
Teuvan yhtenäiskoulu, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä                            PÖYTÄKIRJA 2019 

KOKOUS 

Aika: Keskiviikko 6.11.2019 klo 9.00 alkaen 

Paikka: Yhtenäiskoulu  

Läsnä:  Maija-Liisa Saksa     
 Jenni Vilén      
 Saara Ihalainen     
 Rintala      
 Noora Haapaniemi     
 Jussi Kälviäinen     
 Leonard Palmroth     
 Netta Peltoniemi     
 Ville Penttinen 

 

1.       Oppilaskunta: 

o Oppilaskunta kertoi hävikkiviikon onnistuneen hienosti ja oppilaiden keskustelleen 
asiaa mm. kotitalouden tunneilla. Myös ruokalaa oli innostettu asiaan mukaan. 

o Halloween-tempaus järjestettiin auditoriossa. Oppilaskunta oli laatinut Kahoot-
kyselyn, johon luokittain osallistui 2 edustajaa/luokka. 7C sai voiton. 

o ”Luokan positiivisin”-äänestys ajateltiin järjestää jälleen joulukuussa. 
o Kioskissa myytävien tarjoilujen terveellisyyttä on pohdittu ja on tultu siihen 

tulokseen, että vain perjantaisin myydään karkkia. oppilaat ovat ottaneet 
muutoksen pääosin hyvin vastaan. 

o Oppilaskunta järjestää lasivitriiniin ”Paljonko sokeria tuotteet sisältävät” -näyttelyn. 
b. Tukioppilaat: 

o 100 Hyvää tekoa Teuvalla-kampanjan innoittamana tukarit järjesti ilsut 5.-
7.luokkalaisille. Kioskin tuotto oli 149,40€, joka lahjoitetaan hyvään tarkoitukseen. 

o Perjantaina 8.11. tukarit järjestää ”Väripäivän” 
o , jolloin eri väreihin pukeutuminen merkitsee erilaisia positiivisia asioita. 

c. Terveydenhoitaja: 
o Ennaltaehkäisevän päihdetyön viikko on meneillään. Somessa on tietoa mm. 

kannabiksesta 
d. Camera Obscura: 

o Järjestetty Camera Obscura tapahtuma koettiin hyväksi niin opettajien, kuin 
oppilaidenkin mielestä. ”Rata” oli tuntunut riittävän pitkältä ja pohdinnat olivat 
olleet mieluisia. Myös opettajien kokemukset olivat positiivisia. 

2. Vierailu Pruukin kouluun 
- Rehtori on ollut yhteydessä seinäjoen Pruukin koulun kanssa ja sopinut vierailun ke 

20.11. Lähtö koululta klo 8.15 ja paluukyyti lähtee n. klo 13. Mukaan lähtevät tukarien ja 
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oppilaskunnan edustajat 8. ja 9. luokilta, Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenet. 
Pohdittiin mahdollisia ”viemisiä”, mielellään jotain ”Teuvalaista”. 

3. Verso 
- Todettiin, että Vertaissovittelusta pitää järjestää koulutusta tulevan kevään aikana 

uusille alakoulun, sekä yläkoulun oppilaille. Myös jo mukana oleville on kertaus/innostus 
paikallaan. 

4. Liikunnallisuuden lisääminen ja välituntitoiminta 
- Pohdittiin ja ideoitiin mahdollisia liikuntaa lisääviä toimia ja ”viihdykkeitä” välitunneille. 

Mahdollisia ideoita olivat: Kädenvääntöpenkki, nyrkkeilysäkki, lihaskuntotehtäviä 
pareittain ja kisailua, säbätutka ja maali, ”nosto-tukki” pihalle 

     
5. Seuraavan kokouksen ajankohta  

- Seuraava kokous 27.11. siirtyy Pruukin kouluvierailun takia (20.11.) ja 18.12. on vuoden 
viimeinen kokous. 

6. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45 
 
 

Jenni  Vilén, sihteeri    

 

 

 

 


