
Unajan koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous 10.5.2016   

Läsnä: rehtori Tuula Riihiaho, Katriina Viitama-Malén esikoulusta, oppilaskunnan edustajat Jennifer 
Vahala ja Miia Vainio, erityisopettaja Jaana Kemppinen, koulupsykologi Leena Luoto, koulukuraat-
tori Pasi Alonen sekä kouluterveydenhoitaja Saara Koukku 

 

1. Kokouksen avaus 

Rehtori avasi kokouksen klo 13.33 

2. Edellisen kokouksen päätökset / toteutuminen 

Rehtori luki edellisen kokouksen muistion. 

Valinnaisaineet Unajan koulussa 2016-2017  

- Valinnaisaineet on nyt valittu. Pyrittiin siihen, että ensimmäinen tai toinen toive onnis-
tuu. 5. luokalla kaikki oppilaat saivat toiseksi toiveeksi liikunnan, jotta ryhmä saatiin ka-
saan. Kaikkien toiveet saatiin huomioitua. 

3. Oppilaskunnan tavoitteet ja toiveet 
 

a. Urheiluseurayhteistyö, vanhempainyhdistyksen salivuoro 
Ensi lukuvuotta ajatellen koulusta ollaan yhteydessä Auli Kouruun ja Unajan Urheili-
joihin, jos yhteinen salivuoro löytyisi.  
 

b. Juhlat koulussa 
Kevätjuhlaa ei tänä vuonna ole koulusta riippumattomista syistä.  
Oppilaskunta järjesti vappuna kivan tilaisuuden, jossa oppilaat saivat halutessaan 
esiintyä koko koululle. 
Suurin osa kuudennen luokan oppilaista osallistui Kalevala-esityksen järjestämiseen 
koko koulun väelle. 
Oppilaskunta on ollut todella aktiivinen järjestäjä eri tilanteissa. Kiitos siitä heille! 
Jatkossakin koululla pyritään järjestämään erilaisia pieniä juhlia arjen vastapainoksi. 
 

c. Xylitol-pastilliautomaatti 
Vanhempainyhdistyksen edustaja ei ollut paikalla, joten asiasta ei ole tietoa. 

 
4. Oppilashuollon lukuvuosiarviointi 2015-2016 

 
Rehtori on tehnyt pohjan oppilashuollon lukuvuosiarvioinnille. Kootut asiat ovat järkeviä ja 
määrä on hyvä. Arviointi käytiin läpi, eikä siihen ollut mitään huomautettavaa. Kehittämis-
tarpeet kirjattiin ylös ja rehtori teki muistion ko. arvioinnista. Todettiin, että asiat ovat hy-
vällä mallilla ja tästä on hyvä jatkaa seuraavaa lukuvuotta ajatellen. 
Seuraavista asioista keskusteltiin: 
 
 
Liikennejärjestelyjen osalta on tulossa suunnittelukokous, jossa pohditaan vielä STOP-
merkkejä koulun alueelle ja lähistölle. 
 



Vanhempainyhdistykselle ehdotetaan kuntalaisaloitteen tekemistä, koska toiveena on saada 
turvallisempi kulkeminen koululle. Ajatuksena on, että Tapiolantietä kehitettäisiin, jotta au-
toliikenne koululle, bussit mukaan lukien, kulkisi parempaa reittiä. Tällä hetkellä bussit kul-
kevat välituntipihan läpi. 
 
Koululle on tullut uusi ohjeistus tupakointirikkomuksesta koulupäivän aikana. Tästä tiedote-
taan vielä vanhempia tarkemmin. Jatkossa koulu ilmoittaa tupakointirikkomuksista poliisille. 
Tupakointi kielletty-kyltit ovat tulleet koulukiinteistölle. Ne koskevat myös koulutilojen ilta-
käyttäjiä. 
 
Koulussa ollaan tyytymättömiä siivouksen tasoon. Tästä on ilmoitettu eteenpäin.  
 
 
Mietitään vielä, miten oppilaille tapahtuvat haaverit kirjataan jatkossa. 
 
Terveydellisten olojen vuosittainen seuranta:  
- ATK-luokka muutetaan luokkatilaksi (tulossa suuri ykkösluokka ja tarvitaan lisää tilaa) 
- Liikuntasalin meluasia ei ole edennyt 
- Eskarin henkilökunta kutsutaan jatkossa mukaan terveydellisten olojen valvotatarkas-

tukseen 
- Keittiön mielipidettä ja toiveita kysytään myös 
- aulan viemäriongelma jatkuu – suunniteltu, että ennakoivat tyhjennykset ja viemärei-

den avaukset auttaisivat – korjausremontti ei mahdollinen koulun lattiarakenteen vuoksi 
 
 

5. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 14.46 

 
 

 
 

 


