Koulukohtaisen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmän muistio
Aika: 19.10. 2017 kello 15.00- 16.30
Paikka: Iso neuvotteluhuone
Kokoonpano:
Eeva Harju, puheenjohtaja, apulaisrehtori
Sari Poropudas, sihteeri (esityslistat + muistiot), Oppilashuoltotiimin vetäjä
Irja Luokkanen, terveydenhoitaja (yläluokat)
Sari Nieminen, terveydenhoitaja (alaluokat),
Jonna Puhakka, kuraattori (alaluokat)
Mari Kipinä, kuraattori (yläluokat ja lukio)
Juha Pätsi, Tapahtumatiimi
Kaisa Liikanen, Hyvinvointitiimi, pois
Liisa Kytölä, Kiva-tiimi
Tuula Niskakangas, opinto-ohjaaja, pois
Markku Rajala, opinto-ohjaaja, lukio, pois
Elisa Ranua, Lukio-tiimi, pois
Johanna Hemmilä, vanhempaintoimikunta
Viivi Holappa, oppilaskunnan edustaja
Tuulianna Tuohimaa, lukio, pois
Siiri Sarias, Kivapuhe -hanke
1.

Edellisen kokouksen muistio

2.

MOVE!
Jari Outila kertoo tämän syksyn MOVE-testien tuloksista.
Keskustelua asiasta:
Jari Outila tulee kertomaan seuraavaan koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään 8. luokan MOVE –tuloksista ja niiden
käytöstä jatkossa.
Terveydenhoitaja Sari Nieminen esitteli 4. luokan MOVE tulokset. Terveydenhoitaja ja lääkäri ovat käynyt tulokset
yhdessä läpi huoltajan ja oppilaan kanssa. Yhteenvetona tuloksista todettiin, että tytöillä vahvuutena on liikkuvuus ja
ylävartalon kohotus. Pojilla taas vahvuutena on liikkuvuus ja etunojapunnerrus. Haasteena tytöillä on 20 metrin
viivajuoksu ja heitto-kiinniottoyhdistelmä. Pojat taas tarvitsevat harjoitusta ylävartalon kohotuksessa sekä 20 metrin
viivajuoksussa.
Viivi Holappa kertoi, että MOVE- harjoituksia voisi myös kokeilla uudestaan. Oppilaat ovat keskustelleet asiasta liikunnan
opettajien kanssa ja tähän on luvattu mahdollisuus. Vielä ei ole kuitenkaan ollut aikaa siihen.
Pohdittiin myös sitä, että miten tuloksia käytetään oppilaan motivoimaan oman suorituksen parantamiseen. Osa
yläkoulun oppilaista oli viime vuonna jo lääkärin tarkastuksen yhteydessä hienosti analysoinut omia tuloksiaan ja
miettinyt, miten omia tuloksiaan voisi parantaa.
Asian keskustelu jatkuu seuraavassa koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä.

3.

Kivapuhe
Siiri Sarias esittelee Kivapuhe -hanketta ja sitä, mitä tavoitteita sillä on perusopetuksen ja lukion kanssa. Siiri on käynyt
esittelemässä hanketta yhteisessä KiVa- ja oppilashuoltotiimipalaverissa 10.10. 2017. Palaverissa nousi esille jo olemassa
olevia toimintamalleja (Hyvis, Uskalla sanoa ei, teemapäivät), joihin kivaa-puhetoiminta voitaisiin sisällyttää, jotta
toiminta jäisi elämään myös hankkeen jälkeen. Tapaamisessa keskusteltiin myös mahdollisuudesta osallistua MOKviikolle viikolla 22, kun teemana on hyvinvointi.
Keskustelua asiasta:
Siiri Sarias kertoi hankkeen taustaa ja sen tämän hetkisestä toiminnasta. Hän on kiertänyt/ tulee kiertämään kaikki
Pudasjärven koulut ja vastaanotto on ollut hyvä. Hirsikampuksella oli Kiva puhe – päivä, joka oli suunnattu sekä alakoulun
että yläkoulun oppilaille. Todettiin, että tapahtuma oli kokonaisuudessaan ollut hyvä, mutta jatkossa kannattaisi
kohderyhmät tehdä vähän pienemmiksi ja myös aihepiirit ikätason/ oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Kivapuhe –
hankkeesta ja toiminnoista tiedotetaan huoltajia ja oppilaita myös Wilman kautta.

Siiri Sarias ja kuraattori Mari Kipinä suunnittelevat teemapäivää tyttöjen välisiin vihapuheisiin. Toiminta on suunnattu
kaikille halukkaille tytölle. Asiasta informoidaan myöhemmin.
Kivapuhe– koordinaattori kokee hyvänä yhteistyön koulujen sekä oppilashuollon verkostojen kanssa.
4.

Hirsikampuksen koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman esittely, Sari Poropudas
Hirsikampuksen oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty lukuvuodelle 2017-2018. Suunnitelma löytyy hyväksynnän
jälkeen Hirsikampuksen nettisivuilta.
Keskustelua asiasta:
Hirsikampuksen koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma oli lähetetty aikaisemmin osallistujille. Todettiin, että
oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty lukuvuodelle 2017-2018 ja se laitetaan Hirsikampuksen verkkosivuille, jossa siihen
on mahdollisuus myös vanhemmilla tutustua. Suunnitelma ohjaa Hirsikampuksen yhteisöllistä ja yksilökohtaista
oppilashuoltoa.

5.

Luokkien hyvinvointikysely
Oppilashuoltosuunnitelman mukaa Hirsikampuksella tehdään lukuvuoden aikana neljä hyvinvointikyselyä ennen syysjoulu- ja talvilomaa sekä toukokuun lopussa. Tulosten perusteella voidaan suunnitella yhteisöllisen oppilashuollon
painopisteitä.
Sari Poropudas esittelee lukuvuoden ensimmäisen hyvinvointikyselyn tuloksia.
Keskustelua asiasta:
Luokkien hyvinvointikyselyyn vastasi vain 22 luokanopettajaa tai luokanvalvojaa. Kyselyn ohjeistuksessa oli ilmeisesti ollut
epäselvyyttä, joka pitää korjata seuraavaan kyselyyn. Tulokset kattavat siis vain 22 luokan tilanteen. Tuloksissa nousi esille
kiusaaminen ja ruokailu, jotka olivat myös viime vuoden haastekohteita. Näiden teemojen työstäminen jatkuu myös tänä
vuonnakin.
Vapaassa sanassa tuli esille seuraavia asioita:
•
esitettiin huolta siitä, että maahanmuuttajaoppilaat ovat paljon keskenään sekä välitunneilla että ruokailussa
•
D-rakennuksesta puuttuu valvonta ruokailun jälkeen
•
luokanvalvojan tunnit 7. luokalla olisivat erittäin tärkeitä
•
luokanvalvojan aikaa oppilaille pitäisi olla enemmän
•
yhteisopettajuus on helpottanut työrauhaan puuttumisessa
•
henkilökunnalla on erilaisia linjauksia siihen, miten oppilaiden käyttäytymiseen puututaan

6.

Terveydenhoitajien terveiset, Irja Luokkanen ja Sari Nieminen
Alikulkusillan alla tapahtuva oppilaiden tupakanpolttamien ja miten siihen voidaan puuttua.
Keskustelua asiasta:
Oppilaiden tupakanpoltosta käytiin paljon keskustelua. Todettiin, että alikulkusillat ovat edelleen pahimmat tupakointi
paikat varsinkin iltapäivisin vähän ennen kolmea. Tupakkaporukat pelottavat pieniä oppilaita ja toisaalta myös leimaavat
pienten oppilaiden silmissä kaikki yläkoululaiset tupakanpolttajiksi.
Todettiin, että koulussa on tehty paljon valistustyötä tupakan ja päihteiden eteen, mutta työtä täytyy edelleen jatkaa ja
suunnata jo 3.-4. luokkalisiin. Viivi Holappa toi esille, että valistustyö voisi olla muutakin kuin luentoja. Toiminnallisuus
opetuksesta voisi tuoda parempia tulokisa ja pitää paremmin oppilaiden mielenkiinnon yllä.
Seuraavia käytännön toimia päätettiin toteuttaa:
•
Terveydenhoitaja Sari Nieminen pitää alaluokille valistustunteja.
•
Vanhempainyhdistyksen Johanna Hemmilä tulee pitämään infotunteja sekä tupakanpoltosta että energiajuomista.
Johanna sopii ajat Eeva Harjun kanssa.
•
Opettajia muistutetaan, että oppitunnit lopetetaan vasta kellonsoittoon. Myös kuljetusoppilaat ehtivät autoon
kellonsoiton jälkeen. Kello soi aina 14.57. Tällä voidaan parhaiten estää se, että oppilaat eivät käy tupakalla ennen
linja-autoon menoa.
•
Oppilashuoltotiimi tekee konkreettiset ohjeet tupakanpolttoon puuttumiseen ja siihen liittyvät sanktiot
•
Apulaisrehtori Eeva Harju laittaa huoltajille Wilman kautta viestiä, jotta saataisiin huoltajia tekemää ” tehoiskuja”
alikulkusiltojen luokse kello 15.00 aikaan.

7.

Kuraattorien terveiset, Mari Kipinä ja Jonna Puhakka

Kuraattorit kertoivat, että perheneuvolaan on saatu uusi perheneuvolan sosiaalityöntekijä Kaisa Vuolukka. Kuraattorit
toivovat, että kun oppilas ohjataan kuraattorille, niin opettajat käyttäisivät yhteydenottolomaketta, joka löytyy
henkilöstöhuoneesta. Siinä on myös oheistettu ennakkovalmistelu asiaan.
8.

Huoltajien edustajan terveiset, Johanna Hemmilä
Huoltajien terveiset on tullut esille aikaisemmissa keskusteluissa.

9.

Perusopeutuksen oppilaskunnan terveiset, Viivi Holappa
Oppilaskunnalta ei ole mitään erityisiä terveisiä. Oppilaskunnan kokouksessa oli puhuttu Kampuksen lukituista ovista,
jotka hankaloittavat arkea jonkin verran. Kokouksessa oli myös todettu, että sille ei ilmeisesti voi mitään.

10. Lukion oppilaskunnan terveiset, Tuulianna Tuohimaa
Lukion oppilaskunnan edustaja oli estynyt tulemasta.
11. Kiva-tiimin terveiset, Liisa Kytölä
Kiva – tiimin terveiset käsitellään seuraavassa kokouksessa, koska Liisa Kytölä joutui lähtemään kello 16.00.
12. Hyvinvointitiimin terveiset, Kaisa Liikanen
Hyvinvointi-tiimin vetäjä on estynyt tulemasta kokoukseen.
13. Tapahtumatiimin terveiset, Juha Pätsi
Tapahtumatiimi on järjestämässä yhdessä muiden Pudasjärven koulujen kanssa Suomi 100- juhlaa, joka vietetään
Hirsikampuksella 6.12.2017.
Joulujuhlan järjestelyt ovat myös alkaneet. Juhlista tulee pienimuotoisemmat, koska Suomi 100 – juhla vaatii suurempaa
järjestelyä. Juhlien järjestelyissä toteutetaan samaa periaatetta, mitä viime vuonna eli juhlat koostuvat yhtenäiskoulun
hengen mukaan. Ohjelma suunnitellaan yhdessä eri luokka- asteiden (0-9.lk. ) kanssa.
14. Lukiotiimin terveiset, Elisa Ranua
Lukiotiimin vetäjä oli estynyt tulemasta paikalle.
Tiedoksi:
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskoulussa 2017 – kyselyyn pitää vastata Kyselyä ovat esitäyttäneet Irja Luokkanen ja
Sari Poropudas. Esitäytetty kysely kiertää kokouksessa ja sitä voi kommentoida tarvittaessa.
Kyselyn perusteella kehittämiskohteita ovat
•
•
•
•
•

poissaolojen tarkempi seuranta
yhteenvetojen tekeminen vuosittain häirintä- tai ongelmatilanteissa
yhteenvetojen tekeminen kurinpitomenetelmistä
yhteenvetojen tekemistä tapaturmien määrästä
oppilaiden osallisuuden lisääminen

Yksilökohtaisen oppilashuollon palavereita on pidetty alaluokilla 12, yläluokilla 11 ja lukiossa ei yhtään.
KiVa- selvityksiä alaluokilla ei ollut ollut yhtään.
Sovitteluja yläluokilla oli ollut neljä.

Kokous päättyi kello 16.27

_________________________________

________________________________

Eeva Harju, apulaisrehtori

Sari Poropudas, eo koordinaattori

puheenjohtaja

muistion laatija

