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Mika Waltarin koulun henkilökunta lukuvuotena 2020-2021 

 
Aaltio, Riitta laaja-alainen erityisopettaja (ELA), EN 3. ja 4. lkt 

Fält, Eija luokanopettaja, 1. luokka 

Kaajava, Rene luokanopettaja, 2. luokka, rehtori 

Kilpeläinen, Anna luokanopettaja, 4. lk 

Kuisma, Irja, sivutoiminen tuntiopettaja MU 1.-6. lkt 

Nurmi, Aarre ”Jaska” luokanopettaja, 5. luokka 

Olkanen, Tuula esiluokanopettaja 

Säkkinen, Juhani luokanopettaja, 3. luokka 

Vuori, Susanna luokanopettaja, 6. luokka 

Couprie, Sirpa koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminta 

Huovinen, Stina koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminta 

Lampi, Sisko koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminta 

Nikkanen, Marica koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminta sekä koulusihteeri 

Siljander, Laura koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminta 

Vildén, Minni koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminta 

Willberg, Mervi koulunkäynninohjaaja, esiluokka ja iltapäivätoiminta 

 

Gert, Meri ravitsemustyöntekijä-siistijä 14.4.2021 saakka 

Myrtenblad, Leena kouluterveydenhoitaja 

Ollikainen, Marja-Leena siistijä 

Putous, Kirsi koulupsykologi 

Tjurin, Ari kiinteistönhoitaja 

Laine, Hanna koulukuraattorin sijainen  



3 
 

Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajat 

Syyslukukausi 10.8. – 18.12.2020 

syysloma 12. – 16.10.2020 (vko 42) 
joululoma 21.12.2020 – 6.1.2021 

Kevätlukukausi 7.1. – 5.6.2021 
talviloma 22. – 26.2.2021 (vko 8) 

Helatorstain jälkeinen arkipäivä (14.5.2021) on vapaa. 

 

Opettajat lukuvuotena 2021-2022 

esiluokka Olkanen, Tuula 

1. luokka Kaajava, Rene 

2. luokka Fält, Eija 

3. luokka Vuori, Susanna 

4. luokka Säkkinen, Juhani 

5. luokka Kilpeläinen, Anna 

6. luokka Nurmi, Aarre ”Jaska” 

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

MU 1.-6. luokat Kuisma, Irja 
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Toiminta 2020-2021 

Lukuvuoden aikana Mika Waltarin koulussa on osallistuttu kerho-, välitunti- ja 

kummioppilastoimintaan sekä oppilaskunnan hallituksen toimintaan. 

Elokuu 

✘ koulutyö alkaa11.8.2020; yhteiset pelinsäännöt koulussa sekä 

oppilaskunnan hallituksen esittäytyminen 14.8.2020 

✘ 14.8.2020 koulurauhan julistus 

✘ 27.8.2020 turvallisuusteema, jossa harjoiteltiin pelastautumista, tulipalon 

sammuttamista sekä ensiavun alkeita 

✘ liikun ympäristössäni turvallisesti, monipuolinen liikkuminen välitunneilla, 

kerhoissa ja vapaa-ajalla, liikennekasvatusta 

✘ tutustumiskäyntejä lähiympäristöön 

✘ Näe ja näy liikenteessä 8.9.2020; turvallisuus liikenteessä ja tieliikennelain  

muutoksista 

✘ Metsäkekri-tapahtuma 15.9.2020; kotimainen metsän sato tutuksi, 
jokamiehenoikeudet ja –velvollisuudet 

 

Syyskuu 

✘ tutustumista ja opintoretkiä lähiympäristöön ja luontoon 

✘ valtakunnallinen nälkäpäiväkeräys, vaatimaton kouluaterian ja säästyneen 

summan tilitys SPR:lle, SPR-tietoa 

✘ lukuharrastukseen innostaminen; koulukirjaston aktiivinen käyttö ja 

yhteistyö kunnankirjaston kanssa 

✘ metsäkekri-tapahtuma koulun piha-alueella syksyn satoteemasta 

Lokakuu 

✘ kaveriviikko; ystävyys ja hyvä kaveruus luokanopettajan toteuttamana 

Marraskuu 

✘ adventtiajan päivänavaukset ja adventtihartaus 24.11.2020 

verkkototeutuksena 

Joulukuu 

✘ oppilaskunnan hallituksen vaalit 

✘ joulu; jouluperinne, uskontokasvatus 

✘ joulupolku koulun piha-alueella luokkien toteuttamana 17.12.2020  

Tammikuu 

✘ talviliikunta 
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Helmikuu 

✘ viikko 5; sanomalehtiviikko, tutustuminen sanomalehtiin ja 

Sanomalehtiliiton ilmaismateriaaleihin luokanopettajan toteuttamana 

✘ vko 7; laskiais- ja kansanperinne sekä pulkkaralli koulun pihalla  

✘ viikko 9; Kalevala 

 

Huhtikuu 

✘ viikko 13; pääsisäishartaus Parkkojan koulun ja seurakunnan kanssa 

yhteistyössä toteutettu verkkovideo 

✘ viikko 15; vuosiluokkien 3-6 vastuullinen media –aiheinen monialainen 

opintokokonaisuus verkkoalustalla toteutettuna 

✘ viikko 17; koko koulun monialainen opintokokonaisuus VesiMaaIlma 

ekologisen elämänasenteen herättelyn näkökulmasta 

✘ värien päivä 30.4.2021 

Touko- ja kesäkuu 

✘ lähialueen retkeilyä 

✘ Unicef-kävely ja aarteen etsinnän päivä 1.6.2021 

✘ todistusten ja stipendien jako 5.6.2021 klo 9 

 

Kerhotoiminta  

Lukuvuoden aikana on toteutettu terveysturvallisesti Covid-19 –tilanne huomioon 

ottaen seuraavia kerhoja: ilmaisutaito, kuoro ja bändi, kädentaito, salibandy, väline-

/telinevoimistelu sekä Luova lava -kykykerho. Kerhojen toteuttaminen on mahdollista 

valtion lisärahoituksella. Kerhot toteutettiin periodimaisesti siten, että tietylle 

vuosiluokalle suunnattu kerho toimi ennalta suunnitellun ajanjakson. Yleisin kesto oli 

kolmen tai neljän viikon jakso. 
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Oppilaskunta ja sen toiminta 

Oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat ja oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan 

hallitus. Kevätlukukauden 2020 oppilaskunnan hallitus jatkoi toimintaansa 
syyslukukauden 2020 ajan.  Uusi hallitus valittiin koko kalenterivuodeksi 2021.   
 

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet syyslukukaudella 2020 olivat   

Oskar Päivärinta ja varalla Sara Tapper, 1. luokka  

Engla Boström ja varalla Joona Mäenpää, 2. luokka  

Ruuben Hakala ja varalla, Jimi Tapper, 3. luokka  

Jasper Niemikorpi ja varalla Meri Mäntyniemi, 4. luokka  

Inkeri Hakala ja Iisa Vähäkangas ja varalla Taina Mäenpää, 5. luokka  

Aatu Hietamies, Karita Hänninen, Emil Liljeberg ja varalla Heidi Flink, ja Valtteri Kovanen 6. 

luokka.  

  
Puheenjohtajana toimi Aatu Hietamies ja varapuheenjohtajana Valtteri Kovanen. 

Sihteerinä oli Emil Liljeberg.   
  
Vuoden 2021 uuden kauden hallitusjäsenet ovat   

Tuomas Kämäräinen ja varalla Alma Suni, esiopetus  

Melina Boer ja varalla Kristiina Simonen, 1. luokka  

Romeo Vähäkangas ja varalla Elias Liljeberg, 2. luokka  

Ruuben Hakala ja Jesse Nurminen sekä varalla Jimi Tapper, 3. luokka  

Jasper Niemikorpi ja varalla Meri Mäntyniemi, 4. luokka  

Lari Paananen, Hugo Suni ja Taina Mäenpää, 5. luokka  

Aatu Hietamies, Karita Hänninen, Emil Liljeberg, Heidi Flink, ja Valtteri Kovanen 6. luokka.   
 

Puheenjohtajana toimi Aatu Hietamies, varapuheenjohtajana Valtteri Kovanen ja 
sihteerinä Emil Liljeberg. Rahastohoitaja oli Jimi Tapper. Oppilaskunnan hallituksen 

tiedottajina toimivat Ruuben Hakala ja Elias Liljeberg ohjaajinaan Heidi Flink ja 
Valtteri Kovanen.  Oppilaskunnan ohjaavana opettajana oli Riitta Aaltio.   
  

  

Toiminta ja tapahtumat    
  
Oppilaskunta järjesti lukuvuoden 2020-2021 aikana seuraavaa toimintaa:  
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.   
 

Oppilaskunta on kokoontunut lukuvuoden aikana terveysturvallisesti harrastetunnin 
aikana joka toinen perjantai ja tarvittaessa useammin.  Oppilaskunta järjesti 
lukuvuoden 2020-2021 aikana seuraavaa toimintaa:   

 Koulurauhan julistaminen 11.8.2020   

 Mika-kioski loka- marraskuussa 2020.  

 Vanhan ja uuden oppilaskunnan hallituksen tervehdys 15.12.2020   

 Yhdessä koettua lukuvuoden aikana –koonti 1.6.2021  

 

Oppilaskunta järjesti lukuvuoden 2020-2021 aikana seuraavaa toimintaa: 

 Koulurauhan julistaminen 11.8.2020 

 Vanhan ja uuden oppilaskunnan hallituksen tervehdys 15.12.2020 

 Yhdessä koettua lukuvuoden aikana –koonti 1.6.2021 
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Aamu- ja iltapäivätoiminta 

Iltapäivätoimintaan osallistui päivittäin noin 38 lasta. Lukuvuoden aikana toiminnan 

järjestämisessä on otettu huomioon ryhmätoiminnassa terveysturvallisuus Covid-19 –

tilanteessa. Iltapäivisin oli ulkoilua, pihaleikkejä, läksy- ja lukuhetki, piirtämistä, 

askartelua, lauta- ja seurapelien pelaamista sekä lasten omia leikkejä. Syksyn ja 

talven aikana pelattiin ja leikittiin eri salipelejä ja -leikkejä sekä harjoiteltiin motorisia 

taitoja erilaisilla tehtäväradoilla yhdessä vapaa-aikatoimen ohjaajan kanssa. Edellisten  

lisäksi on ollut ulkoilua, jalkapallopelejä ja liikuntasalissa liikuntaleikkejä.  

 

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 2020- 2021 aikana yhdistys on tukenut koulun toimintaa ostamalla 

oppilaille ruokailun jälkeen pureskeltavat xylitol-pastillit, järjestämällä joulupukin 

vierailulle jakamaan luokittain jokaiselle oppilaalle joululahjan sekä järjestämällä 

Unicef-kävelypäiväksi luokittain toteutetun koko luokalle jaettavan aarteen etsinnän 

sekä lahjoittamalla jokaiselle luokalle 20 euron stipendin jaettavaksi 

lukuvuositodistuksen yhteydessä. 

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 Taimi 

Laukkosken VPK 

LC-Pornainen 

Mia Yrtti                                                                                                                           

Pohjola-Norden -kansalaisjärjestö 

Pornaisten kunta                                                                                                                   

Pornaisten Martat ry 

Pornainen seura 

Pornaisten yrittäjät                                                                                                            

Mika Waltarin koulun Vanhempainyhdistys 

Varuboden Osla                                                                                                                   

Yksityinen lahjoittaja 

 


