
Maskun Hemmingin koulu      MUISTIO  

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä     14.12.2018 

 

Paikalla 

vs. rehtori ja erityisopettaja Päivi Kemppainen 

oppilaanohjaaja Maria Pietilä 

psykologi Lea Gädda 

kuraattori Veera Lilja 

oppilaskunnan ohjaavaopettaja Jutta Ristolainen 

oppilaskunnan edustajat Emma Torniainen, Liisa Koski ja Maija Antikainen 

vanhempainyhdistyksen edustaja Riina Karjalainen  

 

Teema: Oppilaiden osallisuus 

 

Käsitellyt asiat: 

1. Ryhmä päätti ensimmäisenä siirtää vuoden ensimmäistä tapaamiskertaa, jotta seuraavalla 
kerralla voidaan käsitellä turvallisuus, terveellisyys ja hyvinvointi -tarkastuksen tuloksia, sillä 
tarkastus tehdään vasta 18.1. Seuraava kerraksi sovittiin alustavasti 25.1. klo 8.35 ja se 
lyödään lukkoon kun poissaolijat ovat vahvistaneet pääsynsä. 

2. Viime kerralta oli jäänyt ajanpuutteen vuoksi käsittelemättä kouluruokailuun liittyviä asioita, 
joten niistä keskusteltiin nyt. Valtakunnallisesti on uutisoitu kouluruokailujen väliin 
jättämisestä yläkoululaisten keskuudessa ja Hemmingin koulussakin ilmiö on tuttu. Ryhmä 
oli sitä mieltä, että koulussamme opettajat puuttuvat aina pääsääntöisesti siihen, jos 
huomaavat jonkun olevan muualla kuin ruokalassa ruokavälitunnilla ja kehottavat oppilasta 
ruokailemaan. Oppilasjäsenet kertoivat, että koulussamme tällainen käytös on melko 
vähäistä. Oppilaskunta oli teettänyt kouluruokailukyselyn, jonka perusteella lähes kaikki 
oppilaat käyvät päivittäin syömässä. Oppilaskuntalaiset tulevat vielä toimittamaan koosteen 
kyselyn tuloksista ruokalaan, jotta ruokalan henkilökunta voi kiinnittää huomioita niihin 
ruokalajeihin, jotka aiheuttavat ruokailun väliin jättämistä. Oppilaskunta oli jo jutellut 
ravitsemispäällikön kanssa ja keskustelu oli poikinut ainakin yhden onnistuneet muutoksen 
ruokailuun (salaattibuffet). Myös lempiruokaviikko on tiedossa. 

3. Ryhmä kävi läpi syksyllä 9. luokkalaisille tehdyn nuuskakyselyn tuloksia ja AMK-
opiskelijoiden niistä tekemää tutkielmaa. Kysely päätettiin jakaa terveystiedonopettajille, 
jotka voivat halutessaan keskustella siitä oppilaiden kanssa tai hyödyntää muuten 
opetuksessaan. 

4. Rehtori kertoi ryhmälle tulevista yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävistä tilaisuuksista. 
Nuorisotoimi järjestää jouluohjelmaa koulussa 19.12. ja 8.3. pidetään salissa konsertti koko 
koulun väelle. 

5. Lopuksi ryhmä keskusteli oppilaiden osallisuudesta koulussa. Sekä opettajat että 
oppilaskunnan edustajat olivat hyvin tyytyväisiä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksiin ja 
mahdollisuuksiin osallistua koulun toimintaan. Keskustelun aikana syntyi kuitenkin 
muutamia parannusehdotuksia, joita otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön. Pohdittiin 
mm. oppilaiden mukaanottoa koulun juhlien ohjelman suunnitteluun, sähköisen 



”aloitelaatikon” luomista oppilaskunnalle sekä luokissa käytävien hyvinvoinnin 
kehittämiskeskustelujen lisäämistä käytäntöihin. 

 

Seuraava kokous perjantaina 25.1.2019 klo 8.35. 

 

Kokouksen puolesta 

Maria Pietilä 


