
Hyvinvoinnin vuosikello

Tapiolan koulu, 28.9.2022



tavoitteet:
Tapiolan koulun opettajien ja 

oppilaiden hyvinvoinnin 
lisääminen



Joka jaksossa on omat vahvuusteemat:

1. jakso: Ystävällisyys, yhteisöllisyys ja rohkeus  Tukarit

2. jakso: Uteliaisuus, oppimisen ilo, kiinnostuksen
kohteet ja kasvun asenne  9.lk

3. jakso: Kiitollisuus, sinnikkyys ja sisukkuus  oppilaskunta

4. jakso: Kohtaaminen, kuunteleminen, kysyminen tukarit

5. jakso: Armollisuus, ymmärtäväisyys, kannustaminen
ja palkitseminen  hyvinvointi työ-

ryhmä



Elokuu

1. jakso = Ystävällisyys, yhteisöllisyys 

ja rohkeus - enemmän pari- ja 

ryhmätöitä sekä tutustumisleikkejä

- Vasikkasaaren retki 7.lk
- Kiva-tunti 8.lk oppilaille
- 7.lk vanhempainilta
- Starttipaketti 8. lk: vahvuudet
- Starttipaketti 9.lk: hyvinvointi
- Starttipaketti 7.lk oppilaille

- Wilman käyttö
- Classroomin käyttö
- Googlen käyttö
- Kiva-tiimin esittely

- 7.lk opon sisällöt 1. jaksossa tukee 
hyvinvointia ja ryhmäytymistä

- Oppilaskuntatoiminnan esittely ja 
luokan parlamentin edustajien 
valinta

- 7. lk ryhmäytyspäivä
- Jaksonalkuun aamunavaus jakson 

teemasta



Syyskuu

- 7lk hyvinvointitunnit
- Kuraattori ja psykologi

- KIVA-teemat 7.lk oppilaille

- Taksvärkki

- Opettajien hyvinvointipäivä

- 8.-9.lk vanhempainilta

- Parlamentti järjestäytyy

- Ysihupparin suunnittelu

- Johtokunnan oppilasjäsenten

valinta



Lokakuu
2. jakso = Uteliaisuus: oppimisen ilo, 

kiinnostuksen kohteet, kasvun asenne 

- Mitä uutta on tullut opintoihin tänä 

syksynä/mitä uutta tai erilaista voisi 

kokeilla?

- Nälkäpäiväkeräys

- Halloweenin viettoa
- Tukioppilaat järjestävät ohjelmaa 7. 

luokkalaisille

- Välipalautteeseen myös

vahvuudet

- Jaksonalkuun aamunavaus

jakson teemasta



Marraskuu

- Koko koulun hyvinvointiviikko 

yhdessä lukion kanssa

- Salibandyottelut 9.lk oppilaille

- Ysihupparit saapuvat

- Thanksgiving - kiitollisuusviikko

- Tukioppilailla 

kummiluokkatunnit



Joulukuu
3. jakso = Kiitollisuus, sinnikkyys ja 

sisukkuus - esitelmiä ja keskustelua 

rohkeudesta

- Jaksonalkuun aamunavaus

jakson teemasta

- Oppilaskunnan tapahtuma: 

hölläilypäivä
- Tukioppilaat järjestävät

hölläilypäivänä ohjelmaa

(rentotutusaamunavaus ym. 

hölläilyhommaa)

- Itsenäisyyspäivän lipunnosto ja 

juhlistaminen

- Joulujuhla



Tammikuu - Tukioppilaat järjestävät 7. 

luokkalaisille 

kummiluokkatunnin



Helmikuu
4. jakso = Kohtaaminen, 

kuunteleminen, kysyminen - Hidasta 

vauhtia ja pysähdy kuuntelemaan

- Koko koulun liikuntapäivä

- ystävänpäivä
- Tukioppilaat järjestävät 7. 

luokkalaisille ohjelmaa (esim. 

korttipaja ja 

kummiluokkatoimintaa)

- Random Acts of Kindness Week

- Jaksonalkuun aamunavaus

jakson teemasta



Maaliskuu - Taidetestaajat

- Francofonia-päivä

- Välipalautteeseen myös 

vahvuudet



Huhtikuu
5. jakso = Armollisuus, ymmärtäväisyys, 

kannustaminen ja palkitseminen -

Vuoden saavutusten juhlistaminen, 

toisten huomioiminen, kiittäminen

- Yseillä luokan videon

suunnittelua Ysigaalaan

- Tukioppilaat järjestävät

pääsiäismunien etsintää

- Jaksonalkuun aamunavaus

jakson teemasta



Toukokuu
- Päihde- ja hyvinvointiteemainen

tilaisuus oppilaille ja huoltajille

- Kevätjuhla

- Pesäpallo-ottelu

- Yseillä lähtölounas ja Ysigaala



Muut tapahtumat

Mieli Ry:n Hyvän mielen koulu

OPH:n Hyvinvointiin keskittyvä

koulukulttuuri yhteisöllisen

oppilashuollon perustana

Erja Sandbergin & OPH: Yes We Can

Huomaa Hyvä! –koulutus

kieltenopettajille

Someturva –koulutus koko koululle

Hyvinvointiviikon vanhempainilta


