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Ryhmän tavoite on toteuttaa ennaltaehkäisevää toimintaa osana oppilashuoltotyötä. 
Tämän toiminnan tulisi olla ensisijainen oppilashuollon muoto. Velvoite toimintaan 
tulee oppilashuoltolaista.  
 
Ryhmän kokoonpano 

a. Vastuualueensa puolesta mukaan kuuluvat, KHR-tiimin jäsenet, 
asiasta kiinnostusta omaavat edustajat sekä oppilaskunnan ohjaavat 
opettajat. 

b. Isompiin kokouksiin tulee kutsua myös lisäksi ainakin 
vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustus.  

c. Mahdollisesti tarvittaessa torstain tiimiaikana pidettävään kokoukseen 
myös esim. laitoshuolto, ruokahuolto ja tekninen osasto jne.  

d. Tavoitteena kokoontua 2 kertaa lukukausi ja lisäksi tarvittaessa.  
  
 

Paikalla 5.2 2019 
Lea Gädda (psykologi), Marika Wiren (terveydenhoitaja), Miia Syrjämäki 
(rehtori), Okku Kalliokoski (vanhempainyhdistys), Ellen Myllymäki (oppilas), 
Julia Helle (oppilas) Kati Teriö-Malila (lo), Jenni Yrjälä (lo), Kristiina Saari (lo), 
Anu Aaltonen (lo/ oppilaskunnan ohjaava opettaja), Sini Heinonen (lo/ 
oppilaskunnan ohjaava opettaja) , Hilkka Naumanen (elo), Tiina Pihlajanmäki 
(elo), Heini Korpela (eo) 

 
 
 

1.   Käydään läpi tulevaa kattoteemaa - KOHTI UUTTA: Hyvää vanhaa, kivaa 
uutta 

a. hymy, positiivisuus, arvostus, välittäminen, ei kiusata, kaikki osallisia, 
tehdään yhdessä, teot vaikuttavat ympäristöön  

b. LAO: TVT ja monilukutaito, ajattelu, vuorovaikutus, kestävä tulevaisuus 
● Teemaan liittyviä tapahtumia/asioita. Mitä tiedetään tulevaksi kevään 

aikana? Mitä ajatuksia uusi koulu herättää? Mitä tuleva voisi olla? Mitä 
tulevalta toivotaan? Mitä odotetaan?  

i. Oppilaskunta:  
1. Tapahtumat:  

a. Erilaista yhdessä tekemistä toivotaan.  
b. Käyttäydy kivasti kampanja pohdintaan tulevaa 

kokousta varten. Mitä sellainen vaatii 
onnistuakseen? Miten saataisiin asiaa 
tapahtumaan? Miten kiinnitetään huomiota? 



c. Disko.  
2. Pohdinnat:  

a. Pihasta on odotuksia 
i. RePe ja keinut olisi kiva jos jäisivät. 
ii. Kiva että piha on iso.  

b. Olisi kiva, että pitkä välkkä joka on kiva, olisi 
iltapäivällä.  

i. Olisi vaihtelua ja osalta menee nyt ohi 
aamupäivän juttuja kun eivät tule kouluun 
vielä siihen mennessä.  

c. Liikuntasalin tuleminen on tosi kiva, silti olis 
hirveen kivaa muistaa että pääsee muuallekin.  

d. On mahtavaa ettei tarvitse enää kävellä ruokalaan. 
e. Henkilökunnan pysyvyys. Huolettaa että moni 

opettaja vaihtuu. 
f. Huolettaa että menevätkö luokat uusiksi.  
g. Hyvillä mielin eteenpäin.  

ii. Vanhempainyhdistys:  
1. Tapahtumat:  

a. 14.2 ystävänpäivädisco (pyritään ettei ei 
päällekkäin yläkoulun kanssa) 

2. Pohdinnat:  
a. Hallituksella huoli varsinaisesta muutosta.  

i. Toiveena että mahdollisimman vähän 
irtainta siirrettäisiin uuteen kouluun. 

ii. Suunnittelevat huolen esittämistä kirjallisena 
myös tekniselle puolelle. 

iii. Vanhempainyhdistys itse panostaa 
hankintoihin vastamyöhemmin keväällä, 
jotta hankinnat pysyvät puhtaana.  

b. Yhteistyö sopii mainiosti.  
c. Wilma-viestit koulun kattoteemoista 

tiedonlähteenä. 
d. Kuljetusrumba mietityttää. 

i. Miten saattoliikenne uudessa sujuisi hyvin? 
Seurantaan. 

iii. Muut tahot:  
1. Tapahtumat:  
2. Pohdinnat:  

a. Terveydenhoitaja: Laajoista terveystarkastuksista 
ei noussut mitään merkittävästi yllättävää. 
Perusasiat mitkä enemmän nousevat esiin ovat; 



ruutuaika, niska-hartiaseudun ongelmat, riittävä 
uni, liikunnan polarisoituminen, kouluruokailuun 
osallistuminen, koulupäivän aikaiset tapaturmat.  

i. Yhteistyö toimii moneen suuntaan kivasti.  
ii. Kati Teriö-Malila lupasi tehdä esityksen 

ruutuajasta ja unesta.  
b. Psykologi: Yhteistyö onnistuu kivasti, moneen 

suuntaan.  Koska on uusi, tulee esittäytymään 
Talent-shown alkuun.  

iv. Koulu:  
1. Tapahtumat: 

a. vko18 uuden kohtaamisen päivä  
b. Välkkäritoiminta  
c. Liikkuvakoulu 
d. Lastenliike/ seurayhteistyö 
e. Minä luen sinulle (Luukkaa) 
f. Satumetsän päiväkoti (satujen lukeminen) 
g. Polkupyörätapahtuma harkinnassa 

 
 

2. Käydään läpi menneet kattoteemat 
a.  KOULURAUHA: turvallinen ja hyvinvoiva koulu 

i.  hymy, positiivisuus, arvostus, välittäminen, ei kiusata, kaikki 
osallisia 

ii. LAO: Itsestä huolehtiminen, työelämätaidot, osallistuminen  
Teemaan liittyviä toteutuneita tapahtumia/asioita. Loppuneen teeman 
läpikäynti/ arvio/ tarttuko arkeen jotain? 

○ vko39 kodin ja koulun päivä 
○ Poistumisharjoitus 
○ Liikenneturvallisuusviikko 
○ Liikkuvakoulu 
○ Lastenliike/ seurayhteistyö 
○ Ässä-kenttä 
○ Perjantaiarvonta 
○ Tyhy (jumpat, sählyt jne.)  
○ Omaehtoinen työnohjaus 
○ Välkkäritoiminta 
○ Rehtorin pitämä “aamunavaus” noin kerran 

viikossa  
  

 
b.  YHTEISTYÖ: koulussa ja rajojen yli  



i. hymy, positiivisuus, arvostus, välittäminen, ei kiusata, kaikki 
osallisia, tehdään yhdessä  

ii. LAO: ajattelu ja oppiminen, osallistuminen, vuorovaikutus  
Teemaan liittyviä toteutuneita tapahtumia/asioita. Loppuneen teeman 
läpikäynti/ arvio/ tarttuko arkeen jotain? 

○  vko7 yhteistyön päivä 
○ KiVa ja Verso,  kuraattori ja psykologi, esillä 

lauantaityöpäivään (vanhemmille mahdollisuus 
keskustella, lomakkeet esiin jne).  

■ Mitä kiusaaminen on vs. yksittäinen riita.  
○ Positiivisuuden kehuviikko  
○ Ennaltaehkäisevän päihdetyöryhmän nikotiinia 

käsittelevä viikko 
○ Yhdessä tekemisen toiminnallinen joulukalenteri 
○ Liikkuvakoulu 
○ Lastenliike/ seurayhteistyö 
○ Pikkujoulut 
○ Liikuntapäivä 
○ Opettajat vs. oppilaat jääkiekko 
○ Koko koulun ja huoltajien joulujuhlaräppi 
○ Yhteistyö muihin kouluihin (benchmarking eli 

vertaiskehittäminen), seurakuntaan, 
vanhempainyhdistykseen. päihdetyöryhmään jne.  
 
  

3. Muuta esille tulevaa 
  

4.  Seuraava tapaamispäivä syksyllä 2019 
 
 


