
Muistio alakoulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmän palaverista  23.10. 2015 

klo 11-12 

 

Asialista: 

1. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävä: Kehittää ja arvioida 

kouluyhteisön hyvinvointia, jotta jokaisen oppilaan ja työntekijän olisi 

mukava opiskella ja tehdä töitä. 

 

2. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän nimeäminen alakoululle lv. 2015-16 

Ehdotus:   Oppilaiden edustus ( oppilaskunnan pj.  Helmiina 

Taipale ja sihteeri Jarkko Kauppinen) 

Huoltajien edustaja ( vanh. yhdistyksen pj. Sirpa 

Poussa) 

  Erityisopettaja Merja Kaivo-oja 

Koulukuraattori Aki Mannila 

Terveydenhoitaja Satu Silvola 

Luokanopettajien edustaja Minna Kaikkonen 

Hyvinvointikoordinaattori Jaana Hämäläinen 

Rehtori Juhani Sammallahti 

Apulaisrehtori Sari Jokelainen 

Kunnan nuorisotyöntekijä Tuija Huttunen 

Srk:n nuorisotyöntekijä Hanna Leppänen 

 

3.  Miten saadaan lisää huoltajia mukaan toimintaan? 

Sirpa Poussa  toivoo vanhempainyhdistyksen saavan lisää aktiivisia 

henkilöitä mukaan toimintaan ja sitä kautta myös yhteisöllisen ryhmän 

toimintaan. Pohdittiin myös sitä, innostaisiko henkilökohtaisesti saatu 

kutsukirje tulemaan mukaan.Vanhempainyhdistys on hakemassa 

avustuksia mm. Lions Clubilta ja Ylä-Savon Veturilta. Varoja on 

tarkoitus käyttää oppilaiden hyväksi mm. välituntivälineitä ( palloja, 

lapioita, liukureita yms.) hankkimalla.  

4. Tarvitaanko oppilasedustusta enemmän? 

Oppilasedustajia toivotaan mukaan useampia. Vielä jäi pohdittavaksi, 

tuleeko edustaja joka luokasta. 

 

5. Koulukohtaisen suunnitelman kokoaminen 



Esille tulleita toiveita:  

 aamulla voisi tulla sisälle odottamaan koulun alkamista ( 

ensimmäiset koulukyydillä saapuvat oppilaat ovat koululla jo klo 

7.20), odotusaikana voisi pelata liikuntasalissa sählyä. Valvojina 

voisivat toimia koulunkäynninohjaajat. 

 Ruokalan aulan sisustaminen viihtyisämmäksi 

 Välkkäri-toiminnan aloittaminen ( isommat oppilaat ohjaavat 

pienemmille välituntileikkejä) 

 Päätettiin tehdä kysely koulun oppilaille, mitä toiveita oppilailla on, 

millaisia ulkopelivälineitä tarvitaan jne.  Oppilaskunta toteuttaa 

kyselyn. Sari Jokelainen toimittaa vastaukset Sirpa Poussalle. 

 Vanhempainyhdistys on suunnittelemassa keväälle 

perinneleikkipäivää. Alustava päivämäärä on 24.5.2016 

 Talvella pihalle tarvittaisiin mäenlaskupaikka. Aikaisemmin 

oppilaat ovat laskeneet pitkin harjun rinnettä ja siitä aiheutuu 

päivittäin vaaratilanteita. Ehdotettiin, että hiekkakentän päätyyn 

voisi rakentaa kaksi mäkeä, toinen isompi ja toinen pienempi. 

Mäen toteuttamisesta on keskusteltava liikuntatoimen ja Markku 

Ruotsalaisen kanssa. 

 

Keskusteltiin YHR:n kokoontumisista ja todettiin tarpeelliseksi pitää keväällä 

vielä yksi erillinen kokous ennen koko koulun yhteistä palaveria. Kevään 

kokouspäiväksi päätettiin 11.2.2016 klo 10-11.00, luokassa M19. 

 

Muistion kirjasi Sari Jokelainen 


