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Tavoitteet

Tavoitteena on luoda turvallinen ja luottamuksellinen
ilmapiiri, jossa on hyvä olla ja opiskella. Osallisuuden
kokemus lisää yhteisöön sitoutumista ja luo
yhteisöllisyyttä.

Itsensä johtaminen auttaa meitä saavuttamaan tärkeitä
tavoitteitamme elämässämme, jotta osaamme johtaa
itsemme onnelliseen ja oman näköiseen elämään. 
Harjoittelemme tulevaisuuden taitoja.

Koulumme

Koulullamme on pitkät perinteet vuosiluokkien 1.-6. opetuksesta. Koulumme on laajentunut viimeisten
vuosien aikana yhteinäiskouluksi, jossa on vuosiluokat 1.-9. Tämä on haastanut koulumme miettimään
olemassa olevia rakenteita ja toimintakulttuuria. Tämä näkyy hyvinvointisuunnitelmassamme. Olemme
luoneet erilaisia malleja ja käytänteitä, paketteja. Olemme lähteneet rakentamaan hyvinvointisuunnitelmaa
arvojen pohjalta miettien tavoitteita ja keinoja tuottaa hyvinvointia. Hyvinvoinnissa pienilläkin askelilla
voimme saavuttaa suuria.
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Taustalla PERMA+H-teoria

(Seligman 2011)

• Positive emotions - myönteiset tunteet

• Engagement - uppoutuminen ja läsnäolo

• Relationships - ihmissuhteet

• Meaning - merkityksellisyys

• Accomplishment - saavuttaminen

+H = Health (muut hyvinvointitekijät mm. ravinto,
liikunta, uni ja palautuminen (Norrish ym. 2013).

Voimme itse viljellä näitä hyvinvoinnin elementtejä
ja näin vaikuttaa (noin 40 %) omaan hyvinvointiimme.

Arvostava vuorovaikutus

5 K

Kiinnostun

Kunnioitan

Kuuntelen

Kannustan

Kiitän

HYMY-TAIDOT | HyMy-koulut 
(hymykoulut.fi)

• Lähde: Hirvihuhta ja Litovaara, 
2003. Ratkaisun taito.

https://www.hymykoulut.fi/hymy-taidot


Lapin yliopiston
harjoittelukoulun

HYVINVOINNIN
VUOSIKELLO

Harjoittelukoulun 
hyvinvoinnin vuosikello -

Plandisc

rentoutumistuokio

https://create.plandisc.com/kBLp6Ne


6 hyvettä ja luonteenvahvuuksien harjoittelu
on jaettu lukuvuoden ajalle

Oikeudenmukaisuus: elo-syyskuu

• ryhmätyötaidot, reiluus, johtajuus

Inhimillisyys: loka-marraskuu

• rakkaus, ystävällisyys, sosiaalinen älykkyys

Kohtuullisuus: marras-joulukuu

• anteeksiantavuus, vaatimattomuus, harkitsevaisuus, itsesäätely

Rohkeus: tammi-helmikuu

• rohkeus, sinnikkyys, rehellisyys, innostus

Henkisyys: maalis-huhtikuu

• kauneuden ja erinomaisuuden arvostus, kiitollisuus, toiveikkuus, huumorintaju, hengellisyys

Viisaus: huhti-toukokuu

• luovuus, uteliaisuus, arviointikyky, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky



Hyvinvointivuoden
teemat kvartaaleissa

TURVALLISESTI YHDESSÄ

HYVINVOIVA ARKI

VOIMAA VAHVUUKSISTA

KATSE TULEVAISUUTEEN



• elokuu: yhteisöllisyys

• syyskuu: kaveritaidot ja ristiriitojen ratkaisu

TURVALLISESTI YHDESSÄ: elokuu-syyskuu

• lokakuu: media ja hyvinvointi

• marraskuu: arjen selvitymistaidot

• joulukuu: rentoutuminen ja rauhoittuminen

HYVINVOIVA ARKI: lokakuu-joulukuu

• tammikuu: itsetuntemus ja vahvuudet

• helmikuu: tunnetaidot

• maaliskuu: empatia

VAHVISTUN VAHVUUKSILLA: tammikuu-maaliskuu

• huhtikuu: katse tulevaisuuteen

• toukokuu: arviointi

KATSE TULEVAISUUTEEN: huhtikuu-toukokuu



Hyvinvointiteemat

• Koulun kalenteri ja tapahtumat synkronoidaan hyvin-
voinnin vuosikellon tapahtumiin.

• Kuukauden hyvinvointiteema alkaa päivänavauksella, 
jossa haastetaan oppilaat ja henkilökunta aiheeseen
liittyvällä tehtävällä.

• Yhteisopettajuuden hyvinvointitunnit yhtäaikaa koko
koulussa kerran kuukaudessa. Teemaa työstetään
koko kuukausi.

• Koteja osallistetaan Wilman välityksellä
hyvinvointiteemoihin mukaan. Järjestämme myös
teemoihin liittyviä vanhempainiltoja.



Hyvinvointitunnit
• hyvinvointitunnit oman luokanohjaajan/luokanlehtorin kanssa;

syvällinen hyvinvointiin perehtyminen /hyöty kaikkeen
toimintaan /portfolio

• yhteisopettajuus ja jaettu vastuu: luokattomat opettajat, 
ohjaajat, oppilashuolto mukaan hyvinvointitunneille, 
luokkatasotiimien yhteistyö

• 7. luokkien osalta omat luokan tukiopppilaat ja alakoulussa
kummioppilaat mukaan osalle hyvinvointitunneja

Luokan tunnit -
oppilaiden osallisuuden lisääminen
• oppilaiden osallistaminen luokanohjaajan ohjauksessa

• oppilaat esittävät luokanohjaajalle tuntien sisältöjä

• yhteisten asioiden käsittelyä

• yhteistyö oppilaskunnan hallituksen ja tiimien kanssa

Päivänavaukset Hyvinvoinnin tunnit Kuukauden teema

rehtorit to 11.8. klo 9 Yhteisöllisyys

pe 2.9. klo 9 7.lk ke 7.9. klo 9.00 Kaveritaidot, ristiriitojen ratkaisu

pe 7.10. klo 9 5.lk ma 10.10. klo 10.00 Media ja hyvinvointi

pe 4.11. klo 9 2.lk to 10.11. klo 12.00 Arjen selviytymistaidot

pe 9.12. klo 9 3.lk ti 13.12. klo 10.00 Rentoutuminen, rauhoittuminen

pe 13.1. klo 9 1.lk pe 13.1 klo 11.00 Itsetuntemus ja vahvuudet

pe 3.2. klo 9 4.lk ti 7.2. klo 12.00 Tunnetaidot

pe 24.2. 9.lk ke 1.3. klo 11.00 Empatia

pe 31.3. 8.lk ma 3.4. klo 11.00 Katse tulevaisuuteen

pe 5.5. 6.lk to 11.5. klo 10.00 Arviointi



Koulumme painotukset tukevat yhteisöllistä hyvinvointia

Luontokasvatukseen liittyvä toiminta

• Retkeilypainotteinen opetus on koulumme opetussuunnitelmaan kuuluva
aihekokonaisuus. Vuosittaiset retket tuottavat hyvinvointia. Painotteisuuden
tavoitteena on lisätä luontotietämystä, kehittää erätaitoja ja kasvattaa
ympäristövastuullisia toimijoita. Luonto on monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin
lähde. Luonnosta saatavat hyvinvointivaikutukset tulevat nopeasti ja pysyvät pitkään.

Musiikkiluokkatoiminta

• Koulussamme on musiikkiluokkatoimintaa. Musiikkiluokkien tavoite on luoda taitoja
elinikäiseen musiikin harrastamiseen, ymmärtämiseen ja nauttimiseen. Musiikki
vaikuttaa aivohimme ja mielialaan sekä luo yhteisöllisyyttä.

Kansainvälisyys

• Koulullamme on kansainvälisyyshankkeina mm. Erasmus+ ja Unesco. Seuraavalla sivulla
koottuna Unesco yhteistyön kautta tulevia yhteisöllistä hyvinvointia tukevia
tapahtumia.





Oppilaanohjauksen kehittämishanke vahvistaa ohjauksen toimintatapoja,
jatkumoa ja nivelvaiheyhteistyötä. Hankkeessa kehitetään tehostettuun
oppilaanohjaukseen uusia toimintamalleja. Vahvistetaan koulutuksellista
tasa-arvoa sekä kehitetään tulevaisuusohjausta ja tulevaisuuden
työelämätaitoja.
Sitouttava kouluyhteistyö hankkeen tarkoituksena on kehittää malleja,
joilla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan
oppilaiden kiinnittymistä kouluun.
Tasa-arvon edistäminen hankkeen tavoitteena on rakentaa joustavia
ryhmittelyjä sekä yksilöllisiä oppimispolkuja ehkäistäksemme lasten ja
nuorten syrjäytymistä.
Ohjaa nuori tulevaan hanke pyrkii edistämään oppilaiden hyvinvointia,
kehittämään nuorten ura- ja ammatinvalintaohjausta sekä täydentämään
henkilöstön vahvuusperustaista ohjausosaamista.
Koulumme digihyvinvointia tukevia hankkeita

Uudet lukutaidot -hankkeet
Lasten ja nuorten digitaalisten taitojen kehittäminen
Oikeus oppia -vahvaa osaamista #yhdessä
FCLab.fi III, FCLab IV





SKY-hankkeessa kehitetty poissaoloihin puuttumisen malli



SOPU-toiminta



# meillä puututaan

Rovaniemen kiusaamisen vastaisen 
ja ennaltaehkäisevän toiminnan malli

https://www.rovaniemi.fi/Ajankohtaista/Artikkelit/Koulutus-ja-varhaiskasvatus/Kiusaamisen-vastainen-meillapuututaan--kampanja-haastaa-puuttumaan-lasten-ja-nuoren-kiusaamiseen-


Harkkarin
tukareiden
vuosisuunnitelma

Koulumme yläluokkien
tukioppilaat, alaluokkien
kummioppilaat sekä
oppilaskunta ovat tärkeässä
roolissa ryhmäyttämisissä ja koulun
yhteisöllisessä, oppilaita
osallistavassa toiminnassa.



Henkilökunnan hyvinvointia

- vahvuusaamupala:

- runsas, vahva aamupala ja pöydissä vahvuustehtäviä

- iltapäivän happy hour (smoothie bar), vahvuusbingo

- lukukauden aloitus: Love boat ja speed dating

- etäajan take away-välipala ja virtuaalikahvihuone

- työpaikan vahvuudet, kehu työkaveria

salainen ystävä

- yhteisöllisyyttä kalenterin pohjalta: ystävänpäivä, maailman

opepäivä, virvon-varvon, kesälaitumelle, vahvuusjoulukalenteri



Kiitos!

Koulumme strategisessa linjauksessa on kirjattu
yhteisen toimintakulttuurin
kehittäminen. Työskentely hyvinvoinnin ja 
yhteisöllisyyden parissa jatkuu.

Sari Ylinampa ja Jukka Mettiäinen


