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Mika Waltarin koulun henkilökunta lukuvuotena 2015-2016 
 

Aaltio, Riitta laaja-alainen erityisopettaja (ELA) 

Fält, Eija  luokanopettaja, 2. luokka 

Hulkko, Tiina englannin tuntiopettaja 

Itäniemi, Tarja luokanopettaja, 4. luokka (viransijainen 29.2.-4.6.2016) 

Kaajava, Rene luokanopettaja, 1. luokka, rehtori 

Kilpeläinen, Anna luokanopettaja, 4. luokka (virkavapaalla 24.2.2016 alkaen) 

Nurmi, Aarre ”Jaska” luokanopettaja, 6. luokka 

Olkanen, Tuula esiluokanopettaja (virkavapaalla 1.3.2016 alkaen) 

Ollila, Päivi  esiluokanopettaja (viransijainen 1.3.2016 alkaen) 

Säkkinen, Juhani luokanopettaja, 5. luokka 

Vuori, Susanna luokanopettaja, 3. luokka 

Huovinen, Stina koulunkäynninohjaaja, esiluokka ja iltapäivätoiminta 

Ketonen, Anne-Marie  varhaiserityisopettaja, esiluokka 

Löytönen, Paula ravitsemustyöntekijä-siistijä 

Myrtenblad, Leena kouluterveydenhoitaja 

Nikkanen, Marica koulunkäynninohjaaja, koulusihteeri 

Ollikainen, Marja-Leena siistijä 

Orava Tarja koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 

Putous, Kirsi koulupsykologi 

Ratilainen, Leena koulunkäynninohjaaja (opintovapaalla 1.1.2016 alkaen) 

Tjurin, Ari  kiinteistönhoitaja 

Toiviainen, Tanja koulukuraattori  
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Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat 
 

Syyslukukausi 10.8.-21.12.2016 

         syysloma 17.- 23.10.2016 (vko 42) 

         lauantaikoulupäivä 17.9.2016 

         vapaapäivä 5.12.2016 

         joululoma 22.12.2016 - 8.1.2017 

Kevätlukukausi 9.1.-3.6.2017 

         talviloma 20.-26.2.2017 (vko 8) 

 

Opettajat lukuvuotena 2016-2017 
 

esiluokka Ollila, Päivi 12.2.2017 saakka 

 Olkanen, Tuula 13.2.2017 alkaen 

1.luokka  Fält, Eija 

2. luokka Kaajava, Rene 

3. luokka Säkkinen, Juhani 

4. luokka Vuori, Susanna 

5. luokka Nurmi, Aarre ”Jaska” 

6. luokka Bergman, Elina 

ELA Aaltio, Riitta 
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Toiminta 2015-2016 

 
Lukuvuoden aikana Mika Waltarin koulussa on osallistuttu Liikkuva koulu                    

–hankkeeseen kerho-, välitunti- ja kummioppilastoimintana sekä oppilaskunnan 

hallituksen tapahtumina. 

Elokuu  

 20.8. rantaretki Kotojärvelle 

 turvallisuusteema, jossa harjoiteltiin sisätiloista ja ulkoa pelastautumista sekä 

ensiavun alkeita 

 liikun ympäristössäni turvallisesti; liikennekasvatusta 

 tutustumiskäyntejä lähiympäristöön 

 Mika Waltari tietoutta ja päivänavaus 

 29.8. lauantaikoulupäivä, jonka sisältönä oli Unicef-kävely, oppilaskunnan 

kahvila 

Syyskuu 

 tutustumista ja opintoretkiä lähiympäristöön ja luontoon 

 18.9. Mika Waltarin syntymäpäivän vietto. kuoron esitys la 19.9. Mika Waltarin 

syntymäpäiväjuhlissa 

 valtakunnallinen nälkäpäiväkeräys, vaatimaton kouluaterian ja säästyneen 

summan tilitys SPR:lle, SPR-tietoa 

 lukuharrastukseen innostaminen; koulukirjaston aktiivinen käyttö ja yhteistyö 

kunnankirjaston kanssa 

 mediakasvatus, kuvaluenta ja –tulkinta; kirjastonhoitajan opetustuokiot 

Lokakuu 

 2.10. vihannestori; tutustutaan kotimaisiin hedelmiin ja vihanneksiin, myynti ja 

osto leikkivaluutalla 

 viikko 41; kaveriviikko, hyvän kaverin tärkeys 

Marraskuu 

 20.11. Lapsen oikeuksien teemapäivä 

 Sibelius-viikko; Sibeliuksen henkilökuvaa ja tuotantoa sekä 25.11. 

Musiikkitalossa 5. sinfonian kenraaliharjoitus  

Joulukuu 

 adventtiajan päivänavaukset 

 4.12. itsenäisyysjuhlahetki 

 joulu; jouluperinne, uskontokasvatus ja adventtihartaus 

 16.12. klo 18 joulujuhla 

Tammikuu 

 hyvän käytöksen teemaviikot 
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Helmikuu 

 viikko 5; sanomalehtiviikko, tutustuminen sanomalehtiin ja Sanomalehtiliiton 

ilmaismateriaaleihin 

 9.2. ystävyyden laskiainen –teematapahtuma; laskiaisperinne ja ystävyyden 

vahvistaminen, toteutuksessa mukana oppilaskunnan hallitus 

 ulkotalviliikunta 

 viikko 7; Kalevala, viikon aikana on soiva kansansoitin näyttely 

Maaliskuu 

 Kalevala 

 Pornaisten paikallisperinnettä kuvin ja tarinoin; kirjastonhoitajien opetustuokiot 

 pääsiäinen; pääsiäisperinne, uskontokasvatus ja pääsiäishartaus 

Huhtikuu 

 lemmikki- ja pehmolelu –teematapahtuma; toteutuksessa mukana 

oppilaskunnan hallitus 

 29.4. kevään juhla, vappu –teematapahtuma; toteutuksessa mukana 

oppilaskunnan hallitus  

Toukokuu 

 9.5. Porvoon musiikkiopiston oppilaskonsertti 

 lähialueen retkeilyä 

 kevätjuhla 2.6.2015 klo 18 

 

Kerhotoiminta  
 

Lukuvuoden aikana on viikoittain toteutettu seuraavia kerhoja: kuvataide, kädentaito, 

telinevoimistelu, kuoro, bändi, oppimispelit, salibandy. Kerhot toteutettiin 

periodimaisesti siten, että tietyille vuosiluokille suunnattu kerho toimi ennalta 

suunnitellun ajanjakson. Yleisin kesto oli neljän tai kuuden viikon jakso. Tammikuussa 

2016 kerhoresurssi kohdennettiin 6. vuosiluokan musikaalin loppuvalmisteluun. 

Huhtikuussa toteutettiin yhteisöllisesti kootun Krokotiili-tilataideteoksen tekeminen 

yhtenä lisäkerhona taiteilija Ruusa Hentilän toteuttamana. 

 

Oppilaskunta ja sen toiminta  

   

Lukuvuoden 2014-2015 oppilaskunnan hallitus jatkoi toimintaansa syyslukukauden 
2015 ajan. Oppilaskunnan hallituksen vaalit pidettiin viikolla 49 (30.11.-4.12. 2015), 
jolloin hallitus valittiin koko kalenterivuodeksi 2016.  
  

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat 

syyslukukaudella 2015:  

Janna Teränen (1. luokka)  

Riia Myrtenblad (2. luokka)  
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Niclas Koljonen (3. luokka)  

Ilona Rautakoski (4. luokka)  

Roosa Kuusisto ja Pekka Mäenpää (5. luokka)  

Olli Kilpeläinen ja Joona Leivo (6. luokka)  

Puheenjohtajana toimi Olli Kilpeläinen, varapuheenjohtajana Joona Leivo, sihteerinä Ilona 

Rautakoski ja taloudenhoitajana Roosa Kuusisto.  

  

ja kevätlukukaudella 2016 (jatkuen syyslukukauden 2016) 

Minessa Mäki (esikoululaisten ryhmä)  

Iida Sund (1. luokka)  
Mico Teränen (2. luokka)  
Viivi Mäkinen ja Urho Hentilä (3. luokka)  
Vilma Raappana ja Matias Salminen (4. luokka)  
Roosa Kuusisto, Joona Laine ja Mikko Hatunpää (5. luokka)  
Ei jäsentä 6. luokalta. (ei ehdokkaita)  

Puheenjohtajana toimii Joona Laine, varapuheenjohtajana Matias Salminen, sihteerinä Roosa Kuusisto 

ja taloudenhoitajana Vilma Raappana.   
 

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana on Riitta Aaltio.  

   

   

Toiminta ja tapahtumat  
 

Oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat ja oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan 

hallitus. Hallituksen kautta oppilaat tulevat kuulluksi ja osallistuvat koulun toimintaan 
ja sen kehittämiseen. Luokilta valitaan edustaja/-t hallitukseen, jonka kautta asiat ja 

toiveet välittyvät rehtorin kautta opettajille ja koulun toimintaan sekä 
päinvastoin. Oppilaskunnan hallitus on osallistunut uuden opetussuunnitelman 
valmisteluun ja kommentointiin lukuvuoden 2015-2016 aikana.  

Oppilaskunnan kokouksia pidetään harrastetunnin aikana noin joka toinen maanantai 
ja tarvittaessa useammin.   
 

Oppilaskunnan järjestämää toimintaa lukuvuoden 2015-16 aikana:  
 

 Koulurauhan julistaminen elokuussa  

 Mika-kioski loka-joulukuussa: Kioski oli auki harrastetunnin aikana

 keskiviikkoisin ja perjantaisin. Jokaisella koulun oppilaalla oli mahdollisuus
 käydä kioskilla kerran viikossa erikseen ilmoitettuna päivänä. Kioskin

 tuotto käytetään oppilaiden hyväksi hallituksen päättämällä tavalla (esim.
 pääsiäisyllätys ja erilaisten kilpailujen palkintoja).  

 Kummituskäytävä Halloween-juhlan tietämissä.  

 Ystävyyden rata liikuntasalissa helmikuussa.  

 Kummirata 1. ja 5. luokkalaisille koululaisten tutustumispäivänä  

 Pääsiäisyllätys kiirastorstaina.  

 Lemmikkieläin- ja pehmolemmikkipäivä huhtikuussa.  

 Mika-kioskin toiminta kaksi kertaa viikossa huhtikuun ajan.  

 Vappuriehakokonaisuuteen kevätrytmiliikepisteen ideoiminen, keväisen                                             

toimintaradan rakentaminen, "Paras puku palkitaan" -tempaus ja 

palkintojen hankkiminen.   

 Liikuntapäivä toukokuussa.  
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Aamu- ja iltapäivätoiminta 
 

Iltapäivätoimintaan osallistui päivittäin noin 20 lasta. Iltapäivät koostuivat ulkoilusta, 

pihaleikeistä, läksy- ja lukuhetkistä, piirtämisestä, askartelusta, lauta- ja seurapelien 

pelaamisesta sekä lasten omista leikeistä. Suuritöinen askarteluprojekti oli 

keppihevosten tekeminen kaikkien koululaisten pihaleikkeihin. 

Syyslukukaudella kerholaiset retkeilivät lähimetsissä 

noin kerran viikossa. Kevätlukukaudella oli vuorossa 

pidempi luontoretki Itälänkoskelle. 

Koululaisten uimahalliretket Porvooseen jatkuivat 

joka toinen viikko resurssien puitteissa koko 

lukuvuoden. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tapahtui lukuvuoden 

aikana muutoksia henkilökunnassa. Yksi 

työntekijöistä siirtyi toisiin työtehtäviin ja toinen 

aloitti vuoden alusta opintovapaan. Tarja siirtyi Parkkojan koulusta 

koulunkäynninohjaajaksi. Marican ja Stinan työtunteja on kohdennettu vuoden alusta 

myös aamu- ja iltapäivätoimintaan.  

  

Mika Waltarin koulun vanhempainyhdistys 
 

Vanhempainyhdistys edistää ja kehittää vanhempien ja koulun välistä toimintaa. Se 
pyrkii luomaan lapsille turvallisen ja hyvän kasvuympäristön sekä tukemaan lasten 

kasvua ja kehitystä tarjoten pieniä elämyksiä arjen aherruksen lomassa. 
 

Lukuvuoden 2015- 2016 aikana olemme tukeneet koulun toimintaa seuraavasti: 
 oppilaiden xylitol-pastillit  ruokailun jälkeen 
 leirikouluavustus 6. luokalle. 

 liikuntakerhon välinehankinnat 
 ulkoiluvälineiden hankinta (esim. frisbeegolftelineet) 

 musiikkitaloretken ruokailu 
 esikoulun retkireput ja istuinaluset 
 1.-6. luokkien stipendit 

 
Toimintaan on kerätty varoja järjestämällä 

 kummituskemut 
 jäsenmaksut 
 Aktia-säätiön avustus 

 eri tapahtumien kahvitukset 
 

Liikuntakerho on ollut kaksi kertaa viikossa. Kerhoon on vapaa pääsy. Paikalla on ollut 
eri-ikäisiä lapsia vanhempineen 15-30.  
 

Yhdistys toivottaa toimintaan mukaan ja kiittää koulun ja kodin yhteistyöstä 
vanhempia ja opettajia ahkeria oppilaita unohtamatta.  
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Stipendit ja hymyt 

 
Lahjoittaja ja stipendin peruste  Luokka ja oppilas  

 

Reilu ja toisia kannustava toiminta (6 x 20 e) 1. Inka Päivärinta  

2. Akseli Hakala  

3. Luke Paananen 

4. Saima Laurinkoski 

5. Miina Hakala 

6. Anni-Alisa Kuisma 

Palveluhenkisyys (6 x 20 e) 
 

1. Janna Teränen 

2. Anssi Kanerva 

3. Emma Paananen 

4. Fiona Okany 

5. Mimosa Kauno 

6. Saulus Rautakoski 
Ahkera ja yritteliäs oppilas (5 x 20 e) 
 

2. Jone Tähtinen 

3. Saaga Suni 

4. Juulia Huttunen 

5. Mikko Hatunpää 

6. Emma Killinen 
6. luokan oppilaalle positiivisesta asenteesta 
koulumenestyksestä riippumatta (2 x 50 e) 
 

6. Ada Riiali 

6. Arttu Sund 

Hyvä käytös (2 x 20 e) 
 

5. Niko Kangasluoma 

5. Joonas Palonen 
Liikunnallinen tyttö ja poika ( 2 x 30 e) 
 

4. Pauli Mäenpää 

5. Riina Kirjonen 
Innostuneesti liikkuva tyttö ja poika (2 x 20 e) 
 

2. Juhana Niemikorpi 

6. Emma Killinen 
Hyvä osaaminen (6 x 20 e) ja yhteistyötaidot  
(1 x 20 e esiopetuksessa) 
 

eo Oskari Kalliojärvi 

1. Lyydia Hintsala 

2. Jemina Franti 

3. Ottilia Rautakoski 

4. Virna Pellikka 

5. Helmi Yliniemi 

6. Oona Säteri 
Yhteistyötaidot (7 x 20 e) 
 

eo Minessa Mäki 

1.  Kasper Kauno 

2. Severi Kovanen 

3. Saga Back 

4. Saana Aaltonen 

5. Alisa Vähäkangas 

6. Emma Rinne 
Esimerkillistä toimintaa toisten auttamisessa ja 
tukemisessa,  myös kummioppilastoiminnassa  
(2 x 25 e) 

5. Ellamari Saarnio 

6. Emma KIllinen 

Kiinnostunut kuvataiteesta (1 x 30 e) 3. Emilia Hintsala 
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Kotiseutuhenkisyys ja yhteisöllisyys (3 x 20 e) 3. Lauri Halmkrona 

4. Henna Hertteli 

5. Atte Martikainen 

Oppilaskuntatyö (6 x 20 e) 1.  Iida Sund 

2. Mico Teränen 

3. Urho Hentilä 

4. Matias Salminen 

5. Roosa Kuusisto 

5. Joona Laine 
Hymypatsaat 
 

4. Hanna Salminen 

4. Jooa Pekkarinen 
Hyvä kaveri (2 x 20 e) 
Tämä stipendi on vuoden 2016 siirtymäajan 
stipendi liittyen hymypatsaan jakoperusteiden ja 
kohdentumisen muuttumiseen. 

5. Roosa Kuusisto 

6. Arttu Sund 

 

Stipendien lahjoittajat ovat 

Halkian Alku                                

Laukkoskelaiset ry                                   

Laukkosken VPK                                       

Laukkosken Taimi                                             

LC-Pornainen                                                                 

                                                                      Mia Yrtti

                                                                                  

Mika Waltarin koulun vanhempainyhdistys ry                                 

Pornaisten kunta                                  

Pornaisten kuvataiteilijat                                       

Pornaisten yrittäjät                                     

Varuboden Osla                                                                                                                                          
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Rehtori kesäradiossa 4.6.2016 
 

Kiitokset kaikille koulun aikuisille tekemästänne arvokkaasta työstä, 

opetuksesta ja kasvatuksesta. Kiitokset koulun aikuisille ja oppilaille – 

meille – torstain kevätjuhlasta. Juhlan tunnelmista on hyvä avata kesän ovi. 

Erityinen kiitos koulun oppilaskunnan hallituksen jäsenille monista 

mukavista ja tarpeellisista koulun yhteisöllisyyttä edistäneestä 

tapahtumasta. Kiitokset oppilaskuntaa ohjanneelle opettajalle Riitta 

Aaltiolle. 

Urheilullista menestystä koulun oppilaat ovat keränneet Pornaisten koulujen 

välisessä 5.-sählyturnauksessa. Hyvä 3.-4. luokkien ja 5.-6. luokkien 

kultajoukkueet sekä 1.-2. luokkien pronssijoukkue. Mitalin väriä voi aina 

seuraavalla kerralla kiillottaa.  

Ja sitten oppimisesta: Se ei aina ole vaivatonta. Usein se onkin vaikeaa – ja 

se on aivan normaalia. 

Monet oppilaat ovat parantaneet omia oppimistuloksiaan. Samalla he ovat 

oppineet ottamaan vastuuta ja monet ovat ymmärtäneet, että oma asenne 

oppimista kohtaan ratkaisee! Joillakin opintotulokset eivät vielä ole niitä 

parhaimpia. Edessä on vielä monta mahdollisuuksien vuotta. Teillä 6. 

luokkalaisilla on kolme yläkouluvuotta mahdollisuuksineen. Käyttäkää ne! 

Tänään 6. luokkalaiset olette viimeistä päivää tämän koulun oppilaina. Teitä 

odottavat uudet haasteet ja entistä itsenäisempi vastuu. Muistakaa, että 

viisaus näkyy teoissa ja käyttäytymisen teoissa. Tätä luontevaa ja toiset 

huomioon ottavaa käytöstä monen on tarpeellista vielä harjoitella. Kurssi on 

kesken! 

Toivotan teille menestystä uudessa koulussanne. Lämpimän mielen kesää 

jokaiselle oppilaalle, huoltajille, sisaruksille, muille vieraille ja koulun 

henkilökunnalle.  

Teitä toisia pulpetit odottavat valmiina 10. elokuuta alkaviin koitoksiin. 

Teidän kanssanne koulutyön aloittaa noin 13 uutta oppilasta esiopetuksessa 

ja kaksi oppilasta muilla vuosiluokilla. 

Kaiken kaikkiaan koulussamme on ensi lukuvuoden alussa noin 145 

oppilasta. Aikuisten määrä vähenee yhdellä, koska englannin opettajana 

tämän lukuvuoden toiminut Tiina Hulkko ei jatka. Neljännen luokan 

opettajana kevätlukukautena olleelle Tarja Itäniemelle suuret kiitokset 

lyhyestä, mutta merkittävästä vierailusta. Jaska Nurmi jatkaa sen luokan 

opetusta ensi lukuvuoden, koska Anna Kilpeläinen on vanhempainvapaalla. 

Ensi lukuvuoden kolmannen luokan opettajana on Juhani Säkkinen. 

Kuudennen luokan opettajana aloittaa elokuussa uusi tuttavuus, Elina 

Bergman. 

Ennen Mika Waltarin koulusta kesälaitumille lähtöäsi sait mukaasi 

lukuvuositodistuksen sekä käyttäytymisen ja työskentelytaidon liitteen. 

Jotkut teistä saivat stipendin tai hymypatsaan. Sekin on menestymistä, 

johon tarvitaan ponnistelua. 


