Maskun Hemmingin koulu

MUISTIO

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

11.2.2021

Paikalla
rehtori Eliisa Hyle-Sjövall
apulaisrehtori ja erityisopettaja Päivi Kemppainen
opinto-ohjaaja Maria Pietilä
kuraattori Veera Lilja
terveydenhoitaja Jenna Suomi
oppilaskunnan ohjaavat opettajat Maaret Alento ja Leena Urho
koulunuorisotyöntekijä Krista Reponen

Teema: Ajankohtaiset asiat
Käsitellyt asiat:
1. Ryhmä kertoi toiminnastaan koulunuorisotyöntekijälle ja häntä pyydettiin vakituiseksi
jäseneksi ryhmään.
2. Yhteisöpedagogi Mervi Aho oli vieraillut koulussa ja tavannut joitakin ryhmän jäseniä.
Koulunuorisotyöntekijä oli sopinut hänen kanssaan tapaamisen hiihtolomalle, jolloin he
keskustelevat mm. 7. luokkalaisille suunnattavasta hyvinvointikyselystä.
3. Ryhmä ehdotti, että yhteisöpedagogi ja nuorisotyöntekijä miettisivät jonkun tavan käsitellä
koululla kevään aikana ehkäisevää päihdeasiaa, sillä ehkäisevän päihdetyön viikko jäi
syksyllä toteuttamatta. Krista Reponen lupasi ainakin selvittää, voisiko Niko-projektin kautta
saada 7. luokkalaisille valistustunnin.
4. Ryhmässä keskusteltiin syksyllä viikolla 38 toteutettavasta Camera obscura toimintamallista, jonka seurakunta on järjestänyt koululle. Camera obscura on
kokemusoppimiseen perustuva ehkäisevän päihdetyön toimintamalli. Opettajat saavat
toimintamallista tunnin mittaisen koulutuksen, joka pyritään pitämään syksyn VESO-päivien
yhteydessä.
5. Kuraattori toi ryhmään OAJ:n sivuilta löytämänsä Opettajalla huoli -kaavion. Kaavio
päätettiin laittaa opettajahuoneen seinälle muistuttamaan opettajia, miten toimia sellaisissa
tilanteissa, kun huoli herää. Kuraattori myös ehdotti, että oppilashuollon työntekijät voisivat
tiedottaa opettajia konsultaatiomahdollisuuksista, sillä nyt korona-aikana kohtaamiset ovat
vähentyneet. Terveydenhoitaja ja kuraattori lupasivat viestiä opettajille sopivista
yhteydenotto-/tapaamisajoista. Lisäksi kuraattori lupasi olla yhteydessä koulupsykologiin,
jotta hänkin olisi asian tiimoilta yhteydessä opettajiin.
6. Opinto-ohjaaja Maria Pietilä kertoi uuden oppivelvollisuuslain mukana tulevasta
tehostetusta henkilökohtaisesta oppilaanohjauksesta, jota 8. ja 9. luokkalaisilla on oikeus
saada 1.8.2021 alkaen.
7. Rehtori kertoi, että poliisi oli vieraillut koululla. Poliisi haluaa lisää näkyvyyttä Maskun
nuorten keskuudessa sekä tiedottaa kunnan nuoria liikennekäyttäytymisestä. Rehtori lupasi
tiedustella, voisiko poliisi osallistua myös kevään viimeiseen tapaamiseen.
8. Lopuksi ryhmässä keskusteltiin nivelvaiheyhteistyöstä. Viime kevään 6.luokkalaisten
vierailupäivien peruunnuttua koettiin, että poikkeusoloissa nivelvaiheessa olisi hyvä tehdä
enemmän yhteistyötä alakoulujen kanssa. Todennäköisesti vierailupäivää ei voida järjestää

tänäkään vuonna. Nuorisotyöntekijä oli jo kiertänyt 6.luokissa ja pitää eri teemoista tunteja
kevään aikana heille. Ryhmä suunnitteli, että erityisopettajat voisivat olla vielä vahvemmin
nivelvaiheyhteistyössä alakoulujen kanssa tänä keväänä, sillä pienryhmässä opiskelevia
oppilaita on alakoulussa nyt monia. Tulevien 7. luokkien laaja-alainen erityisopettaja Päivi
Kemppainen myös pohti mahdollisuutta käydä seuraamassa oppilaiden työskentelyä
alakouluissa.
9. Ryhmän koollekutsujana ja asioiden valmistelijana toiminut opinto-ohjaaja Maria Pietilä jää
kevään aikana virkavapaalle, joten Päivi Kemppainen lupasi kutsua ryhmän seuraavan
kerran koolle. Ensi lukuvuodelle valitaan uusi koollekutsuja ja asioidenvalmistelija.

Seuraava tapaaminen on torstaina 29.4.2021 klo 8.35.

Kokouksen puolesta,
Maria Pietilä

