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Opiskeluhuollon ohjausryhmä 22.8.2018  

klo 12.30 – 14 Siilinlahden koulu 

Läsnä: 
Hansen Aurora, rehtori lukio 
Hyvärinen Sinikka, varhaiskasvatusjohtaja 
Miettinen Marjo, opinto-ohjaaja Sakky 
Pellinen Saara, kuraattori 
Pitkänen Minna, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja 
Pulkkinen Heikki, rehtori Ahmo  
Simpanen Tiina, rehtori Siilinlahti pj 
Tikkanen Irma, rehtori Ingman  
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin läpi esittäytymiskierros 

 

2. Sivistyslautakunta on 21.8.2018 käsitellyt opiskeluhuollon ohjausryhmän kokoonpanon ja päättänyt: 

 Opiskeluhuollon ohjausryhmään kuuluvat seuraavat kunnan viranhaltijat:  
- lukion rehtori 
- Siilinlahden koulun rehtori 
- Ahmon koulun apulaisrehtori tai rehtori, sen mukaan kumman viranhaltijan teh-
tävänkuvaan opiskeluhuolto kuuluu 
- varhaiskasvatusjohtaja 
- sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen johtaja 

 
 Sivistyslautakunta valtuuttaa yllä mainitut viranhaltijat nimeämään itselleen varaedustajan.  
  
 Sivistyslautakunta pyytää, että Savon ammattiopisto ja Ingmanedu Kulttuurialan ammat-

tiopisto nimeävät kukin ryhmään edustajan ja hänelle varaedustajan.  
  
 Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Siilinlahden 

koulun rehtori ja että ohjausryhmä valitsee tarvittaessa keskuudestaan sihteerin.  
 

- Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa jokainen ilmoittaa varaedustajansa. Lisäksi työryhmässä on 
läsnä kuraattori. 

 
 

3. Käytiin läpi kesäkuun opiskeluhuollon kesäpäivästä saatu palaute 

- ajankohta ja paikka olivat hyvät, paikka soveltui päivän työskentelyyn  

- päivä koettiin tarpeelliseksi ja keskustelut olivat avartavia 

- aiheita seuraaviin tapaamisiin: 

- yhteisöllinen opiskeluhuolto, 6 – 7 luokkien nivelvaihe 

- erityisopettajien osallistuminen päivään ei ajankohdan vuoksi mahdollistunut, toivotaan huomioita-

van 

- sovittiin, että kesätapaamisia jatketaan, kesäkuun alku mahdollistuu suurimmalle osalle osallistujia 
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4. Sovittiin ohjausryhmän kokousmääräksi 5 – 6 kokousta vuodessa sekä tammikuun ja kesäkuun tapah-

tumat 

 

5. Tammikuun 2019 iltapäivän aihe: koulukieltäytyjät, koulupudokkaat, nivelvaihetyöskentely 
( opiskeluhuollon suunnitelman liitteeksi joustavat opetusjärjestelyt) 
 

6. Kesäkuun päivän aihe: yhteisöllinen opiskeluhuolto 

-    Sakkyn Toivalan kampuksen malli koettu hyväksi  

- tehdään toimitaan yhdessä, jaetaan hyviä käytäntöjä 

 

7. Seuraavat kokoukset  

22.10.2017  klo 13.15 – 15 Siilinlahti 
30.11.2017  klo 10 – 11.30 Siilinlahti 
24.1.2018    oppilashuollon iltapäivä klo 13.15 – 15 Toivala 
22.2.2019    klo 9 – 10.30 Ahmo 
12.4.2019    klo 9. – 11 Siilinlahti 
7.6.2019      klo 9 – 13 kesäpäivä 

             

- seuraavaan kokoukseen kutsutaan hyvinvointisuunnittelija 

- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelu on sovittu käynnistettävän hyvinvointisuunnit-

telijan aloitettua työt 

- opiskeluhuollon suunnitelmien päivittäminen on menossa ja viedään sivistyslautakuntaan tämän 

vuoden aikana 

- edellisen lukuvuoden arvioiden käsittely siirtyy seuraavan kokoukseen 

 

 

Kirjasi  Minna Pitkänen 

Jakelu  ohjausryhmän jäsenet 


