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Teema: Toiminnan arviointi ja tulevan suunnittelu 

Käsitellyt asiat: 

1. Ensimmäistä kertaa paikalla olevalle oppilaskunnan edustajalle kerrottiin lyhyesti ryhmän 
toiminnasta. 

2. Ryhmä keskusteli ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. 

 Kuraattori kertoi, että uudet tukioppilaat on nyt valittu ja toimintaa pyritään vielä 
kehittämään ensimmäisestä vuodesta. Oppilaskunnan edustaja, joka on nyt 
7.luokalla, oli tyytyväinen tukioppilastoimintaan, mutta toivoi, että jatkossa 
seitsemäsluokkalaiset näkisivät tukioppilaita vielä enemmän. Ryhmässä ideoitiin, 
että tukioppilaat voisivat olla mukana liikuntavälitunneilla, pitää omia välitunteja, olla 
mukana lautapelivälitunneilla tai -kerhossa tai ”kaverikerhossa”, jos sellainen 
toiminta saadaan alkuun. 

 Oppilaille esitellään Tyttö olet helmi! -toimintaa ruokasalin yhteydessä 10.4. 

 Koulun aikuisilla on herännyt huolta koulun nuorten henkisestä hyvinvoinnista ja 
ryhmä pohti, voisiko se tehdä jotain mielenterveyden edistämiseksi. Teemaa 
päätettiin käsitellä heti syksyllä ja suunnitella hyvinvointi/yhteishenki -päivää koko 
koululle. Kuraattori ja psykologi pohtivat RennoX-ryhmän pitämistä taas ensi 
vuonna. 

 Ryhmä ideoi tulevan kouluvuoden monialaista teemaa ja kannatti, että 
opettajakunnalle ehdotettaisiin teemaksi mediakriittisyyttä. Opettajat voivat 
halutessaan yhdistää tähän teemaan muita ehdotettuja teemoja, kuten ilmasto ja 
mielenterveys. 

3. Ryhmä oli tyytyväinen kuluneen lukuvuoden toimintaan. Tapaamisia oli ollut riittävästi ja 
niiden painottamista syksylle päätettiin jatkaa. Vuoden aikana oli pantu alulle ja saatu 
aikaan monia asioita (mm. Turvallisuus, terveellisyys ja hyvinvointi -kartoitukseen liittyvät 
asiat, EPT-viikko, ystävänpäiväviikon teemaviikko). Oppilaat oli saatu aktiivisesti mukaan ja 
vanhempainyhdistyskin oli osallistunut tapaamisiin. Tiedottamista pyritään parantamaan 
opettajakunnan osalta (tiedotustuokiot) ja vanhempien osalta (syystiedote). Lisäksi ensi 
vuonna pyritään taas saamaan koulun ulkopuolisia tahoja mukaan tapaamisiin (mm. 
seurakunta ja nuorisotoimi). 

4. Ryhmä ehti vain aloittaa tulevan vuoden toiminnan suunnittelun. Seurakunnan kanssa 
yhteistyössä järjestettyjä 7. luokkien ryhmäytymisiltapäivät pyritään järjestämään heti 



elokuussa. Oppilaskunnan sisäkirppikselle toivottiin jatkoa. Koko koulun hyvinvointi-
/yhteishenki -päivä voisi olla yhdistetty liikuntapäivän kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman 
päivitys on edessä vuonna 2020. Valmista suunnitelmaa käsitellään sitten hyvinvointi-
ryhmässä. 

5. Ryhmän syksyn ensimmäinen tapaamiskerta päätettiin laajentaa kahden tunnin mittaiseksi, 
jotta ehditään jatkamaan suunnittelua ja käsittelemään mielenterveyden edistäminen -
teemaa. 

 

Seuraava kokous on keskiviikkona 19.8.2019 klo 9.25. 

 

Kokouksen puolesta 

Maria Pietilä 


