
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 2.2.2023 

Paikalla 

Jenni Harju ja Reino Hietanen, huoltajien edustajat 

Peetu Honkilahti, oppilaiden edustaja 

Mari Bergkvist, erityisopettaja 

Emilia Lähdesluoma, terveydenhoitaja 6-9. lk 

Arja Aromaa, terveydenhoitaja 1-5. lk 

Juho Kaleva, kouluyhteisöohjaaja 

Reijo Sjöblom, rehtori 

 

1. Viimeiset ideoinnit Monialaisten kokonaisuuksien viikkoa varten, joka rakentuu hyvinvointi-

teeman ympärille. Tärkeinä hyvinvointiin liittyvinä asioina pidettiin unta, ravintoa, liikuntaa, 

mielekästä tekemistä sekä kiireettömyyden tuntua. Näitä olisi hyvä sisältyä viikon ohjelmaan. 

Heiteltiin ryhmissä hullujakin ideoita viikkoa varten, muun muassa: 

- nuku aamulla pitkään -päivä, koulu alkaisi reilusti myöhemmin ja aamupala syötäisiin vasta 

koulussa 

- päiväunet/rentoutuminen koulupäivän lomassa 

- yöunikisa 

- mielekästä tekemistä (erilaiset työpajat) 

      -> voisivatko isommat oppimaat opettaa pienemmille omia vahvuuksiaan: esim. kepparit, 

pyörien rassaus 

- aamupala/välipala koulussa 

- ulkoilu ja liikunta/liikuntapisteet -> urheilupäivä lasten ja vanhempien kesken 

- opettajat toivoneet konserttia 

- rauhoittumista/hiljaista tekemistä 

     -> lukeminen/tarinan kirjoittaminen 

     -> koko perheen kirjastoreissut 

Ideoita voitaisiin kerätä myös oppilaita. Oppilaat saisivat kirjoittaa tai merkitä omia ajatuksiaan ja 

ideoitaan, mikä heidän mielestään sopisi hyvinvoinnin teemaan. Todettiin, että kaikkien ideoiden 

saaminen yhteen ja toimivaksi kokonaisuudeksi käytännön kannalta on aikamoinen palapeli. 

  

2. Tiedoksi ryhmälle: Alakoulun vanhimpien oppilaiden kanssa käytiin läpi seksuaalisen häirinnän 

käsite ja kunnioittavan käytöksen sekä toisen koskemattomuuden tärkeys.  

-> tällaisiin tapauksiin reagoidaan nopeasti ja voimakkaasti koulun toimesta 

  

3. Teuvan yhtenäiskoulun alakoulu tekee teatterimatkan Vaasaan Vaasan kaupunginteatteri 

-135 oppilasta ja aikuista keskiviikkona 5.4.2023 klo 10 näytökseen 

-115 oppilasta ja aikuista keskiviikkona 10.5.2023 klo 10 näytökseen. 



  

4. Kouluyhteisöohjaaja Juho Kaleva ja kouluvalmentaja Marjut Panttila ovat aloittaneet työssään. 

Klubin toiminta 

-> Vappuna Klubilla avoimet ovet ja Klubin ympäristössä järjestetään vapputapahtuma 

-> Klubille käyty/tullaan käymään tutustumassa luokittain koululta 

Hyvinvointialueen alku, henkilöt 

-> Jennika luvannut kerätä listaa uuden hyvinvointialueen opiskeluhuollon ”avainhenkilöistä” 

-> Koululla toive saada järjestymään tapaaminen opiskeluhuollon uusien esihenkilöiden kanssa 

  

5. Tejukan uutinen, oppimistulokset  

Keskusteltiin lehtijutun sisältämistä aiheista 

 

 

6. Reino esittää huolen pienempien oppilaiden myöhäisiin kouluaamuihin liittyen: Onko hurja 

muutos, jos seuraavina kouluvuosina tulee aikaisia aamuja?  

-> Keskustelua siitä, pitäisikö koulun alkaa jo klo 9? 

 

7. Seuraava yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaaminen talviloman jälkeen 16.3.2023. 

Tapaamispaikkana nuorisotila Klubi.  

-> Esityslistalla mm. Klubin toiminta 

-> Osallistujien toiveena ollut saada esityslista etukäteen luettavaksi 

  

 

Kirjaukset Emilia Lähdesluoma 

 


