
Teuvan yhtenäiskoulu, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä                      PÖYTÄKIRJA, syksy 2020 

KOKOUS 

Aika: Keskiviikko 26.8.2020 klo 10.00 alkaen 

Paikka: Yhtenäiskoulu, kotitalousluokka 

Läsnä:  Maija-Liisa Saksa     

 Jenni Vilén      

 Saara Ihalainen     

 Jennika Koivuniemi     

 Netta Peltoniemi     

 Ville Penttinen     

 Erno Honkanen     

 Inka Kiili      

 Sini Rantala      

 Hasunen Laura     

 Rintala Hanna 

  

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 ja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi 

 

2. Kokouksen sihteerin valinta 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jenni Vilén 

 

3. Aluksi käytiin läpi Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän eli YHOPin toiminta ja periaate sekä ryhmään 

osallistuvat henkilöt. Tänään Saija Syväluoma, huoltajien edustaja, oli estynyt tulemasta paikalle.  

 

4. Vaihdettiin kuulumisia, miten syksy on lähtenyt käyntiin. Oppilaiden mielikuva syksystä oli 

positiivinen ja todettiin kaiken käynnistyneen melko jouhevasti. Keskusteltiin, miten Korona-

rajoitukset näkyvät koulun arjessa. Ehdotettiin, että oppilaiden välituntialueita voisi vaihtaa esim. 

jaksoittain. 

 

 

a. Terveydenhoitaja:  

o Ollaan aloittelemassa HPV- rokotuksien antamista sekä tytöille että pojille (5.-9.lk). 

HPV suojaa papillooma virukselta eli ehkäisee kohdunkaulansyöpää sekä muita 

gynekologisia sekä suun alueen syöpiä. Näin ollen oppilailla tulee olemaan jonkin 

verran poissaoloja eri tunneilta rokotusohjelman läpikäymiseksi. 

o Oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastaminen tulee myös 

ajankohtaiseksi. Ympäristövalvonnasta tulee valvoja paikalle tekemään yhteistyössä 

tarkastusta. 
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b. Psykologi: Palveluntarjonta on lisääntynyt kahdesta päivästä kolmeen, jolloin psykologi on 

viikoittain koululla tavattavissa. Syksyn tilanne on tähän asti ollut hyvin rauhallinen, joten 

aikoja on vielä hyvin riittänyt halukkaille. 

c. Kuraattori: Kuraattori on paikalla päivittäin ja käytössä on myös WhatsApp kanava 

yhteydenottoon ja tiedottamiseen. 

d. Oppilaskunta: 

o Oppilaskunnan toiminta on käynnistymässä, 8. luokkalaisten edustajien hankinta 

on käynnissä. 

o Verso koulutus on suunnitteilla, mietitään voiko koulutuksen järjestää 

lähitapahtumana vai pitäkö tyytyä etäversioon. Verso sovittelupyyntöjen 

jättämiseen mietittiin mahdollisuutta, että oppilaat voisivat nimettöminä 

”ilmiantaa” / ilmaista huolensa ja tietonsa selvittelyä vaativista tapauksista Kiva-

koulun postilaatikkoon. 

e. Tukioppilaat: 

o tukioppilastoimintakin on käynnistymässä. Ensimmäisinä koulupäivinä tukioppilaat 

olivat 7. luokkalaisten kanssa tukena, ettei kukaan jää yksin. Koronarajoitukset 

hieman hankaloittavat välitunneilla tapahtuvaa yhteydenpitoa, oppilaiden eri 

pihoilla sijaitsevien välituntialueiden vuoksi. 

o Tukarin ovat suunnitelleet koko vuoden vuosikelloa, johon merkitty eri tapahtumia 

järjestettäväksi. 

o Ryhmäytyspäivänä Pappilankankaalla 14.8. tukioppilaat kiersivät oman 7. luokan 

mukana eri pisteillä. Ryhmäytyspäivän ajankohta heti koulun alkuun todettiin 

hyväksi ja mahdollisesti jatkettavaksi ideaksi. Myös 7.lk vanhempainilta heti 

alkusyksystä on todettu toimivaksi. 

     

5. Vuosikello 

Käytiin läpi edellisvuoden vuosikello ja päivitettiin eri tapahtumien ajankohtia tälle lukuvuodelle. 

 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta  

- Seuraava kokous 30.9. klo 10 Saaran kotitalousluokassa 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45 

 

 

Kokouksen vakuudeksi 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Maija-Liisa Saksa, puheenjohtaja  Jenni  Vilén, sihteeri  

  

 


