
Maskun Hemmingin koulu      MUISTIO  

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä     28.9.2018 

 

Paikalla 

vs. rehtori ja erityisopettaja Päivi Kemppainen 

oppilaanohjaaja Maria Pietilä 

psykologi Monika Korkeamäki 

kuraattori Veera Lilja 

sosiaalialan harjoittelija Emilia Alén  

oppilaskunnan ohjaava opettaja Jutta Ristolainen 

 

Teema: Ryhmän toiminnan suunnittelu 

 

Käsitellyt asiat: 

1. Ryhmä kävi läpi THL:n opiskeluhuoltoryhmän toimintaa ohjeistavaa julkaisua (Yhteisestä 
työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa) ja päätti seuraavista asioista: 
• Jatkossa rehtori johtaa ryhmää ja Maria Pietilä toimii sihteerinä, koollekutsujana ja 

asioiden valmistelijana. 
• Kunnassa päivitetään opiskeluhuoltosuunnitelma kolmen vuoden välein erillisen 

työryhmän toimesta. Päivitetyt suunnitelmat käydään läpi koulun hyvinvointiryhmässä. 
• Maskun Hemmingin koulussa on paljon yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävää 

toimintaa. Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä toimii koulussa pääasiassa koordinoivassa 
roolissa. 

• Ryhmä jatkaa teemapohjaista asioiden käsittelyä. Jos nousee tarve valita jokin teema 
pidemmälle aikavälille, ryhmä voi ottaa esim. lukukausittaisia tai -vuosittaisiakin 
teemoja. 

• Ryhmä kutsuu jatkossa vanhempainyhdistyksen kautta huoltajia jokaiseen kokoukseen. 
Oppilaskunnasta ryhmässä istuvat pysyvinä jäseninä tulevissa kokouksissa 
puheenjohtaja ja sihteeri. 

• Ryhmään voidaan tarpeen tullen kutsua mukaan mm. siistijöitä, keittiöhenkilöstöä ja 
kiinteistönhuollon henkilöstöä. Koululääkäri kutsutaan tänä vuonna jollekin kerralle 
mukaan. 

• Ryhmä huolehtii, että koulun nettisivut tulevat päivitetyiksi ja täydennetyiksi 
oppilashuoltoasioiden suhteen. Muutenkin jatkossa pyritään tiedottamaan ryhmän 
kokoontumisista, asioiden käsittelystä ja sovituista toimintatavoista paremmin kaikille 
tahoille. 7.luokkien vanhempainilloissa pyritään kertomaan ryhmästä ja sen toiminnasta 
sekä mahdollisuudesta osallistua kokouksiin ja/tai tuoda asioita sen käsittelyyn. 
Itsenäisyysjuhlapäiväksi, joka on samalla koulumme kodin ja koulun päivä, suunniteltiin 
oppilashuollollista tietoiskua. Opettajien tiedotustuokiossa kerrotaan jatkossa ryhmässä 
käsitellyistä asioista ja vanhemmille tiedotetaan asioista vanhempainyhdistyksen kautta. 
Oppilaskunnalle tieto kulkee tulevien vakiojäsenten välityksellä. Lisäksi ryhmä päätti 
jakaa ensi syksynä Yhteisöllisen hyvinvointiryhmän tiedotteen Wilman kautta. 



2. Ryhmä keskusteli ehkäisevän päihdetyön viikosta lyhyesti. Oppilaskunta oli innostunut 
asiasta ja pitää EPT-viikolla nuuskauutisia keskusradiosta (ma, ke ja pe) sekä nuuskan 
vastaista hymykampanjaa. Ryhmä huolehtii Syöpäjärjestön julisteiden levittämistä kouluun. 

3. Ryhmä pohti alustavasti hyvistä käytöstavoista muistuttelevaa teemaviikkoa ystävänpäivän 
tienoille. 

4. Rovaniemen kunnan laatimaa Hyvinvoinnin vuosikello päätettiin viedä luokanvalvojille 
tiedoksi, sillä julkaisu sisältää valmiita oppitunteja eri teemoista, joita luokanvalvojat voivat 
hyödyntää luokkiensa kanssa niiden tarpeiden mukaan. Teematunteja voisi pitää LV-
tunneilla tai muina aikoina, jos luokassa nousee tarve käsitellä jotakin aihetta tarkemmin. 

5. Ryhmä sopi seuraavan kerran tapaamisen teeman: turvallisuus ja kriisitilanteet. Paikalle 
pyydetään koulun turvallisuusvastaava Tuomas Koivu ja mahdollisesti poliisi. Muista 
teemoista sovitaan myöhemmin. 
 

Seuraava kokous perjantaina 7.11. klo 9.25. 

 

Kokouksen puolesta 

Maria Pietilä 


