
KOULUN HYVINVOINTIRYHMÄ KHR 27.8 2018 klo 14.00 
Ryhmän tavoite on toteuttaa ennaltaehkäisevää toimintaa osana oppilashuoltotyötä. Tämän 
toiminnan tulisi olla ensisijainen oppilashuollon muoto. Velvoite toimintaan tulee oppilashuoltolaista.  
 
Paikalla: Monika Korkeamäki, Mia Kallio, Jenni Yrjälä, Kristiina Saari, Kati Teriö-Malila, Marjut 
Valkonen, Sini Heinonen, Hilkka Naumanen, Tiina Pihlajanmäki, Heini Korpela, Miia Syrjämäki 
 

1. Ryhmän kokoonpano ja tarkoitus 
a. Virkansa puolesta mukaan kuuluvat, KHR-tiimin jäsenet, asiasta kiinnostusta omaavat 

edustajat sekä oppilaskunnan ohjaavat opettajat. Jatkossa isompiin kokouksiin tulee 
kutsua myös lisäksi ainakin vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustus.  

b. Mahdollisesti tarvittaessa torstain tiimiaikana pidettävään kokoukseen myös 
laitoshuolto, ruokahuolto ja tekninen osasto.  

c. Tavoitteena kokoontua 2 kertaa lukukausi ja lisäksi tarvittaessa.  
  

2. Käydään lyhyesti tehtyjen kyselyjen tiivistelmä, josta nähtävissä keskeiset lukuvuoden teemat. 
 

3. Käydään läpi kattoteemat: 
i.   KOULURAUHA: turvallinen ja hyvinvoiva koulu 

1. hymy, positiivisuus, arvostus, välittäminen, ei kiusata, kaikki osallisia 
2. LAO: Itsestä huolehtiminen, työelämätaidot, osallistuminen  

ii.   YHTEISTYÖ: koulussa ja rajojen yli  
1. hymy, positiivisuus, arvostus, välittäminen, ei kiusata, kaikki osallisia, 

tehdään yhdessä  
2. LAO: ajattelu ja oppiminen, osallistuminen, vuorovaikutus  

iii. KOHTI UUTTA: Hyvää vanhaa, kivaa uutta  
1. hymy, positiivisuus, arvostus, välittäminen, ei kiusata, kaikki osallisia, 

tehdään yhdessä, teot vaikuttavat ympäristöön  
2. LAO: TVT ja monilukutaito, ajattelu, vuorovaikutus, kestävä tulevaisuus 

 
4. Mietitään miten pidetään huoli, että em. teemoja huomioidaan koulun arjessa kaikkien 

toimijoiden kesken. 
Suunnitellut toimet 

i. Teeman juhlapäivät: 
1. vko39 kodin ja koulun päivä 
2. vko7 yhteistyön päivä 
3. vko18 uuden kohtaamisen päivä  

ii. Esityslistaan ja viikkotiedotteeseen ilmoitusasiana aina teema tai kalenterissa 
oleva kohta - muistutukseksi 

iii. Phdintaan josko KiVa:n ja Verso:n edustajat kiertävät kaikki luokat ja lisäisivät 
tietoisuutta näistä (sijaiset)? 

1. Mitä kiusaaminen on vs. yksittäinen riita.  



iv. KiVa ja Verso, sekä mahdollisesti myös kuraattori ja psykologi, jotenkin esiin 
lauantaityöpäivään (vanhemmille mahdollisuus keskustella, lomakkeet esiin jne).  

1. Mitä kiusaaminen on vs. yksittäinen riita.  
v. Huoltajille wilmaviestillä perustiedot Versosta ja KiVasta.  
vi. Edupageen linkit KiVa-oppaista?  
vii. Turretunnit tms. psykologi ja kuraattori? 
viii.Kuinka kuraattori ja psykologi tutuksi oppilaalle? 
ix. Positiivisuuden kehuviikko vko36. 
x. Ennaltaehkäisevän päihdetyöryhmän nikotiinia käsittelevä viikko 46.  
xi. Poistumisharjoitus 
xii. Turvallisuuden tarkistuslista 
xiii.Suojautumisharjoitus 
xiv. Liikenneturvallisuusviikko 10.-14.9. 
xv. Liikkuvakoulu 
xvi. Lastenliike/ seurayhteistyö 
xvii.  Välkkäritoiminta  
xviii. Pohdinnassa torstai aamuun kerho. 

1. Koko koulun henkilökunta noin yhden kerran vuodessa.  
xix. Ässä-kenttä 
xx. Perjantaiarvonta 
xxi.Pikkujoulut 
xxii. Tyhy (jumpat, sählyt jne.)  
xxiii. Omaehtoinen työnohjaus 
xxiv. Maanantaiaamuun oppilaiden pitämä aamunavaus kerran viikossa.  

1. Pitkän välkän jälkeen.  
2. Teema annetaan.  
3. Vastuut jaetaan.  

xxv. Juhlatiimin asiat vielä? 
xxvi. Oppilaskunnan hallituksen toimintaa koko koululle 

 
5. Seuraava tapaaminen 

a. Loppuneen teeman läpikäynti/ arvio/ tarttuko arkeen jotain/ miten kodin ja koulun päivä? 
b. Tarvetta korjausliikkeisiiin? 
c. Vanhempainyhdistys ja oppilaita mukana arvioimassa mennyttä ja mukana tulevassa. 
d. Marraskuun loppu? Kysy oppilaskunnan hallituksen kokous? Vanhempainyhdistysten 

kokous? 


