Liperin koulun monialainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä
ke 28.10.2020 klo 14.15-15.30 teams
TEEMA: tutustuminen, lukuvuoden tavoitteet, kouluruokailu
Läsnä
Virpi Eronen, apulaisrehtori, puheenjohtaja
Liisa Pietarinen, oppilaanohjaaja, sihteeri
Miia Nivala, nuoriso-ohjaaja
Tiina Hovattala-Saatsi, ev.lut. seurakunnan nuorisotyön ohjaaja
Anu Kontkanen, terveydenhoitaja (poissa)
Anna-Liina Sillanpää, terveydenhoitaja
Annika Päivinen, terveydenhoitaja
Tuuli Tolvanen, hyvinvointipedagogi (poissa)
Elisa Utriainen, kuraattori (poissa)
Riikka Saukkonen-Pietarinen, oppilaskunnan ohjaaja
Sanna Rissanen, apulaisjohtaja
Tiina Karvinen, vanhempainneuvoston edustaja
Jami Vänskä, oppilaskunnan hallituksen pj. (poissa)
Niklas Savolainen, oppilaskunnan hallituksen varapj.
Maarit Määttä, ruokapalvelupäällikkö
Eija Leppänen, ruokapalveluesimies

1. Puheenjohtaja Virpi Eronen avasi kokouksen ja kertasi monialaisen yhteisöllisen
oppilashuoltoryhmän tehtävän:
”Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun
yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä
vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä
johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä
on hyvinvointioppimisen edistäminen, oppimisympäristön seuranta ja kehittäminen, yhteistyön
koordinointi, huoltajien tiedottaminen oppilashuollon asioissa (esim. oppilashuollon vuosittaiset
tavoitteet, kyselyjen tulokset, kiusaamis- ja kouluterveyskyselyt). Oppilashuoltoryhmä voi
tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.”
2. Syksyn ajankohtaiset kuulumiset/osallistujien esittely
Koulun ajankohtaisia asioita (Virpi, Liisa, Sanna), korona asiat edelleen esillä, tarjotaan myös
oppilashuollon vahvaa tukea oppilaille kevään etäjakson vuoksi. Hyvinvointipedagogi Tuuli
Tolvanen aloittanut toiminnan ja tekee myös työtä oppilaiden kotona, sekä ala- että yläkoululla.
Hänen työpanoksensa osana koulun oppilashuoltoa ja tukipalveluita on merkittävä.
Koronan aiheuttamat rajoitteet tutustumisiin, joka harmillista 9.luokkalaisten jatko-opintoasioihin
liittyen. Alakoulussa käsien pesuun panostettu, on ollut vähän sairaspoissaoloja syksyn aikana.
Yläkoulun muuttaminen Ylämyllylle, alakoulu muuttaa uusiin väistötiloihin ensi lukuvuoden alusta.
Molemmat teettävät lisätyötä henkilöstölle.
Riikan (oppilaskunnan ohjaaja) terveiset, kioski saatu toimimaan, sisävälituntitoiminnat peruttu,
mahdollisiin etätilanteisiin valmistauduttu.
Miia Nivala, kiusaamisen vastaisilla tunneilla mukana (7.luokkalaiset), MOKO-tunteja ja
7.luokkalaisten ryhmäytymispäivien järjestelyissä myös mukana.

Keskiviikkoisin Miia koululla, silloin myös välituntitoimintaa vireillä. Hakemus AVI:lle koulun
nuorisotyöhön projektista, jossa saataisiin työntekijää viideksi päiväksi viikossa. Päätöstä
odotellaan.
Terveydenhoitajien kuulumiset (Annika ja Anna-Liina), syksy ollut kiireinen sekä ala- että yläkoulun
osalta, Anna Liinan näkemyksenä, oppilaat toivovat, että koulutyö jatkuisi, eikä etäkouluun tarvitsisi
mennä.
Vanhempainneuvoston terveiset Tiina Karvinen, välituntitoiminnasta ja ryhmäytymisistä kiitosta,
huolta väkivallasta ja kiusaamisesta. Viime kevään etäaika on ollut raskasta niin oppilaille kuin
vanhemmillekin.
Seurakunnan terveiset, varhaisnuoret aktiivisia toimijoita, kouluvierailut ja aamunavaukset livenä
puuttuvat, digitaalisian niitäkin toteutetaan.
3. Kouluruokailu: Maarit Määttä/Eija Leppänen
Keväällä haasteena ollut ruokien pakkaaminen, 7.luokkien tutustumiset keittiön työskentelyyn
olleet suunnitteilla, mutta ei se ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista.
Ruoka-aikojen noudattaminen ja hygienia ovat tärkeitä ruokailuun liittyen.
Oppilaat malttavat odottaa vuoroaan hyvin, kun opettaja mukana. Käsidesin käyttö onnistuu hyvin,
turvavälien pitäminen ei onnistu. Biojätteen määrä vähentynyt tänä syksynä aiemmasta.
Toiveruokaviikko siirtyy keväälle 2021.
4. Lukuvuosisuunnitelma ja vuoden tavoitteet oppilashuollon näkökulmasta:
Yhteiset pelisäännöt, aktiivinen yhteistyö vanhempaintoimikunnan kanssa, VERSO, kiusaamisen
vastainen toiminta, yhteistyö nuorisotoimen kanssa, hyvinvointipedagogi ”tsemppari”,
ryhmäyttämiset ja kiusaamisen vastaiset tunnit, tukioppilastoiminta, tuta-tunti, hyvinvointikyselyt,
laaja-alaisista painopisteenä L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden luominen.
Tavoitteena on osallistaa oppilaat koulun toimintakulttuurin suunnitteluun kestävän kehityksen
näkökulmasta. Vuoden teemaksi on valittu edellisen lukuvuoden jatkumona kierrätys ja sen hyvien
käytänteiden jatkaminen vanhassa koulussa.
Koulun toiminnan arvioinnin kyselyt tehdään tänä lukuvuonna oppilaille, huoltajille ja
henkilökunnalle maaliskuussa. Uuden koulun toimintakulttuurin miettimiseen aloitetaan oppilaiden
kanssa monialaisessa oppimiskokonaisuudessa (7.–8.lk:n kanssa).

5. Korona-ohjeet ym. päivitetty 19.10.2020, edelleen korostetaan, vain terveenä kouluun ja
huoltajapalaverit mahdollisimman paljon etänä, jos koululla, käytettävä maskeja. Vierailijoita ei
oteta eikä kulttuuritapahtumia järjestetä (esim. konsertit)
6. Vanhempainneuvoston ja asiantuntijoiden yhteinen tapaaminen on ollut, muistio liitteenä
- nostona nettikiusaaminen ja siinä yhteistyö kotien kanssa
- poliisi toivonut yhteydenottoja matalalla kynnyksellä
- huoltajilta toivotaan aktiivisuutta oman nuoren netin ja puhelimen käytön seurantaan
7. Muut asiat
Maarit Määttä aloittanut työsuojelupäällikkönä, tarvittaessa henkilökunta voi ottaa häneen
yhteyttä.
Miia kyseli, aloitetaanko nuuska-agenttikoulutukset tänä vuonna, kannatetaan että toimintaa
aloitetaan.
Koululla hämähäkkikiikkujen käyttöä ja turvallisuutta mietitty, myös valmistauduttu mahdollisiin
sisävälitunteihin ja niiden aiheuttamiin järjestelyihin.
Seuraavat kokoukset

9.12.2020: koulun oman hyvinvointikyselyisen tulokset
24.2.2021: turvallisuus, tasa-arvosuunnitelma
21.4.2021: terveystarkastusten tuloksia yleisesti
Muistion kirjaus Liisa Pietarinen

