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Mika Waltarin koulun henkilökunta lukuvuotena 2017-2018 
 

Aaltio, Riitta laaja-alainen erityisopettaja (ELA), EN 3. lk 

Fält, Eija luokanopettaja, 2. luokka  

Kaajava, Rene luokanopettaja, 1. luokka, rehtori  

Kilpeläinen, Anna luokanopettaja, 5. lk 

Kuisma, Irja, sivutoiminen tuntiopettaja MU 4.-6. lkt 

Luhtinen Pirkko, sivutoiminen tuntiopettaja EN 4.-6. lkt 

Nurmi, Aarre ”Jaska” luokanopettaja, 6. luokka  

Olkanen, Tuula esiluokanopettaja 

Säkkinen, Juhani luokanopettaja, 4. luokka  

Vuori, Susanna luokanopettaja, 3. luokka  

Huovinen, Stina koulunkäynninohjaaja, esiluokka ja iltapäivätoiminta 

Kovanen, Kirsi koulunkäynninohjaaja 

Myrtenblad, Leena kouluterveydenhoitaja  

Nikkanen, Marica koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminta sekä koulusihteeri  

Silander, Laura koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminta  

Vildén, Minni koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminta 

 

 

Löytönen, Paula ravitsemustyöntekijä-siistijä (31.12.2017 saakka) 

Ollikainen, Marja-Leena siistijä  

Putous, Kirsi koulupsykologi  

Rajala, Pirkko ravitsemustyöntekijä-siistijä (4.1.2018 alkaen) 

Tjurin, Ari kiinteistönhoitaja  

Toiviainen, Tanja koulukuraattori 
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Lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat 

syyslukukausi 10.8. - 21.12.2018 

          yksi lauantaikoulupäivä syyskuussa 

          syysloma 15. - 19.10.2018 (vko 42) 

          joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019 

kevätlukukausi 7.1. - 1.6.2019 

          talviloma 18. - 22.2.2019 (vko 8) 

 

Opettajat lukuvuotena 2018-2019 
 

esiluokka  Olkanen, Tuula  

1.luokka Fält, Eija  

2. luokka Kaajava, Rene 

3. luokka Nurmi, Aarre ”Jaska”  

4. luokka Vuori, Susanna 

5. luokka Säkkinen, Juhani  

6. luokka Kilpeläinen, Anna 

ELA 1.-6. luokat,  englanti 3.-4. luokat Aaltio, Riitta  

MU 3.-6. luokat Kuisma, Irja 
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Toiminta 2017-2018 

 

Lukuvuoden aikana Mika Waltarin koulussa on osallistuttu Liikkuva koulu –

hankkeeseen kerho-, välitunti- ja kummioppilastoimintana sekä oppilaskunnan 

hallituksen tapahtumina.  

Elokuu  

turvallisuusteema, jossa harjoiteltiin sisätiloista ja ulkoa pelastautumista sekä 

ensiavun alkeita  

liikun ympäristössäni turvallisesti; liikennekasvatusta  

tutustumiskäyntejä lähiympäristöön  

suomalaisia merkkihenkilöitä 

Syyskuu  

tutustumista ja opintoretkiä lähiympäristöön ja luontoon  

1970- ja 1980-luvut Suomessa 

17.9. lauantaikoulupäivä, jonka sisältönä oli pihatoiminta lasten ja aikuisten 

yhteistoimintana 

valtakunnallinen nälkäpäiväkeräys, vaatimaton kouluaterian ja säästyneen summan 

tilitys SPR:lle, SPR-tietoa  

19.9. Mika Waltarin syntymäpäivän vietto  

lukuharrastukseen innostaminen; koulukirjaston aktiivinen käyttö ja yhteistyö 

kunnankirjaston kanssa  

Lokakuu  

1990- ja 2000-luvut Suomessa 

3.10. vihannestori; tutustutaan kotimaisiin hedelmiin ja vihanneksiin, myynti ja osto 

leikkivaluutalla 

viikko 41; kaveriviikko, hyvän kaverin tärkeys  

Marraskuu  

Kummituskemujen valmistelu 

uintiviikot vuosiluokilla 3 ja 4 

Suomi 100 –juhlapäivään valmistautuminen; kuvataidetyöt ja ohjelmaharjoitukset 

adventtiajan päivänavaukset 

Joulukuu 

Suomi 100 –juhlapäivä 5.12.2018 
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oppilaskunnan hallituksen vaalit 

joulu; jouluperinne, uskontokasvatus ja adventtihartaus 

22.12. kynttilähetki, jouluradiolähetys ja todistusten jako 

Tammikuu 

Suomen itsenäisyys -teeman koontia 

talviliikunta 

Helmikuu 

viikko 5; sanomalehtiviikko, tutustuminen sanomalehtiin ja Sanomalehtiliiton 

ilmaismateriaaleihin 

hiihtoviikko 

13.-14.2. ystävyyden laskiainen –teematapahtuma; laskiaisperinne ja ystävyyden 

vahvistaminen, toteutuksessa mukana oppilaskunnan hallitus 

viikko 9; Kalevala 

Maaliskuu  

pääsiäinen; pääsiäisperinne, uskontokasvatus ja pääsiäishartaus 

Huhtikuu  

6. vuosiluokan suomalaisen musiikin näytelmä; lukuvuoden aikaisten valinnaisten 

opintojen lopputuloksena koostettava kokonaisuus 

30.4. kevään juhla, vappu –teematapahtuma; toteutus oppilaskunnan hallitus  

Toukokuu  

uintiviikot vuosiluokilla 5 ja 6 

lähialueen retkeilyä 

6. luokan musiikkinäytelmä 

yhteistyöprojektit Itä-Uudenmaan vesien ja ilmaston suojeluyhdistyksen kanssa 

6. luokan leirikoulu 28.-30.5. 

kevätjuhla 31.5. klo 18  

kevätradiolähetys ja todistusten jako 2.6. klo 9 

 

Kerhotoiminta  
 

Lukuvuoden aikana on viikoittain toteutettu seuraavia kerhoja: ilmaisutaito, kanteleen 
soitto, kuoro ja bändi, kuvataide, kädentaito, oppimispelit, pienoismallit, salibandy 
sekä välinevoimistelu. Kerhojen toteuttaminen on mahdollista valtion 
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lisärahoituksella.  Kerhot toteutettiin periodimaisesti siten, että tietyille vuosiluokille 

suunnattu kerho toimi ennalta suunnitellun ajanjakson. Yleisin kesto oli neljän tai 
kuuden viikon jakso.  

 
Kevätlukukauden aikana oli kaksi Mäntsälän Opiston järjestämää animointikerhoa, 
jotka kohdennettiin painotetusti vuosiluokille 4-6. Kerhoresurssin lisäys oli mahdollista 

huhti-toukokuussa. Se kohdennettiin tasapuolisesti kuoro- ja bänditoimintaan, 
liikuntaan ja kädentaitoihin. 
 

Oppilaskunta ja sen toiminta  

 
Oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat ja oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan 

hallitus. Kevätlukukauden 2017 oppilaskunnan hallitus jatkoi toimintaansa 
syyslukukauden 2017 ajan.  Uusi hallitus valittiin koko kalenterivuodeksi 2018. 
 
Oppilaskunnan hallituksen jäsenet syyslukukaudella 2017 olivat 
Jasper Niemikorpi, 1. luokka 
Eve Lappalinen, 2. luokka 
Janna Teränen, 3. luokka 
Jemina Franti, 4. luokka 
Sanni Koskinen ja Juho Hietamies, 5. luokka 
Vilma Raappana ja Henna Hertteli, 6. luokka 
Puheenjohtajana toimi Vilma Raappana ja varapuheenjohtajana Jooa Pekkarinen, 

sihteerinä Sanni Koskinen ja taloudenhoitajana Jooa Pekkarinen. 
 

Vuoden 2018 uuden kauden hallitusjäsenet ovat 
Verna Forssel, esiluokka 
Jasper Niemikorpi, 1. luokka 
Oskari Kalliojärvi, 2. luokka 
Sebastian Takko ja Heidi Flink, 3. luokka 
Severi Kovanen, 4. luokka 
Neea Tuomala, Ottilia Rautakoski ja Julia Flink, 5.luokka 
Henna Hertteli, Jooa Pekkarinen ja Vilma Raappana 6. luokka 
  
Puheenjohtajana toimi Neea Tuomala ja varapuheenjohtajana Severi Kovanen, 

sihteeri sovitaan kokouksissa erikseen ja taloudenhoitajana Ottilia Rautakoski. 
 

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana on Riitta Aaltio. 
 
 
Toiminta ja tapahtumat  

Oppilaskunnan hallituksen kautta oppilaiden kuulluksi tulemista varmistetaan. 
Oppilaat osallistuvat koulun toimintaan ja sen kehittämiseen. Luokilta valitaan 
edustaja/-t hallitukseen, jonka kautta asiat ja toiveet välittyvät oppilaskunnan 

ohjaavan opettajan tai rehtorin kautta opettajille ja koulun toimintaan sekä 
päinvastoin. Oppilaskunnan hallitus on osallistunut koulun lukuvuosisuunnitelman 
valmisteluun ja kommentointiin lukuvuoden 2017-2018 aikana. Oppilaskunnan 

kokouksia pidetään harrastetunnin aikana noin joka toinen maanantai ja tarvittaessa 
useammin. 
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Oppilaskunnan järjesti lukuvuoden 2017-2018 aikana seuraavaa toimintaa: 

 Koulurauhan julistaminen elokuussa. 

 Toimintarata vanhempainyhdistyksen järjestämien Kummituskemujen 
aikoina. 

 Ystävyyden tiimipelit liikuntasalissa helmikuussa. 
 Vapputempaus: ulkoleikkipisteet, Mika-kioskilla tarjolla simaa ja 

munkkeja, "paras puku palkitaan" -tempaus ja palkintojen hankkiminen. 
   
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta 
 

Iltapäivätoimintaan osallistui päivittäin noin 25 lasta. Iltapäivisin oli ulkoilua, 
pihaleikkejä, läksy- ja lukuhetki, piirtämistä, askartelua, lauta- ja seurapelien 
pelaamista sekä lasten omia leikkejä. Syksyn ja talven aikana harrastettiin lisäksi 

suunnistusta sisällä ja pelattiin sekä leikittiin eri salipelejä ja -leikkejä. Keväällä vapun 
aikaan järjestettiin kevättempaus Lakkisakki pihasuunnistuksena. Syyslukukaudella 

toteutettiin yksi isompi askarteluprojekti osaksi vanhempainyhdistyksen 
kummituskemuja. Keväällä isompi askartelu oli pääsiäisen alla tehdyt 
pääsiäispallot. Koululaisten uimahalliretket Porvooseen jatkuivat joka toinen viikko 

resurssien puitteissa syys-maaliskuun ajan.  
  

  

Mika Waltarin koulun vanhempainyhdistys 
 

Vanhempainyhdistys edistää ja kehittää vanhempien ja koulun välistä toimintaa. Se 

pyrkii tukemaan lasten turvallista ja hyvää kasvuympäristönä sekä tukemaan lasten 
kasvua ja kehitystä tarjoten pieniä elämyksiä arjen aherruksen lomassa.  
 

Lukuvuoden 2016- 2017 aikana yhdistys on tukenut koulun toimintaa seuraavasti:  

 oppilaiden xylitol-pastillit ruokailun jälkeen 
 leirikouluavustus 6. luokalle 
 harrastetunnin lautapelihankinnat 

 ulkoiluvälineiden hankinta 
 oppilasstipendit jokaiselle vuosiluokalle 

 
Toimintaan on kerätty varoja järjestämällä  

 jäsenmaksut 
 eri tapahtumien kahvitukset  

 

Liikuntakerho on ollut kerran viikossa. Kerhoon on vapaa pääsy. Paikalla on ollut eri-
ikäisiä lapsia vanhempineen 10-15.  

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

25.5.2018 voimaan tulleen uuden tietosuojalainsäädännön mukaisesti stipendien 

saajien ja hymypatsaiden saajien tietoja ei julkisteta kirjallisesti.  

 

Kiitokset seuraaville stipendien lahjoittajille 

Halkian Alku                                

Laukkoskelaiset ry                                   

Laukkosken VPK                                       

Laukkosken Taimi                                             

LC-Pornainen                                                                 

Mika Waltarin koulun vanhempainyhdistys ry                                                                      

Mia Yrtti                                                                   

Pornaisten kunta                                  

Pornaisten yrittäjät                                                                                                                                                

Varuboden Osla 

                                                                                                                                                                                

     

 


