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Kokousaika   Keskiviikko 14.8.2019  klo 8.00-9.15 
Paikka Teuvan lukio lh. 2300 
 
Osallistujalista:  
Päivi Viitanen, puheenjohtaja 
Jennika Koivuniemi, kuraattori 
Laura Pakkala, terveydenhoitaja 
Hanna Rintala, psykologi 
Jukka Soini, opo 
Henri Koivisto, Lt1 
Jenna Santikko, Lt1 
Ella Honkanen, Lt2 
Selina Tuomisto, Lt3 
Tuuliina Lehto, Lt3 
Veeti Viitanen, Lt3 
Kalle Penttinen, OPKH 
Anneli Hangasluoma, johtokunta, poissa 
 
 
Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän järjestäytymiskokous vuodelle 2019-2020 
 

- ryhmä kokoontuu lukuvuoden 2019-2020 aikana kuusi kertaa.  
- Kokoontumisajat:  
- ke 14.8.2019 klo 8.00  
- ke 2.10.2019 klo 8.00 
- ke 19.11.2019 klo 8.00 
- ke 22.1.2020 klo 8.00 
- ke 1.4.2020 klo 8.00 
- ke 6.5.2020 klo 8.00 
- Kokoontumispaikkana on lasiluokka 2300. 
- Osallistujat: Jokaiselta luokalta/luokkatasolta kutsutaan mukaan 1-2 

edustajaa, lisäksi opiskelijakunnan hallituksesta 1-2 edustajaa. Samat 
edustajat ovat mukana koko vuoden. Lisäksi kokouksiin osallistuvat 
rehtori, opo, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi (mahdollisuuksien 
mukaan). Muita osallistujia kutsutaan esille nousevien aiheiden/tarpeiden 
mukaan, esim. etsivän nuorisotyön edustaja, huoltajia ym. 

- Rehtori toimii kokoonkutsujana, puheenjohtajana ja kirjaa päätökset.  
- Muistiot jaetaan sekä opettajille että opiskelijoille ja huoltajille tiedoksi 

lukion nettisivuilla. 
- Alkavan lukuvuoden toiminnan suunnittelu: 
- Vuoden aikana ryhmässä tulisi myös päivittää mm. suunnitelmat 

väkivaltaan, kiusaamiseen ja häirintään puuttumisesta.Opiskelijoiden 
mielipidettä kysytään heitä koskevissa asioissa, mm. 
vuosisuunnitelmasta. 

- Lukion ryhmäyttämispäivä on la 7.9. klo 9-12.Käytiin läpi päivän 
järjestelyjä. Yhteistyötahoina mukana ovat koulupsykologi, kuraattori ja 
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MLL. Opiskelijat jaetaan arpomalla 4 ryhmään, jotka kiertävät neljässä 
ryhmäyttämispisteessä Lisäksi ohjelmassa on makkaranpaistoa ja 
lipunryöstöä. 

- Hyvinvointipäivä on pe 8.11.2019. Sen suunnittelua käsitellään OPH:n 
seuraavassa kokouksessa. 

- Terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi osallistuvat lukion 
vanhempainiltoihin. Ykkösten vanhempainilta on 8.10.2019 ja 
kakkosten ja kolmosten 24.10.2019. Jälkimmäistä porrastetaan, niin että 
opon tapaaminen on kaikille mahdollista. 

- Terveydenhoitaja ja kuraattori järjestävät kirjoittajille 3 kertaa 
rentoutusryhmän tammi- ja helmikuun aikana. 

- Näillä toimilla pyritään tarjoamaan opiskelijoille tarpeen mukaan tukea 
elämänhallinnassa, opiskelustrategioiden suunnittelussa sekä 
stressinhallinnassa mm. rentoutumisharjoitusten avulla. 

- Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toiminnan painopistealueet:  
1) Koulun hyvinvoinnin, turvallisuuden ja viihtyisyyden edistäminen. 
2) Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin ongelmia ennaltaehkäisevä 

toiminta. 
3) Painopisteenä aluksi yhteisöllisyyden, ryhmäytymisen ja 

yleensäkin elämänhallintataitojen vahvistaminen. 
 

Teuvalla 14.8.2019 
Päivi Viitanen 
puheenjohtaja 
 

 

 

 


