti
muistoissa tulee säilymään paljon muutakin kolmelta vuodelta. Yläkoulussa eletään ehkä yhtä
elämän janan haastavinta aikaa. Kaikki tuntuu olevan muutoksessa yhtä aikaa: oma persoona,
kaverit, tulevaisuus. Epävarmuus saattaa vallata alaa. Rohkaisen teitä jokaista olemaan oma
itsenne. Uskokaa tulevaisuutteen, uskokaa mahdollisuuksiinne. Arvostakaa itseänne ja iloitkaa
saavutuksistanne. Onnea jokaiselle perusopetuksen päättötodistuksesta ja hyvää matkaa
tulevaisuuteen. Lämpimät kiitokset Pohjanlinnan koulun henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille.
Rentouttavaa kesälomaa! Päivi Javanainen
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OPETTAJAT JA OPPIAINEET
TBr
KGr
SHa
AHu
MHö
PJa
AKar
JKe
SKi
EKi
AKoi
SKor
JKu
TKy
SLa
JLe
ILi
PLi
TLo
NiMa
SMa
MarMä
SMä
UMä
ANe
KOs
MPe
TPu
JPu
PRu
ARä
MSa
TiSa
MSo
ASy
TTa
KTe
ATu
SUu
TUu
HVa
MVe
KVi
OVä
TVä
MYl

2020–2021

Tarja Brenner
Kaija Granat
Sinikka Hauta-Heikkilä
Ari Huttunen de Carvalho
Marita Hölttä
Päivi Javanainen
Anniina Karvinen
Juha Kemppainen
Satu Kiviniemi
Elina Kivistö
Aila Koivusilta
Sanna Kortetmäki
Johanna Kurunmäki
Tarja Kytöharju
Suvi Lamminpää
Johanna Lehtinen
Irene Lindell
Petri Lindell
Tuulia Lohivuo
Niina Mattila
Satu Mattila
Markku Mäkelä
Sari Mäkelä
Ulla Kaarina Mäkelä
Antti Nevalainen
Kaisu Osmonen
Mika Peltonen
Tiina Pulkkinen
Johanna Pursiainen
Pauliina Ruisniemi
Anne Räikkälä
Saarinen Marika
Timo Savonen
Sokura Marja-Liisa
Syrjälä Antti
Tiina Tauriainen
Kirsi Tervola
Arto Tuomiluoma
Sanna Uusi-Rajasalo
Tellervo Uusitalo
Heidi Vainio
Marjo Vehkamäki
Kaarina Vilppola-Tuomiluoma
Outi Vähäkari
Tuomas Väinä
Maarit Ylikoski-Rinne

to.
rehtori
vv.
ap.reht.

to.

vs.
vs.
ptto.
vv.
vs.

ptto./vv
vs.
vv.

(BI, MT, xLU)
(SUK, HI, YH)
(OPO)
(KU, vKU, xMAA, xTAI)
(VEB)
(LI, vLI -tytöt, TE, xPEB)
Lyhenteet
(HI, YH, xSHK)
vs. = viransijainen
(MU, MUL)
(MA, FY, KE)
vv. = virkavapaalla
(EO)
ptto. = päätoiminen
(EO)
tuntiopettaja
(LI -tytöt, vLI-tytöt)
(KO, xKJP, xYJP)
to. = tuntiopettaja
(EO)
(RUB, SKA, vSKB, xRUL)
(SUK, STK, vILS)
(KS, vTN, xLKI, xREM)
(LI-tytöt, vLI -tytöt, TE, xPEB)
(KO, TE, xKJP, xYJP)
(BI, MT)
(MA, FY, KE)
(OPO)
(UEEV, UEEL, xSHK)
(MA, FY, KE)
(RUB, vRAB, xRUL)
(LI-pojat, vLI -pojat)
(UEEV, UEEL, xSHK)
(MA, FY, KE)
(SUK, STK, vILS)
(EO)
(EO)
(MA, FY, KE)
(EO)
(tietotekniikka)
(SUK, STK)
(BI, MT, xLU)
(KS, vTN, xELR, xLKI)
(ENA, xEKT)
(ENA, xEKT)
(MA, FY, KE, xMAS)
(EO)
(KS, vKÄA, TE)
(KO, vOEE, xKJP)
(SUK, STK)
(JOPO-luokka, EO, xTEK)
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JHa
MaMä
LPe
SäMe
MHen
JRo
KÄp
EVe
SHo

Jenni Hakanen
Maarit Mäkelä
Leena Peltomäki
Säde Mesiniemi
Marko Henttinen
Janina Roininen
Kaisa Äpätti
Emilia Veko
Susanne Honkanen
Anna Hakala

LUOKANVALVOJAT 2020–2021
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G

Tarja Brenner
Sanna Uusi-Rajasalo
Petri Lindell
Satu Kiviniemi
Kaarina Vilppola-Tuomiluoma
Timo Savonen
Marjo Vehkamäki

8A
8B
8C
8D
8E
8F
8G

Outi Vähäkari
Johanna Lehtinen
Elina Kivistö
Tuomas Väinä
Heidi Vainio
Kirsi Tervola
Marja-Liisa Sokura

9A
9B
9C
9D
9E
9F
9G

Ari Huttunen de Carvalho
Tiina Pulkkinen/Niina Mattila
Tarja Kytöharju
Mika Peltonen
Tiina Tauriainen
Kaija Granat
Sanna Kortetmäki

8–9 Jopo
7–9 VS

Maarit Ylikoski-Rinne
Marika Saarinen

(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja, vv. kevätlk.)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja, hlökohtainen)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja 24.11. alkaen)
(koulunkäynninohjaaja 25.01. alkaen)
(koulunkäynninohjaaja, vs. 04.05. alkaen)
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POHJANLINNAN KOULU
Kangasmoisionkatu 1, PL 47
REHTORI
APULAISREHTORI
KOULUSIHTEERI

Päivi Javanainen
Juha Kemppainen
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

LAITOSHUOLTAJAT
Pirjo Itänen
Lilli Kangas
Anita Koivuniemi
Julian Piittala (1.8.2020–1.5.2021)
VAHTIMESTARIT

KOULUTERVEYDENHUOLTO
kouluterveydenhoitaja

Juha Kangas
Jari Palokangas

Salmijärvi Ella-Mari/Anna Viljanen (POSA)
ma–pe 8–9 ja 11.30–12.30

kouluhammaslääkäri

hammashoitola (POSA)

KOULUPSYKOLOGI

Mikko-Juhani Korpela

KOULUKURAATTORIT

Johanna Mäenpää
Marika Vanhatuuna

KOULUSOSIONOMI

Kati Hietikko

PSYYKKARI

Anne Mikkola

(PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA)

KANKAANPÄÄSALIN HOITAJA

Tapani Alapeltola

ATK-TUKIHENKILÖ

Kalle Heiman
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POHJANLINNAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN
JOHTOKUNTA 2020–2021
Miia Rajakallio, puheenjohtaja
Leena Peltomäki, varapuheenjohtaja
Minna Lammi, rahastonhoitaja
Kerttu-Liisa Kangas, sihteeri
Pauliina Keskimäki
Kerttu Salmi
Kaisa Äpätti
Outi Vähäkari, koulun edustaja

OPPILASLUETTELO 05.06.2021
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.
Lukuvuoden päättyessä koulussamme oli 357 oppilasta:
7. lk
8. lk
9. lk

62 poikaa ja 49 tyttöä, yhteensä 111 oppilasta
60 poikaa ja 65 tyttöä, yhteensä 125 oppilasta
61 poikaa ja 60 tyttöä, yhteensä 121 oppilasta
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Lukuvuoden 2020–2021 tapahtumia

SYYSLUKUKAUSI
Elokuu
to 13.8. klo 9.10

Koulu alkoi. Seitsemäsluokkalaiset kokoontuivat
kirjaston edustalla, josta luokanvalvojat ohjasivat
heidät Kankaanpääsaliin. Kahdeksas- ja
yhdeksäsluokkalaiset kokoontuivat välituntipihalla
oman solun edustalla, josta heidät ohjattiin
kotiluokkiin luokanvalvojien johdolla.

to–pe 13.–14.8.

Koulua käytiin teemapäiväohjelmalla. Laaja-alaiset
oppimiskokonaisuudet, toimintapisteitä luokkaasteittain.

to 27.8.

Oppilaskuntatoiminnan ohjaajan lehtori Tuomas
Väinän ja edellisenä lukuvuonna oppilaskunnan
hallitukseen kuuluneiden oppilaiden pitämä
infotilaisuus oppilaskuntatoiminnasta.
Uusien 8. lk. tukioppilaiden haku 28.8. mennessä ja
valinta.

Syyskuu
Tukioppilaat leikittivät seiskaluokkalaisia.
VS-luokan TET-jaksoja syksyn aikana.
vkot 38–41

JOPO 9. lk. työssäoppiminen, 15.9.–8.10.

ti 1.9.

Oppilaskunnan syyskokous, valittiin hallitus.

to–pe 3.–4.9.

Koulukuvauspäivät.

ma 7.9.

9ABC lk. TET-sopimusten palauttaminen.

pe 11.9.

9DEFG lk. TET-sopimusten palauttaminen.

to 17.9.

Luokanvalvojan tunti.
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pe 18.9.

Tukioppilaiden yhteinen ryhmäytyspäivä Kurkikorven
mummolassa.

la 19.9.

8. lk. luontokurssin syysretki Lauhanvuoren
kansallispuistoon.

vko 39

VS-luokan syysretki.

vko 39 21.9.–25.9.

TET 9ABC ja osa 9G.

to 24.9.

7. luokkien vanhempainilta.

to 24.9. ja pe 25.9.

Oppilaskunnan hallituksen organisoima Nälkäpäiväkeräys. Lipaskerääjiä myös Kankaanpään torilla.

vk 40 28.9.–2.10.

TET 9DEF ja osa 9G
9. luokkien Oma Onni -ohjelma alkoi yhteistyössä
Sataedun kanssa.

Lokakuu
Tukioppilaiden järjestämät Empatia netissä -tunnit
seiskoille.
ke 7.10.

Tukioppilaiden järjestämä seiskagaala.

pe 16.10.

Luokanvalvojan tunti. Järjestettiin myös
poistumisharjoitus.

vko 42

8. luokkien huoltaja- ja oppilastapaamiset korvasivat
8. luokkien vanhempainillan.

vko 43

SYYSLOMA 19.–25.10.2020.

Marraskuu

vkot 45–48

JOPOT 8. lk. työssäoppiminen, 3.–26.11.
Uusien tukioppilaiden kouluttaminen.

ma-ti 2. –3.11. ja
ma 9.11.

Opettaja Antti Syrjälän pitämät mediatunnit
Kankaanpääsalissa., aiheina mm. Meet-tunnit ja
nettietiketti.
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ti 10.11.

Luokanvalvojan tunti. Tukioppilaat leikittivät
7.-luokkalaisia. Puhuttiin mm. liikenneturvallisuudesta.

ke 11.11.

Taitaja-kilpailu, Sataedu Kankaanpää.

to 26.11.

9. luokkien vanhempainilta. Aiheena yhteishaku ja
jatko-opinnot.

ma 30.11.

Luokanvalvojan tunti. Käytiin läpi maskien käyttöön
liittyvät ohjeet.

Joulukuu
vkot 49–50

JOPOT 9. lk. työssäoppiminen. 1.–10.12.

to 3.12.

Pohjanlinnan koulun aukeama Kankaanpään
Seudussa. Tekijänä 9A-luokka.

pe 4.12.

Itsenäisyyspäivän aatonaaton lipunnostotilaisuus.
Oppilaskunnan hallituksen edustajat nostivat lipun ja
muut seurasivat tilaisuutta keskusradion kautta
luokissa.

su 6.12.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ

vko 50

Oppilaskunnan hallituksen järjestämä väriviikko,
jolloin pukeuduttiin värin mukaisiin vaatteisiin. Myös
henkilökunta osallistui väriviikkoon. Joka päivä
palkittiin yksi luokka.
Värit ja voittajaluokat:
maanantaina sininen (7A)
tiistaina musta (9D)
keskiviikkona pinkki (8D)
torstaina punainen (8B)
perjantaina valkoinen (7C)
Koko viikon aktiivinen luokka: JOPO
Info yhdistelmäopintoja suunnitteleville 9.luokkalaisille

pe 11.12.

Lucian päivä. Kulkuetta ei tänä vuonna
koronatilanteesta johtuen järjestetty. Kuultiin kuitenkin
päivänavaus aiheeseen liittyen.

ke 16.12.

Luokanvalvojan tunti. Aiheina mm. itsearviointi,
luokkahenki, käyttäytyminen. Käytiin lisäksi läpi
loppuvuoden ohjelma.
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ke 16.12.

Tehtiin virtuaalisesti Taitaja9-peli. Pohjanlinnan
koulun joukkue ei tällä kertaa päässyt jatkoon.

ti 22.12.

Syyslukukauden päätöspäivä. Kokoonnuttiin
kotiluokkiin. Joulupuuroruokailu porrastetusti.
Yhteinen ohjelma videoyhteydellä. Lopuksi
todistusten jako.
9-luokkalaisten ala- ja koulututustumisia
syyslukukauden aikana.

KEVÄTLUKUKAUSI
Tammikuu
to 7.1.

Kevätlukukausi alkoi lukujärjestyksen mukaisesti.

to 7.1.

Luokanvalvojan tunti. Aiheina mm. lukujärjestykset,
todistukset, tavoitteet ja itsearviointi. Kerrattiin myös
koronaohjeet.

vk 3–5

JOPOT 8. lk. työssäoppiminen, 19.1.–4.2.

ti 19.1.

Seitsemänsien luokkien valinnaisainevanhempainilta
toteutettiin Googlen Meetissä. Illan aikana käytiin läpi
tarjolla olevat valinnaisaineet ja kerrottiin valinnaisainekortin täyttämisestä.

vko 4

Vietettiin Uraviikkoa. Opettajat kertoivat ysiluokkalaisille opiskelu- ja työuristaan.

pe 29.1.

7. lk. valinnaisainekortin viimeinen palautuspäivä.

Helmikuu
vk 5–6

9. luokkalaisten koehaku.

ke 10.2.

8. luokkien Metsävisa.

vko 6

Uutisten viikko. (Vanhalta nimeltään sanomalehtiviikko.)

vkot 6–7

JOPOT 9. lk alatutustuminen, Sataedu, 9.–18.2.
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vko 7 (15.–19.2.)

Hyvinvointiviikko: päivittäin välitunneilla ohjelmaa ja
esittelyitä, mm. rentoutumista, Marttojen infopiste,
oppilashuollon piste, pelipiste jne. Aamupalaa
tarjoiltiin jokaisena päivänä ja välitunteja pidennettiin.

vko 7

Mediataitoviikko.

ma 15.2.

Luokanvalvojan tunti.

ma 15.2.

Tukioppilaiden järjestämää Ystävänpäivän ohjelmaa.

ke 17.2.

Pohjanlinnan kouluun kohdistui sosiaalisessa
mediassa julkaistu uhkausviesti. Koulunkäynti jatkui
viranomaisten ohjeiden mukaisia varotoimia
noudattaen, ja poliisi oli koulupäivän aikana myös
koululla paikalla turvaamassa ja selvittämässä
tilannetta. Jälkikäteen viranomaiset kiittivät niin
oppilaita kuin koulun henkilökuntaakin asiallisesta ja
maltillisesta toiminnasta päivän aikana. Todellista
uhkaa ei todettu olleen, vaan kyse oli asiattomasta ja
ajattelemattomasta nettikirjoittelusta, jonka kohteeksi
Pohjanlinnan koulu päätyi lähinnä sattumalta.

vko 8

TALVILOMA 22.–26.2.2021

23.2.–7.4.

Yhteishaku 9.-luokkalaisille.

Maaliskuu
ke 3.3.

Pohjanlinnan koulussa siirryttiin valtioneuvoston
ohjeistuksen mukaisesti etäopetukseen. Järjestely oli
voimassa runsaat kolme viikkoa pe 26.3. saakka.

vko 10–11

JOPOT 8. lk. alatutustuminen, Sataedu 9.–18.3.

vko 12–14

JOPOT 9. lk. työssäoppiminen, 23.3.–8.4.

to 18.3.

Luokanvalvojan tunti.
– mm. laaja-alaisten suunnittelua ja ideointia

ma 29.3.

Palattiin lähiopetukseen.

ti 30.3.

Jopo-luokan esittely 7. luokkalaisille.
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Huhtikuu
2.–5.4.

PÄÄSIÄISLOMA

to 8.4.

Taloustaitokilpailu ysiluokkalaisille. Koulumme
parhaat olivat:
1.
2.
3.
3.

Antti Männistö 9E
Veeti Jyräkoski 9C
Iida Alapaattikoski 9C
Oona Kiviluoma 9C

ma 12.4.

Talousasioiden ja oman elämän hallintaan liittyvien
asioiden opiskelussa Oma Säästöpankin Oma Onni
-ohjelman parhaiten menestynyt oppilas oli Ella-Mari
Mahlamäki 9D.

ti 13.4.

Luokanvalvojan tunti. Aiheina mm.
9. luokkien palaute ja kevään tapahtumat.

pe 16.4.

Karvi (matematiikan arviointi) ysiluokkalaisille.

ke 21.4.

Matematiikan valtakunnallinen koe 9. lk.

ke 21.4.

Taidetestaajat-hanke Covid fan tutte -ooppera
kaseille. Oopperaa seurattiin luokissa striimattuna.

pe 23.4.

7.-luokkalaisten TET-sopimusten palautus.

pe 23.4.

Äidinkielen valtakunnallinen koe ysiluokkalaisille.

vkot 17–20

JOPOT 8. luokka, työssäoppiminen, 27.4.–20.5.

vko 17

Kahdeksasluokkalaisten oppilaiden
päässälaskukilpailu. Voittaja oli Eetu Heino 8E.

to 29.4.

Taidetestaajat-hanke Covid fan tutte -ooppera yseille.
Oopperaa seurattiin luokissa striimattuna.

pe 30.4.

TET-sopimusten palautus, 8. luokat

pe 30.4.

Pisa-tutkimus sekä yseille että kaseille.
Kaiken kaikkiaan 59 oppilasta kaikilta luokilta
osallistui.

pe 30.4.

Vappuista toimintaa. Tukioppilaat järjestivät
naamiaiskilpailun. Oppilaskunnan hallitus koristeli
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ruokasalin ja jakoi kaikille oppilaille, opettajille ja
ohjaajille irtokarkkipussit, jotka kustannettiin
oppilaskunnan kioskin tuotoista.
Toukokuu
la 1.5.

VAPPU

ti 4.5.

7.-luokkalaisten TET-päivä.

ti 4.5.

Kuudesluokkalaisten tutustumispäivä Pohjanlinnan
kouluun. Toteutettiin etäyhteydellä.

ma 10.5.

Haku JOPO-luokalle päättyi.

to 13.5.

HELATORSTAI

ma 17.5.

Pohjanlinnan koulun aukeama Kankaanpään
Seudussa. Tekijänä 9B-luokka.

ti 18.5.

Oppilaskunnan hallituksen kevätkokous. Luokkien
puheenjohtajat ja sihteerit osallistuivat.

ke 19.5.

Ysiluokkalaisten kahvitilaisuus.

pe 21.5.

Kuntavaalien oppilasäänestys. Ysiluokkalaiset
äänestivät.

vko 20, 17.–21.5.

TET-jakso 8ABC.

vko 21, 24.–28.5.

TET-jakso 8DEFG.

ma 31.5.

Luokanvalvojan tunti.

ma 31.5.

Ansioituneiden oppilaiden kahvitilaisuus.

Kesäkuu
ti 1.6.

Ysiluokkalaiset seurasivat Kankaanpään Yhteislyseon
vanhojen tansseja striimattuna. Kaikki luokat
katsoivat Keskustan koulun 6C-luokan konsertin
videona.

ti 1.6.

Tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen
kevättapahtumat.
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ke 2.6.

Koulurock striimattuna.

to 3.6.

Liikunnallista ohjelmaa: frisbeegolfia, pyöräilyä,
pesäpalloa, jalkapalloa tai taidekehäsuunnistusta
oppilaan oman valinnan mukaan.

to 3.6.

VS ja 7G-luokka tekivät kumpikin kevätretkensä
Jämille.

pe 4.6.

Virtuaalinen ysigaala.

pe 4.6.

Oppilaskunnan kukkien lasku sankarihaudalla.

la 5.6.

Kevätjuhla.
Yhteisvalinnan tulokset postitetaan.

ti 15.6.

Ehtolaiskuulustelu.
Lukuvuoden aikana kuraattorien ryhmäytyksiä eri
luokka-asteille.
VS-luokan TET-jaksoja kevään aikana.
9-luokkalaisten ala- ja koulututustumisia
kevätlukukauden aikana.
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OPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2020-2021
Oppilaskunnan syyskokous pidettiin 1.9. ja valitun hallituksen järjestäytymiskokous 28.8.
Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä lukuvuonna 2020-2021 olivat:
Santeri Kenola 8D, puheenjohtaja
Aliina Pirttikangas 7C, varapuheenjohtaja
Eetu Heino 8E, sihteeri
Nikolai Eremenko 8D, rahastonhoitaja
Maria Jokinen 7D, tiedottaja
Veeti Myllykoski 8J, tiedottaja
Irina Piispanen 7F, taskvärkkivastaava
Veeti Kivinen 8C, taksvärkkivastaava
Aarni Törmä 9A, taksvärkkivastaava
Sara Mäkelä 7C, lahjavastaava
Aada Joensuu 9D, lahjavastaava
Ida-Maria Perähannu 9D, lahjavastaava
Miika Lehti 9D, kioskivastaava (päävastaava)
Janira Salo 8C, kioskivastaava
Atte Kontti 8D, kioskivastaava
Taksvärkkivastaavat toimivat syyslukukaudella kioskivastaavina.
Äidinkielen lehtori Tuomas Väinä ohjasi oppilaskuntatoimintaa.
- Oppilaskuntatoimintaa esiteltiin kaikille koulun oppilaille 25.8.2020.
- Esittelijöinä toimivat edellisen lukuvuoden oppilaskunnan hallituksen jäsenet.
- Oppilaskunnan syyskokous pidettiin 1.9. Syyskokous valitsi oppilaskunnan hallituksen.
- Ehdokkaita oli 15, jotka kaikki valittiin hallitukseen.
- Oppilaskunnan hallituksen ryhmäkuva otettiin 4.9.
- Oppilaskunnan hallitus aloitti kioskin järjestämisen syyskuussa. Kioskia pidettiin
ruokavälitunneilla lähes joka perjantai.
- Neljä hallituksen jäsentä toimi torilla 24.9. Nälkäpäivä-keräyksen lipaskerääjinä. Lisäksi
koululla oli keräyslippaat ylijärjestäjän pöydällä ja opettajainhuoneella.
- 15.9. rehtori oli mukana hallituksen kokouksessa. Keskusteltiin ajankohtaisista asioista
- Luokanvalvojan tunnilla 17.9. hallitus suoritti wifi-kyselyn kaikille luokille. Aloite koulun
verkon avaamisesta oppilaille jäi tekemättä.
- Oppilaskunnan hallitus järjesti itsenäisyyspäivän aatonaaton lipunnostotilaisuuden 4.12. Muut
kuuntelivat päivänavausta luokassa. Hallituksen edustajat nostivat lipun.
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- Oppilaskunnan hallitus järjesti väriviikon 7.-11.12. Päivittäin palkittiin eniten väriä
hyödyntänyt luokka. Hallituksesta koottu raati päätti joka päivä voittajaluokan, jolle palkinnot
toimitettiin seuraavana koulupäivänä.
- Hallituksen edustajat olivat hyvinvointiryhmän kuultavina 30.11.
- Taksvärkki- eli päivätyökeräys oli tarkoitus toteuttaa ti 23.3. Hallitus teki valmisteluja keräystä
varten. Oppilaskunnan hallitus mm. valitsi taksvärkkikohteet. Taksvärkki peruuntui kohdalle
osuneen etäkoulujakson takia.
- 28.4. ryhmä hallituksen jäseniä siivosi koulun läheistä ulkoaluetta.
- Vappuaattona kaikille oppilaille, opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille annettiin
irtokarkkipussit, jotka kustannettiin kioskin tuotoista. Hallitus myös koristeli ruokasalin.
- Oppilaskunnan kevätkokous pidettiin 18.5.
- Ysiluokkalaisille jaettiin kevätjuhlassa reilun kaverin stipendit.
- Oppilaskunnan kukat laskettiin Kankaanpään sankarihaudalle pe 4.6.
- Opettajia muistettiin merkkipäivinä kukilla sekä oppilashuollon, keittiön ja kiinteistöhuollon
henkilöitä sekä koulusihteeriä ja atk-tukihenkilöä jouluna suklaarasioilla.
- Oppilaskunnan hallitus huolehti luokkien keräyspaperiastioiden tyhjentämisestä sekä piti
koululla pullojen ja tölkkien keräysastiaa, jonka panttituotto käytettiin oppilaskuntatoimintaan.
- Hallitus piti kaksi päivänavausta: syyskuussa esiteltiin oppilaskuntatoimintaa ja huhtikuussa
puhuttiin hyvistä käytöstavoista
- 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 2020-2021
Lukuvuonna 2020-2021 tukioppilastoiminta oli sekä kahdeksasluokkalaisten että
yhdeksäsluokkalaisten osalta kerhomuotoinen toimintakokonaisuus. Kahdeksasluokkalaisia oli
toiminnassa mukana 11 ja yhdeksäsluokkalaisia 16.
Koronatilanne vaikutti myös tukioppilastoimintaan kuluneena lukuvuonna. Uusia tukioppilaita
ei päästy valitsemaan tavalliseen tapaan edelliskeväänä pitkästä etäopetusjaksosta johtuen.
Niinpä valitsimme uudet tukioppilaat heti lukuvuoden alussa. Syyskuussa kävimme
tukioppilaiden kanssa ryhmäytymässä Kurkikorvessa. Lokakuussa ysitukarit järjestivät perinteisen
seiskagaalan ja marraskuun alussa uudet tukarit saivat tukioppilaan peruskoulutuksen, jonka piti
toinen tukariohjaajamme Kati. Pikkujouluja ei päästy koronarajoitusten vuoksi järjestämään.
Kevätkausi aloitettiin kasitukarien kanssa yhteisellä laskettelureissulla montulle. Ysitukarit
puolestaan suunnittelivat ystävänpäivägaalaa, joka nauhoitettiin etukäteen koronarajoitusten
vuoksi. Gaalavideo näytettiin koulussamme 15.2., ja se toimi samalla hyvinvointiviikon
aloituksena. Vappuaattona tukarit järjestivät yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa
vappunaamiaiset. Myös uusien tukioppilaiden haku ja valinta suoritettiin kevätlukukauden
loppupuolella.
Koronatilanteen vuoksi monet etukäteen suunnitellut ohjelmat piti järjestää uudella tavalla
meetteinä. Huhtikuussa kasitukarit kertoivat alakouluille yläkoulusta sekä
tukioppilastoiminnasta. Meetin välityksellä hoidettiin myös kuudesluokkalaisten tutustuminen
yläkouluun toukokuun alussa. Viimeisellä kouluviikolla kävimme tukioppilaiden kanssa
piknikillä.
Lahjoituksia toimintaamme antoi Pohjanlinnan koulun vanhempainyhdistys.
Lukuvuoden tukioppilastoiminnan vetäjinä toimivat Kati Hietikko ja Sanna Uusi-Rajasalo.
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LIIKUNTA 2020-2021
Koululiikunnan sisältöihin ja tapahtumiin antoi leimansa korona. Tanssiopetus, liikuntapäivät,
tanssiaiset yms. jouduttiin tänäkin vuonna jättämään väliin rajoitusten takia. Toivottavasti ensi
lukuvuonna päästään näissäkin asioissa jo lähemmäs vanhaa normaalia.
Kahdeksasluokkalaisten Move-testit kuitenkin suoritettiin heti lukukauden alussa yhtenä
päivänä koko ikäluokalle. Tämä onkin merkattu opetussuunnitelmaan pakolliseksi sisällöksi.
Mahtavaa oli myös uimahallin avautuminen. Näin koululaiset pääsivät taas uimaopetuksen
pariin. Luminen talvi ja hiihtoseuran tykkilatu yhdessä mahdollistivat reippaan hiihtojakson.
Kevään lopussa vietimme liikunnallisen iltapäivän koko koulun kesken.
Valinnaisliikuntatunneilla syvennettiin liikuntatarjontaa normiliikuntaan nähden. Tutustuimme
useisiin liikuntamuotoihin ja paikallisiin liikuntamahdollisuuksiin oppilaidenkin toiveita
kuunnellen. On hienoa nähdä, että liikunta valinnaisaineena edelleen kiinnostaa nuoria.

