Maskun Hemmingin koulu

MUISTIO

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

1.9.2021

Paikalla
rehtori Eliisa Hyle-Sjövall
terveydenhoitaja Heini Ruusunen
oppilaskunnan ohjaavat opettajat Leena Urho ja Maaret Alento
oppilaanohjaaja Milja Moberg
koulunuorisotyöntekijä Maija Saarela

Teema: Lukuvuoden suunnittelu
Käsitellyt asiat:
1. Ryhmä kävi läpi hyvinvoinnin vuosikelloa ja suunnitteli tulevaa vuotta. Vuoden teemana on
mielenterveys, joskin koronan vuoksi tapahtumia joudutaan vähentämään myös tänä
vuonna.
Mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön tähtäävä,
kokemusoppimiseen perustuva Camera Obscura -toimintamalli on koululla viikolla 38.
Myös MOP-päivien teemana on mielenterveys, ja ne ovat syksyllä 20.12. ja 21.12. ja
keväällä 30.5. ja 31.5. Syksyn MOP-päiville on suunnitteilla Varsinais-Suomen FinFami
ry:n, mielenterveysomaisyhdistyksen vierailut. Näitä koordinoi koulun nuorisotyöntekijä
Maija Saarela. Oppilaskunnan järjestämä taksvärkkipäivä on 8.10. ja kerätyt varat on
tarkoitus lahjoittaa mielenterveystyön hyväksi. Taksvärkkipäivänä opettajilla on
Mielenterveysseuran järjestämä etäkoulutus klo 9–12. Itsenäisyyspäivän juhla pyritään
toteuttamaan 3.12. koronatilanne huomioiden. Joulukirkko on 17.12. koronatilanteen
salliessa ja joulujuhla 22.12.
Yhdeksäsluokkalaisten yrityskylävierailut järjestetään alkuvuodesta viikoilla 3, 4, 5, 6, 7 ja
9. Nuorisotyöntekijä Maija Saarela on suunnitellut alustavasti viikolle neljä syömishäiriöliitto
SYLI:n (etä)vierailun, sekä helmikuulle vihreiden kansanedustaja Sofia Virran vierailut
yhdeksäsluokkalaisten yhteiskuntaopin tunneille. Koulun nuorisotyöntekijä ja etsivä
nuorisotyö toteuttavat yhdessä kevään alkupuolella mahdollisesti jonkin tempauksen.
Keväälle on suunnitteilla myös lentopalloturnaus. 27.5. on luokkaretkipäivä, 2.6. ja 3.6.
pesisturnaus ja 4.6. kevätjuhla.
Tapahtumakalenteri päivittyy syksyn aikana. Opetukseen liittyvät vierailut yms. järjestetään
tilanteen mukaan. Tällä hetkellä kouluun ei oteta ulkopuolisia vierailijoita.
2. Käytiin läpi oppilashuollon henkilöstön tilanne. Terveydenhoitaja Heini Ruusunen on
palannut tehtäväänsä. Koulupsykologi Monika Korkeamäki on 15.12.2021 asti
virkavapaalla. Sijaisesta ei ole vielä tietoa.

3. Ryhmä keskusteli koronatilanteesta ja sen mahdollisista vaikutuksista koulunkäyntiin ja
oppilashuoltoon. Terveydenhoitajalle ei edelleenkään ohjata päivän aikana sairastuneita,
vaan opettaja arvioi tilanteen ja lähettää flunssaoireisen tarvittaessa kotiin varmistaen, että
oppilas pääsee sinne kulkemaan. Hyvinvointiryhmä keskittyy kuluvana lukuvuonna koulun
ja oppilashuollon pyörittämiseen koronatilanteessa reagoiden siihen tarpeen mukaan.
4. Oppilaskunnan ohjaavat opettajat tiedottivat, että oppilaskunta pyrkii saamaan
kioskitoiminnan käyntiin.
5. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 6.10. kello 8:35
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