
Maskun Hemmingin koulu      MUISTIO  

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä     11.4.2018 

 

Paikalla 

rehtori Eliisa Hyle-Sjövall 

apulaisrehtori/erityisopettaja Päivi Kemppainen 

kuraattori Veera Lilja 

terveydenhoitaja Jenni Suomi 

oppilaskunnan ohjaavat opettajat Mirva Juselius ja Jutta Ristolainen 

seurakunnan edustaja Juha Evilampi 

tukioppilastoimintaa ohjaava opettaja Päivi Kuokkanen 

tukioppilaat Anni Ahtiainen ja Vili Mäkelä 

 

Teemat: Kiusaamisen ehkäiseminen ja ryhmän toiminnan arviointi 

 

Käsitellyt asiat: 

1. Kokouksen alussa ryhmä keskusteli yhteistyöstä seurakunnan kanssa. Juha Evilampi on 
Maskun Hemmingin koulun yhteyshenkilö seurakuntaan ja koulun yhteydenotot suunnataan 
aina hänelle. Seurakunta on pitänyt välituntipäivystyksiä koululla ja tavoittaa sitä kautta 
rippikoululaisia ja kerhonohjaajat. Tämän lisäksi seurakunta pitää koululla 
rippikouluinfotunteja ja osallistuu 7.luokkalaisten ryhmäytyspäivään. Maskun Hemmingin 
koululaiset käyvät myös joulu- ja kevätkirkossa. Koska tänä vuonna yhdelle 7.luokalle 
pidetty puolikas ryhmäytyspäivä Vanhassa pappilassa oli onnistunut, suunniteltiin sellaista 
pidettävän jatkossa kaikille 7.luokille seurakunnan työntekijöiden vetämänä. Myös 
tukioppilaat, tukioppilastoiminnan ohjaava opettaja, luokanvalvoja ja kuraattori osallistuvat 
päiviin. Ensi vuoden ajankohdaksi sovittiin viikko 35. 

2. Kiusaamisteemaan sopien kokoukseen oli kutsuttu tukioppilaita. Ryhmä kävi ensin läpi 
tukioppilastoimintaa yleisesti ja sen tavoitteita: mm. yläkouluun siirtymisen sujuvoittaminen, 
ryhmäyttäminen ja kiusaamisen ehkäiseminen. Sovittiin, että koko opettajakunnalle 
kerrotaan laajemmin tukioppilastoiminnasta syksyn Veso-päivänä. 

3. Ryhmä keskusteli myös tulevista yhteisöllisyyttä lisäävistä tapahtumista. Tulevien 
7.luokkalaisten tutustumispäivä on perjantaina 11.5.2018. Rehtori lupasi laittaa tiedon 
päivästä alakouluihin. Syksy liikuntapäivää voitaisiin kehittää niin, että eri luokkien ja 
luokka-asteiden oppilaat saisivat paremmin mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Eliisa 
ehdottaa lautakunnalle, että Itsenäisyysjuhlapäivä pidettäisiin jatkossakin myös kodin ja 
koulun päivänä. Lisäksi ryhmä kävi läpi oppilaskunnan edustajien valintaa ja oppilaskunnan 
toimintaa tulevaisuudessa. 

4. Lopuksi ryhmä arvioi omaa toimintaansa ja pohti sen kehittämistä. Ryhmä oli tyytyväinen 
asioiden käsittelyyn teemoittain ja siihen, että oppilaita oli ollut useissa kokouksissa läsnä. 
Oppilaiden kautta teemojen käsittely oli levinnyt myös kokousten ulkopuolelle. Ryhmän 
kokoontumisaikoja päätettiin muuttaa niin, että painotetaan yhteisöllisen toiminnan 
kehittämistä lukuvuoden alkupuolella. Ensi vuonna tavataan 4 kertaa syksyllä ja 2 kertaa 



keväällä. Sovittiin kahden ensimmäisen kerran ajat. Toinen kerta varattiin turvallisuus ja 
terveellisyys -selvityksen pohjatyölle. 

 

Seuraava kokous: perjantai 24.8.2018 klo 9.25 (Teema: Ryhmän toiminnan suunnittelua 
lukuvuonna) 

 

Kokouksen puolesta 

Veera Lilja 


