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Pohjanlinnan koulu

Toimintakertomus
lukuvuodelta 2021–2022
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Kesällä 2022
Takana on jälleen tapahtumarikas ja vaihteleva lukuvuosi. Koulu oli tuskin päässyt alkuun, kun
siirryimme etäopetukseen. Tämän jälkeen koronarajoitukset hankaloittivat edelleen koulutyötä ja
monia tapahtumia jouduttiin perumaan. Maskit, käsidesi ja turvavälit olivat koulussammekin
arkipäivää. Kaikesta huolimatta lukuvuosi saatiin kunnialla läpi. Keväällä koronarajoitukset pääosin
poistettiin, joten toukokuussa pääsimme järjestämään retkiä ja perinteisiä tapahtumia. Näistä
mainittakoon esimerkkinä ysiluokkien juhlakahvitilaisuus. Lisäksi monia teematapahtumia pystyttiin
järjestämään, kuten hyvinvointiviikko, väriviikko ja uutuutena outoreppupäivä. Liikuntatapahtumista
mainittakoon liikuntapäivä ja frisbee-golfturnaus. Myös musiikkiesityksiä päästiin jälleen näkemään,
kuten koulurock. Kiitokset järjestelyihin osallistuneille, esiintyjille, tukioppilaille ja oppilaskunnan
hallituksen jäsenille.
Vaikka yleisesti ollaan sitä mieltä, että etäopiskelu ei sovellu kovin hyvin perusopetukseen, on siinä
myös hyviä puolia. Joillekin oppilaille etäopiskelu on luonut myös enemmän onnistumisen
elämyksiä kuin perinteinen luokkamuotoinen työskentely. Lisäksi digitaidot ovat kehittyneet sekä
opettajilla että oppilailla. Toki etäopiskelu on vaatinut oppilailta enemmän vastuuta omasta
tekemisestä ja tukea vanhemmilta. Monissa oppiaineissa etätyöskentely on myöskin ollut hankala
toteuttaa.
Kevätlukukaudella huolta aiheutti maailmanpoliittisen tilanteen kiristyminen eli Venäjän hyökkäys
Ukrainaan. Kun mediassa kerrotaan jatkuvasti ikäviä uutisia maailmalta ja kotimaasta, aiheuttaa se
helposti ihmisissä epävarmuutta ja ahdistusta. Elämme keskellä uutisia sodasta,
ilmastomuutoksesta, pandemiasta, Natosta ja inflaatiosta. Kuitenkin on muistettava, että
Kankaanpäässä elämämme jatkuu kutakuinkin ennallaan. Tulevaisuuteen kannattaa suhtautua
positiivisesti, huominen tulee varmasti, ja se ei välttämättä ole yhtään sen huonompi kuin
eilinenkään.
Pohjanlinnan koulussa toiminta jatkui pandemiarajoitusten puitteissa perinteiseen malliin. Toki yksi
merkittävä muutos koettiin täälläkin, kun pitkäaikainen rehtori Päivi Javanainen jäi eläkkeelle.
Kiitokset Päiville kahdenkymmenen vuoden taipaleesta Pohjanlinnassa.
Huolimatta poikkeuksellisista oloista opiskelu sujui pääosin hyvin. Tämä näkyy myös arvioinnissa.
Toki koulunkäynti ei saa olla pelkkää tietojen ja taitojen opiskelua, vaan tärkeää on muutkin asiat.
Esimerkiksi yhteisöllisyys ja sosiaaliset taidot korostuvat nykypäivänä. Nämä ovat parin viime
vuoden aikana jääneet aika lailla paitsioon. On hienoa myös, että jokainen saa tuoda oman
persoonallisuutensa esiin, kaikkien ei tarvitse olla samasta puusta veistettyjä.
Yhdeksäsluokkalaisilla on nyt perusopetuksen viimeinen koulupäivä. Yhdeksänvuotinen taival on
takana, joista kolme vuotta täällä yläkoulussa. Toivottavasti olette saaneet täältä tarpeeksi tietoja ja
taitoja tulevaisuutta varten. Teidän koulutaipaleenne ei suinkaan pääty tähän vaan jatkuu jossakin
muussa oppilaitoksessa. Toivottavasti jokainen on päässyt haluamaansa paikkaan. Teillä on ollut
täällä tukena monia aikuisia, kuten opettajia, ohjaajia ja oppilashuollon henkilöstöä. Lopuksi
kannattaa vielä mainita erikseen ysiluokkien luokanvalvojat, jotka ovat ohjanneet teidät läpi
Pohjanlinnan vuosien.
Kiitokset henkilökunnalle hyvin tehdystä työtä, ja toivotan kaikille hyvää kesää sekä
yhdeksäsluokkalaisille menestystä tulevissa haasteissa.

Juha Kemppainen
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OPETTAJAT JA OPPIAINEET
BBe
TBr
KGr
SHa
AHu
MHö
PJa
AKar
JKe

2021–2022

Beata Bednarz
Tarja Brenner
Kaija Granat
Sinikka Hauta-Heikkilä
Ari Huttunen de Carvalho
Marita Hölttä
Päivi Javanainen
Anniina Karvinen
Juha Kemppainen

SKi
EKi
SaKoi
AKoi
SKor
JKr
JKu
TKy
SLa
JLe
PLi
TLo
SMa
SMä
ANe
KOs
MPe
SiPe
PRu
ARä
MSa
SaSa
TiSa
TSt
ASy
EUu

Satu Kiviniemi
Elina Kivistö
Saara Koivunen
Aila Koivusilta
Sanna Kortetmäki
Juha Kraapo
Johanna Kurunmäki
Tarja Kytöharju
Suvi Lamminpää
Johanna Lehtinen
Petri Lindell
Tuulia Lohivuo
Satu Mattila
Sari Mäkelä
Antti Nevalainen
Kaisu Osmonen
Mika Peltonen
Sirpa Peltonen
Pauliina Ruisniemi
Anne Räikkälä
Marika Saarinen
Sallamari Saloharju
Timo Savonen
Teija Sten
Antti Syrjälä
Elina Uusitalo

TTa
KTe
ATu
SUu
EUu

Tiina Tauriainen
Kirsi Tervola
Arto Tuomiluoma
Sanna Uusi-Rajasalo
Elina Uusitalo

TUu
HVa
MVe
KVi

Tellervo Uusitalo
Heidi Vainio
Marjo Vehkamäki
Kaarina Vilppola-Tuomiluoma

to.

(UK)
(BI, MT, xLU)
(SUK, HI, YH)
(OPO)
(KU, vKU, xMAA, xTAI)
(VEB)

to.
rehtori
vv.
(LI, vLI -tytöt, TE, xPEB)
ap.reht./ (HI, YH, xSHK)
rehtori
20.04.–

ptto.

vs.
to.

to.

vv.

ptto.
to.
ap.reht.
20.04.-

ap.reht.
20.04.–

(MU, MUL)
(MA, FY, KE)
(KO, TE, xKJP, xYJP)
(EO)
(EO)
(SUK, STK, vILS)
(LI -tytöt, vLI-tytöt)
(KO, xKJP, xYJP)
(EO)
(RUB, SKA, vSKB, xRUL)
(KS, vTN, xLKI, xREM)
(LI-tytöt, vLI -tytöt)
(BI, MT)
(OPO)
(MA, FY, KE)
(RUB, vRAB, xRUL)
(LI-pojat, vLI -pojat)
(MA, FY, KE)
(SUK, STK, vILS)
(EO)
(EO)
(UEEV, UEEL)
(MA, FY, KE)
(UO)
(tietotekniikka)
(EO)
(SUK, STK)
(BI, MT, xLU)
(KS, vTN, xELR, xLKI)
(ENA, xEKT)
(EO)
(ENA, xEKT)
(MA, FY, KE, xMAS)
(EO)
(KS, vKÄA, TE)

Lyhenteet
vs. = viransijainen
vv. = virkavapaalla
ptto. = päätoiminen
tuntiopettaja
to. = tuntiopettaja
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OVä
TVä
MYl

Outi Vähäkari
Tuomas Väinä
Maarit Ylikoski-Rinne

(KO, vOEE, xKJP)
(SUK, STK)
(JOPO-luokka, EO, xTEK)

JHa
MaMä
LPe
SäMe
MHen
JRo
KÄp
SSaa

Jenni Hakanen
Maarit Mäkelä
Leena Peltomäki
Säde Mesiniemi
Marko Henttinen
Janina Roininen
Kaisa Äpätti
Suvi Saari

(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)
(koulunkäynninohjaaja)

LUOKANVALVOJAT 2021–2022
7A
7B
7C
7D
7E
7F

Anniina Karvinen
Arto Tuomiluoma
Tellervo Uusitalo
Antti Nevalainen
Kaisu Osmonen
Elina Uusitalo

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

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

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

Outi Vähäkari
Johanna Lehtinen
Elina Kivistö
Tuomas Väinä
Heidi Vainio
Kirsi Tervola
Sanna Kortetmäki

8–9 Jopo
7–9 VS
VALO

Maarit Ylikoski-Rinne
Marika Saarinen, Suvi Lamminpää, Sanna Kortetmäki, Marika Saarinen, Kati Hietikko
Suvi Lamminpää ja Aila Koivusilta
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POHJANLINNAN KOULU
Kangasmoisionkatu 1, PL 47
REHTORI
APULAISREHTORI
KOULUSIHTEERI

Päivi Javanainen 19.04.2022 asti
Juha Kemppainen 20.04.2022 alkaen
Juha Kemppainen 19.04.2022 asti
Elina Uusitalo 20.04.2022 alkaen
Mervi Kulmanen

OPPILAANOHJAAJAT

Sinikka Hauta-Heikkilä
Sari Mäkelä
Kati Hietikko

RUOKAHUOLTO

Ravitsemistyönjohtaja:
Virva Jokiainen
Ravitsemistyöntekijät:
Maarit Kauppinen
Satu Kuusiniemi
Kaija Välimäki
Suurtalouskokit:
Kirsti Sillanpää
Jenni Järvinen
Anne Vainionpää
Eija Lemmetyinen
Tiina Kuoppala
Jenni Uusitalo

LAITOSHUOLTAJAT

Pirjo Itänen
Lilli Kangas
Pirjo Laine
Liisa Niinimäki

VAHTIMESTARIT

Juha Kangas ja Jari Palokangas

KOULUTERVEYDENHUOLTO
kouluterveydenhoitaja

Sari Peltomäki ja Anna Viljanen (POSA)
ma–pe 8–9 ja 11.30–12.30

kouluhammaslääkäri

hammashoitola (POSA)

KOULUPSYKOLOGI

Arimo Kerkelä

KOULUKURAATTORIT

Johanna Mäenpää
Marika Vanhatuuna 31.03. asti
Kirsi Mäkinen 28.02. alkaen

KOULUSOSIONOMI

Kati Hietikko

PSYYKKARI

Anne Mikkola/Katja Kaapeli/Riikka Töyrylä

(psykiatrinen sairaanhoitaja)
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KANKAANPÄÄSALIN HOITAJA

Tapani Alapeltola

ATK-TUKIHENKILÖ

Kalle Heiman

POHJANLINNAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN
JOHTOKUNTA 2021–2022
Miia Rajakallio, puheenjohtaja
Leena Peltomäki, varapuheenjohtaja
Minna Lammi, rahastonhoitaja
Kerttu-Liisa Kangas, sihteeri
Pauliina Keskimäki
Kerttu Salmi
Kaisa Äpätti
Outi Vähäkari, koulun edustaja

OPPILASLUETTELO 04.06.2022
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 327 oppilasta:
VALO
7. lk
8. lk
9. lk

0 poikaa ja 2 tyttöä, yhteensä 2 oppilasta
46 poikaa ja 49 tyttöä, yhteensä 95 oppilasta
57 poikaa ja 49 tyttöä, yhteensä 107 oppilasta
61 poikaa ja 63 tyttöä, yhteensä 124 oppilasta
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Lukuvuoden 2021–2022 tapahtumia
SYYSLUKUKAUSI

Elokuu

ke 11.8.

Koulu alkoi klo 8.15. Päivän aikana luokanvalvojatunnit ja toimintaa
luokittain.

ke-to 11.–12.8.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet, toimintapisteitä luokka-asteittain.

pe 13.8.

Lukujärjestyksen mukainen koulutyö alkoi.

to 19.8.–ti 31.8.

Tartuntatautiviranomaisen määräyksestä etäopiskelua vallinneen
koronatilanteen vuoksi.

Syyskuu
VS-luokan TET-jaksoja syksyn aikana.
ke 1.9.–pe 3.9.

Etäopiskelu jatkui vielä muutaman päivän ajan myös syyskuulla.

ma 6.9.

Palattiin lähiopetukseen.

vkot 38–41

JOPO 9. lk. työssäoppiminen, 21.9.–14.10.

ma–ti 13–14.9.

Valokuvaus

ma 13.9. /
pe 17.9.

8. luokkien biologian opetuksen ja Metsänhoitoyhdistys
Karhun yhteistyöprojektina Metsärastit

to 16.9.

Luokanvalvojan tunti. Tukioppilaat leikittivät seiskaluokkalaisia.

to 16.9.

Infotilaisuus oppilaskuntatoiminnasta (video lv-tunnilla).

la 18.9.

8. luokkien Luontokurssin syysretki Lauhanvuoren kansallispuistoon.

to 23.9.

7. luokkien vanhempainilta etänä klo 18.00.

to 23.9.

Nälkäpäiväkeräys. Keräyslippaat koululla. Oppilaskunnan hallituksen
jäseniä lipaskerääjinä Kankaanpään torilla.

pe 24.9.

Liikuntapäivä pesäpallostadionilla. Lajeina olivat tikanheitto, vauhditon
pituushyppy, hyppynaru ja sukkulaviesti.
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ti 28.9.

Oppilaskunnan syyskokous. Valittiin oppilaskunnan hallitus.
9. luokkien Oma Onni alkoi yhteistyössä Sataedun kanssa.

Lokakuu
pe 1.10.

9ABCG TET-sopimusten palauttaminen

pe 8.10.

9DEFG TET-sopimusten palauttaminen

ma 11.10.

Tukioppilaiden järjestämä seiskagaala Kankaanpääsalissa.

ti 12.10.

Tukioppilaiden yhteinen ryhmäytyspäivä Kuninkaanlähteellä.

to 14.10.

VS-luokan luokkahenkeä vahvistettiin syysretkellä Jämillä.

pe 15.10.

Luokanvalvojan tunti. Aiheena mm. Sopu-koulu
8. luokkien huoltaja- ja oppilastapaamiset korvasivat 8. luokkien
vanhempainillan, tapaamiset marraskuun loppuun mennessä,

vk 42 18.–22.10.

TET 9ABC

vk 43

SYYSLOMA 25.10.–29.10.2021

Marraskuu
vk 44 1.–5. 11.

TET 9DEFG

vk 45–48 JOPOT

8. lk. työssäoppiminen, 9.11.–2.12.

vk 45

Koko viikon pyöräilyteemaviikko.

vk 45

Päihdeluennot luokka-asteittain:
maanantaina kahdeksasluokkalaisille striimattuna ja
ysiluokkalaisille Kankaanpääsalissa,
keskiviikkona seiskaluokkalaisille Kankaanpääsalissa.

ti 9.11.

Oppilaskunnan hallituksen järjestämä päivätyökeräys eli taksvärkki.

ke 10.11.

Luokanvalvojan tunti. Aiheena mm. liikenneturvallisuus.

ke 17.11.

Taitaja-kilpailu, Sataedu Kankaanpää (aluekilpailu ke 15.12.)
– taito- ja taideaineiden opettajat

ti 23.11.

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

ke 24.11.

Sataedu-tutustuminen, 9 lk.
- opot ja tuntien pitäjät
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to 25.11.

Pyörätiimin maastorata, johon oppilailla oli mahdollisuus osallistua
omalla pyörällä ja kypärää käyttäen maastoradalle.
9-luokille Ajokortti työelämään -koulutusta, vk 46, vk 50, ja vk 7
järjestäjinä 4H Kankaanpää ja opot.

Joulukuu
vkot 49–50

JOPOT 9. lk. työssäoppiminen. 7.12.–16.12.

to 2.12.

Uusien tukioppilaiden koulutus Kati Hietikon johdolla.

pe 3.12.

Itsenäisyyspäivään liittyvä aamunavaus:
oppilaskunnan hallituksen puheosuus keskusradion kautta,
Finlandia-video, jota katsottiin ja kuunneltiin oppilaskunnan osuuden
jälkeen. Videon aikana oppilaskunnan hallituksen edustajat nostivat
lipun.

ma 6.12.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ

ma 13.12.

Lucian päivä.

ma 13.12.

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

to 16.12.

Luokanvalvojan tunti. Aiheina mm. itsearviointi, luokkahenki,
käyttäytyminen sekä loppuvuoden ohjelma.
Kestävän kehityksen teematunti, koulusosionomi.

pe 17.12

Ajokortti työelämään tilaisuus 9. lk.

ma 20.12.

Taitaja-kilpailu, aluekilpailu, Sataedu Kankaanpää. Koulun paras
sijoitus oli 8. Joukkue ”ES Naatiskelijat” 9E Sandra Junnila, Heta
Junnila ja Aino Rajahalme.

ti 21.12.

Toiminnallinen päivä oman luokan parissa. Ohjelmassa joulujuhla,
tietovisa ja lautapelejä.

ke 22.12.

Joulupuuro ja jouluista ohjelmaa luokassa sekä todistusten jako.
9-luokkalaisten ala- ja koulutustutustumisia syyslukukauden aikana.
Valinnaisliikuntatuntien aikana paikallisilla urheiluseuroilla oli
mahdollisuus antaa oman lajinsa valmennusta omille urheilijoilleen.
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KEVÄTLUKUKAUSI
VS-luokan TET-jaksoja kevään aikana
9-luokkalaisten ala- ja koulutustutustumisia kevätlukukauden aikana
Tammikuu
ma 10.1.

Koulu alkoi lukujärjestyksen mukaisesti

ma 10.1.

Luokanvalvojan tunti. Aiheina mm.
lukujärjestykset, todistukset, tavoitteet ja itsearviointi

vk 3–5

JOPOT 8. lk työssäoppiminen, 18.1.–3.2.

to 20.1.

Valinnaisaine-esittelyt 7.-luokkalaisten vanhemmille netissä
oppilaanohjaajien ja valinnaisaineiden opettajien johdolla.

ti 25.1.

Info yhdistelmäopintoja suunnitteleville 9.-luokkalaisille opo-luokassa.

vk 4

”Uraviikko” / vara TET-viikko 9. lk.
9.-luokkalaisille uraesittelyjä

Helmikuu
vk 5

Vietettiin ”uutisten viikkoa”, teemaviikko näkyi eri aineiden tunneilla,
erityisesti äidinkielessä.

pe 4.2.

Seiskaluokkalaisten valinnaisainekorttien palautus. Valinnaisaineesittelyt koulun nettisivuilla.

vk 5–6

9.-luokkalaisten koehaku.

vk 6

Vietettiin oppilaskunnan hallituksen järjestämää väriviikkoa, jolloin
pukeuduttiin kunakin päivänä teemavärin mukaan. Aktiivisimmat luokat
palkittiin.

vk 6

Mediataitoviikko.

vk 6

Metsävisa 8. lk.

vk 6–7

JOPOT 9. lk. alatutustuminen, Sataedu, 8.2.–17.2.

vk 7

Hyvinvointiviikko ”Turvallisesti yhdessä ja somessa”. Aamupalaa oli
tarjolla ruokasalissa joka aamu. Pidennettyjä välitunteja, joiden aikana
oli ohjelmaa sekä ulkona että sisällä, järjestäjinä mm. liikkurit, tukarit,
koulusosionomi, oppilashuolto, nuorisotoimi, pyörätiimi jne.

vk 7

9. lk. Ajokortti työelämään -koulutus

ma 14.2.

Ystävänpäivän ohjelmaa, mm. kerättiin positiivisia sanoja pinkkiin
sydämeen.
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ti 15.2.

Luokanvalvojan tunti, jonka aikana mm.
MLL:n hyvinvointikysely ja JOPO-luokan esittely.

vk 8

TALVILOMA 21.2.–25.2.2022
Yhteishaku 9.-luokkalaisille.

Maaliskuu
vk 10–11

JOPOT 8. lk alatutustuminen, Sataedu 8.3.–17.3.

vk 12–14

JOPOT 9. lk työssäoppiminen, 22.3.–7.4.

vk 11

NouHätä! 2022 Satakunnan pelastustoimialueen
digialkukarsintakilpailu. Kilpailuun osallistuttiin kaikkien 8. luokkien
kanssa. Jatkoon aluekilpailuun 7.4. pääsi kaikkiaan 25 joukkuetta.
Pohjanlinnan koulusta jatkoon pääsi kaksi joukkuetta:
1. Kugelschreiberit 8D-luokalta eli Adalmiina Levula, Maria Jokinen ja
Peppi Lehtinen. Pisteet 36/40, aika 6.10
24. Rankaisijat 8C-luokalta eli Henri Hakanen, Kosti Kiviharju ja
Aatu Harju. Pisteet 31/40, aika 7.30

ke 16.3.

Luokanvalvojan tunti, aiheina ajankohtaiset asiat ja
oman luokan päivän suunnittelua viimeiselle kouluviikolle.

pe 25.3.

Nuorten parlamentin istunto, joka tänä vuonna pidettiin etäyhteydellä, eli
Helsinkiin ei tarvinnut matkustaa. Koulun oppilasedustaja oli Aliina
Pirttikangas 8C ja toimittajaoppilas Eetu Heino 9E. Toimittajaoppilas teki
Nuorten parlamentista jutun Kankaanpään Seutuun.

ke 31.3.

Haku JOPO-luokalle päättyi.

Huhtikuu
ma 4.4. ja ti 5.4.

9B-musiikkilinjalaisten päättökonsertit Kankaanpääsalissa.

to 7.4.

NouHätä! 2022 -aluekilpailu digitaalisesti. Pohjanlinnan koulusta
kilpailuun osallistui kaksi joukkuetta (ks. maaliskuun vk 11).

to 7.4.

Taloustietokilpailu. Kisassa palkintosijoille pääsivät:
1. Eetu Heino 9E 31,5 pistettä
2. Iisak Vainionpää 9B 31 pistettä
3. Tuomas Huhtanen 9C 30,5 pistettä

ke 13.4.

8. luokkien Sataeduun ja yhteislyseoon tutustuminen.

to 14.4.

Luokanvalvojan tunti. Ohjelmassa 9. luokkien
palaute ja kevään tapahtumat sekä toukokuun lv-tunnin ideointia.
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to 14.4.

Outoreppupäivä, jolloin koulutarvikkeet pakattiin mihin tahansa muuhun
kuljetusvälineeseen kuin tavalliseen koulureppuun. Päivä oli oppilaskunnan hallituksen järjestämä.

15.4.–18.4.

PÄÄSIÄISLOMA

ke 20.4.

Äidinkielen valtakunnallinen koe.

ke 20.4.

Koulun rehtori vaihtui Päivi Javanaisen jäädessä viettämään lomapäiviään ja sen myötä myöhemmin eläkkeelle. Juha Kemppainen
aloitti rehtorin työt.

pe-su 22.–24.4.

Perjantaina oli lyhennetty koulupäivä Ramppikuume-teatteritapahtuman
vuoksi. Koulupäivä päättyi klo 12.10.

pe 22.4.

7. lk. TET-sopimusten palautus.

vkot 17–20

JOPOT 8. luokka, työssäoppiminen, 26.4.–19.5.

Vko 17, 25.–29.4.

Hyvän käytöksen viikko. Kiinnitettiin tavallista enemmän huomiota
oppilaiden käytökseen, ohjattiin asialliseen toimintaan ja toisten
huomioon ottamiseen. Teemaviikko tuli esiin myös päivittäin päivänavausten yhteydessä. Ohjelmassa oli myös hyvän käytöksen bingo ja
oppilaille jaettiin kannustustikkareita.

ma 25.4.

Tukioppilashaku päättyi.

to 28.4.

Matematiikan valtakunnallinen koe.

pe 29.4.

TET-sopimusten palautus 8. luokat.

Toukokuu
ti 3.5.

7.-luokkalaisten TET-päivä.

ti 3.5.

Kuudesluokkalaisten tutustumispäivä Pohjanlinnan kouluun.

ke 4.5.

Kuudesluokkalaisten tutustumisilta.

pe 6.5.

Liikkurit järjestivät koulun oppilaille frisbeegolf-turnauksen Myllymäen
radalla.
Harrastesarjan voittajajoukkue: Niklas Mäkelä 8B, Jiri Halmela 8E ja
Aleksi Laaksonen 8E.
Kilpasarjan voittajajoukkue: Lauri Perähannu 8D, Jere Kerola 8D ja
Matias Pihlaja 8D.

ti 10.5.

Valinnaisen sotahistorian kurssin oppilaiden retki Tampereelle.

to 12.5.

Pyörätiimin maastorata pitkillä välitunneilla.

13
pe 13.5.

Kankaanpään Yhteislyseon Wanhojen tanssit. Esitys
Kankaanpääsalissa yhdeksäsluokkalaisille.

ke 18.5.

Taitaja-kisa Porissa. Kaikki kahdeksannet luokat menivät mukaan.

to 19.5.

Maailmanlaajuinen ulkoluokkapäivä.

to 19.5.

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

vk 20, 16.–20.5.

TET-jakso 8ABC

ke 25.5.

Juhlakahvitus yseille. Sataedu hoiti, tänä vuonna ei ollut kutsuvieraita.

vk 21, 23.–27.5.

TET-jakso 8DEFG

to 26.5.

Helatorstai, vapaa

ma 30.05.

Liikuntailtapäivä. Lajeina jalkapalloa, pesäpalloa, pyöräilyä, frisbeegolfia ja taidekehäsuunnistusta.

ti 31.5

Koulurock-konsertit Kankaanpääsalissa.

ti 31.5.

Menestyneiden ja merkittömien kahvitus.

ti 31.5.

Oppilaskunnan kevätkokous.
Ohjeistettuja ja opetuksellisia ruokailu- ja kahvilakäyntejä lukuvuoden
aikana 8.–9. JOPO-luokat.

Kesäkuu

ke 1.6.

Yhdeksännen luokan tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen
kevätretki Tampereen Särkänniemeen.

to 2.6.

Luokan oma päivä pitäen sisällään mm. 7. ja 8. lk. palautteen ja kevään
tapahtumat

pe 3.6.

Tukioppilaiden järjestämä Ysigaala.

pe 3.6.

Oppilaskunnan kukkien lasku sankarihaudoille.

la 4.6.

Lukuvuosi päättyi kevätjuhlaan.
Yhteisvalinnan tulokset postitettiin.

ti 14.6.

Ehtolaiskuulustelu.
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OPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2021-2022
Oppilaskunnan syyskokous pidettiin 28.9. ja valitun hallituksen järjestäytymiskokous 30.9.
Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä lukuvuonna 2021-2022 olivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santeri Kenola 9D, puheenjohtaja
Aliina Pirttikangas 8C, varapuheenjohtaja
Eetu Heino 9E, sihteeri
Nikolai Eremenko 9D, rahastonhoitaja
Meea Sainio VS (6.12. saakka)
Otto Vuola 8D, tiedottaja (7.12. alkaen)
Leo Sarmeen 7C, tiedottaja
Peppi Lehtinen 8D, taskvärkkivastaava
Adalmiina Levula 8D, taksvärkkivastaava
Veeti Kivinen 9C, taksvärkkivastaava
Fanni Vaajasaari 7A, lahjavastaava
Nea Tuhkanen 7A, lahjavastaava
Maria Jokinen 8D, kioskivastaava (päävastaava)
Senja Pakkanen 7C, kioskivastaava
Janira Salo 9C, kioskivastaava
Peppi Poutanen 7E (6.12. saakka)
Atte Kontti 9D, kioskivastaava (aloitti 7.12.)
Taksvärkkivastaavat toimivat kevätlukukaudella kioskivastaavina.

Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat myös vuorollaan kioskin hoitamiseen.
Äidinkielen lehtori Tuomas Väinä ohjasi oppilaskuntatoimintaa.
Toimintaa lukuvuoden aikana
- Oppilaskuntatoimintaa esiteltiin kaikille koulun oppilaille 16.9.2021 luokanvalvojan tunnilla.
- Esittely tapahtui etukäteen tallennetun infopaketin avulla.
- Neljä hallituksen jäsentä toimi torilla 23.9. Nälkäpäivä-keräyksen lipaskerääjinä. Lisäksi
koululla oli keräyslippaat ylijärjestäjän pöydällä ja opettajainhuoneella.
- Oppilaskunnan syyskokous pidettiin ti 28.9. Syyskokous valitsi oppilaskunnan hallituksen.
- Ehdokkaita oli 15, jotka kaikki valittiin hallitukseen.
- Oppilaskunnan hallituksen järjestäytymiskokous oli 4.10.
- Oppilaskunnan hallituksen ryhmäkuva otettiin 7.10.
- Päivänavauksissa 12.10. esiteltiin oppilaskunnan hallitus ja 20.10. kerrottiin taksvärkistä.
- Oppilaskunnan hallitus aloitti kioskin järjestämisen lokakuussa. Kioskia pidettiin
ruokavälitunneilla kevääseen asti lähes joka perjantai.
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- Taksvärkki- eli päivätyökeräys toteutettiin ti 9.11. Hallitus teki valmisteluja keräystä varten.
Oppilaskunnan hallitus mm. valitsi taksvärkkikohteet ja niiden saamat osuudet tuotosta:
- Unicef 20 %
- WWF 20 %
- Kankaanpään seudun sotaveteraanit 20 %
- Syöpäyhdistys 15 %
- Satasairaalan lastenosasto 15 %
- 10 % Pohjanlinnan koulun oppilaskunta (järjestelykorvaus)
- myöhemmin järjestelykorvauksesta luovuttiin ja summa lahjoitettiin Ukrainan
tilanteesta kärsivien ukrainalaisten hyväksi Pelastakaa Lapset ry:n kautta
- Hallituksen edustajat olivat hyvinvointiryhmän kuultavina 22.11.
- Oppilaskunnan hallitus järjesti itsenäisyyspäivää edeltävän lipunnostotilaisuuden 3.12. Muut
kuuntelivat päivänavausta luokassa. Hallituksen edustajat nostivat lipun.
- Ti 7.12. oppilaskunnan hallitus täydensi itseään valitsemalla kaksi uutta jäsentä eronneiden
tilalle. Samassa kokouksessa oli pikkujoulutarjoilut.
- Oppilaskunnan hallitus hankki joulukoristeita ja koristeli koulun käytävät. Alennusmyynneistä
hankittiin vielä tuleville vuosille lisää joulukoristeita.
- Oppilaskunnan hallitus tarjosi joulumakeisia kaikille oppilaille.

Nea Tuhkanen ja Fanni Vaajasaari
nostamassa lippua.
Kuvat: Tuomas Väinä

Käytäville hankittiin joulukuuset
ja niihin koristeet.
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- Viikolla 6 oppilaskunnan hallitus järjesti väriviikon, jolloin päivittäin palkittiin eniten väriä
hyödyntänyt luokka. Hallituksesta koottu raati päätti joka päivä voittajaluokan, jolle palkinnot
toimitettiin seuraavana koulupäivänä.
- ma musta päivä: voittaja 7E sai isot mustat lakupatukat
- ti sininen päivä: voittajista 9C sai siniset suklaasuukot ja 9B siniset Mentos-patukat
- ke keltainen päivä: voittaja 7C sai keltaisia perunalastuja ja keltaista limsaa
- to vihreä päivä: voittaja 9D sai vihreät karkkipussit
- pe pinkki päivä: voittaja 8C sai pinkit berliininmunkit
- lisäksi muutama oppilas ja opettaja palkittiin henkilökohtaisesta panostuksesta
- Hallitus tutustui Mannerheimin Lastensuojeluliiton edustajan kanssa kouluhyvinvointikyselyn
tuloksiin ja kertoi näkemyksiään asiasta vietäväksi tiedoksi myös opettajainkokoukseen.
- Oppilaskunnan hallitus osallistui Nuorten parlamenttiin pe 25.3. Aliina Pirttikangas toimi
Pohjanlinnan koulun oppilasedustajana ja Eetu Heino toimittajaoppilaana. Tapahtuma
toteutettiin etäyhteydellä ja siitä tehtiin myös päivänavaus. Toimittajaoppilas teki tapahtumasta
uutisen paikallislehteen ja koulun nettisivuille.

Aliina Pirttikangas osallistui Pohjanlinnan koulun edustajana Nuorten parlamenttiin. Etäyhteydellä pidetyn
täysistunnon jälkeen oli mahdollista tavata oman vaalipiirin kansanedustajia. (Kuva: Tuomas Väinä.
Kuvakaappaus Nuorten parlamentin netistä.)
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- Oppilaskunnan hallitus järjesti outoreppupäivän 14.4.
- Koulutarvikkeita tuotiin reppujen sijasta esimerkiksi kottikärryillä, ostoskärryillä,
pölynimurilla, leikkihellalla sekä erilaisilla soitinkoteloilla, laatikoilla, kasseilla ja pusseilla.
- Oppilaskunta palkitsi kekseliäimpiä kuljetusvälineitä.

Outoreppupäivän suorituksia. (Kuvat: Leena Peltomäki.)

- Vappuaatonaattona hallituksen kioskissa oli vappuaiheista myytävää. Hallitus myös koristeli
ruokasalin ilmapalloilla ja serpentiineillä.
- Oppilaskunnan kevätkokous pidettiin 31.5.
- 1.6. hallitus ja yhdeksäsluokkalaiset tukioppilaat kävivät kevätretkellä Särkänniemessä.
- Oppilaskunnan kukat laskettiin Kankaanpään sankarihaudalle pe 3.6. Kaikilta luokilta oli
edustajat paikalla. Kuultiin musiikkia.
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Kukkien lasku sankarihaudoille. (Kuvat: Tuomas Väinä.)

- Ysiluokkalaisille jaettiin kevätjuhlassa reilun kaverin stipendit.
- Oppilaskunnan puheenjohtaja piti yhdeksäsluokkalaisen puheen kevätjuhlassa.
Muuta
- Opettajia muistettiin lukuvuoden aikana merkkipäivinä kukilla. Rehtoria muistettiin
eläköitymisestä erikseen kukilla ja suklaarasialla.
- Oppilashuollon, keittiön ja kiinteistöhuollon henkilöitä sekä koulusihteeriä ja atktukihenkilöä muistettiin jouluna suklaarasioilla.
- Oppilaskunnan hallitus hankki biologian ja maantiedon retkiä varten 10 kumisaapasparia, jotka
rahoitettiin yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa.
- Kolme yhdeksäsluokkalaista käsityön oppilasta valmisti kädenvääntöpöydän, joka jää koulun
käytävälle välituntikäyttöön. Hallitus muisti tekijöitä lahjakorteilla.
- Oppilaskunnan hallitus huolehti luokkien keräyspaperiastioiden tyhjentämisestä sekä piti
koululla pullojen ja tölkkien keräysastiaa, jonka panttituotto käytettiin oppilaskuntatoimintaan.
- Hallitus piti lukuvuoden aikana kolme päivänavausta: lokakuussa esiteltiin oppilaskunnan
hallitusta ja taksvärkkiä sekä maaliskuussa Nuorten parlamenttia.
- Oppilaskunnan hallitus kokoontui syyslukukaudella 7 kertaa ja kevätlukukaudella 6 kertaa.
Lisäksi kioski- ja taksvärkkivastaavilla on ollut muutama palaveri lukuvuoden aikana.
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TUKIOPPILASTOIMINTA LUKUVUONNA 2021-2022
Lukuvuonna 2021-2022 tukioppilastoiminta oli sekä kahdeksasluokkalaisten että
yhdeksäsluokkalaisten osalta kerhomuotoinen toimintakokonaisuus. Kahdeksasluokkalaisia oli
toiminnassa mukana 12 ja yhdeksäsluokkalaisia 11.
Koronatilanne vaikutti edelleen tukioppilastoimintaan kuluneena lukuvuonna. Emme päässee
toteuttamaan kaikkia toimintoja, mitä vuosikellossamme on. Lokakuussa kävimme kaikkien
tukioppilaiden kanssa ryhmäytymässä Kuninkaanlähteen maauimalan alueella. Ysitukarit
järjestivät perinteisen seiskagaalan. Joulukuun alussa uudet tukarit saivat tukioppilaan
peruskoulutuksen, jonka piti toinen tukariohjaajamme Kati. Pikkujouluja ei päästy
koronarajoitusten vuoksi järjestämään.
Kevätkaudella molemmat tukioppilasryhmät osallistuivat koulumme hyvinvointiviikolla
välituntitapahtumien järjestämiseen. Hyvinvointiviikon teemana oli turvallisesti yhdessä ja
somessa. Viikko alkoi yllätysohjelmalla, jossa etsittiin ystävänpäivän teeman mukaisesti
kouluumme piilotettuja sydämiä. Löytynyttä sydäntä vastaan sai makean yllätyksen. Lisäksi
välituntisin kerättiin positiivisia sanoja tukioppilaiden leikkaamiin sydämiin. Hyvinvointiviikon
aloitus päättyi ysitukarien suunnittelemaan ja yhteistyössä ilmaisutaidon ja musiikin valinnaisen
kanssa toteuttamaan ystävänpäivägaalaan. Muiden päivien välituntiohjelmassa tukioppilailla oli
läksyparkissa pelailua, piirtämistä, värittelyä, lukemista ja musiikin kuuntelua.
Maaliskuun loppu puolella kasitukarit kertoivat meeteissä Katin kanssa alakouluille yläkoulusta
sekä tukioppilastoiminnasta. Toukokuussa kuudesluokkalaiset osallistuivat koulumme
perinteiseen tutustumispäivään ja -iltaan. Näissä molemmissa kasitukarit olivat mukana
leikittäjinä ja valokuvasuunnistuksen rastien toimijoina. Kiitokseksi kasitukareille järjestettiin
toukokuun lopussa pizza-iltapäivä. Ysitukarit pääsivät puolestaan viimeisellä kouluviikolla
viettämään perinteistä Särkänniemi-päivää oppilaskunnan kanssa. Myös uusien tukioppilaiden
haku ja valinta suoritettiin kevätlukukauden loppupuolella.
Lahjoituksia toimintaamme antoi Pohjanlinnan koulun vanhempainyhdistys.
Lukuvuoden tukioppilastoiminnan vetäjinä toimivat Kati Hietikko ja Sanna Uusi-Rajasalo.
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LIIKUNTA 2021-2022
Koululiikunnassa päästiin jälleen viettämään liikuntapäiviä syksyllä ja keväällä. Syksyn
liikuntapäivä oli perinteinen ryhmäyttävä, yhteishenkeä nostattava tapahtuma ja keväällä
liikuttiin erilaisissa valinnaisissa lajeissa esimerkkeinä frisbeegolf ja pyöräily.
Palloiluhallin peruskorjauksesta johtuen sisäliikuntajaksot vietettiin Move-areenalla. Areena
palveli koulukäytössä mainiosti.
Kahdeksasluokkalaisten Move-testit suoritettiin heti lukukauden alussa yhtenä päivänä koko
ikäluokalle. Tämä onkin merkattu opetussuunnitelmaan pakolliseksi sisällöksi. Luminen talvi ja
hiihtoseuran tykkilatu yhdessä mahdollistivat reippaan hiihtojakson.
Valinnaisliikuntatunneilla syvennettiin liikuntatarjontaa normiliikuntaan nähden. Tutustuimme
useisiin liikuntamuotoihin ja paikallisiin liikuntamahdollisuuksiin oppilaidenkin toiveita
kuunnellen. Esimerkiksi padel, keilailu ja värikuulasota ovat normaalista liikunnasta poikkeavaa
sisältöä. On hienoa nähdä, että liikunta valinnaisaineena edelleen kiinnostaa nuoria.
KLL järjestää koululaisille kilpailuja eri lajeissa pitkin lukuvuotta. Pohjanlinnan koulusta
osallistuttiin tänä vuonna hiihdon KLL-SM-kisoihin. Sieltä Siiri Laino toi mukanaan
hopeamitalin.

