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JOHDANTO JA TAUSTAA 
Palokan yhtenäiskoulu on  600 oppilaan, 45 opettajan, 7 ohjaajan, rehtorin, kasvatus- ja harrasteohjaajan, 
koulunuorisonohjaajan, sihteerin sekä huoltoteknikon muodostama kouluyhteisö, jossa opiskelee oppilaita 1-9 
luokilla.Kanssamme toimii myös oppilashuollon henkilöstö (terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi). Lisäksi 
koulussa työskentelee keittiön, kiinteistönhoidon ja siivouksen ammattilaisia. Samassa rakennuksessa toimii 
myös kirjasto ja kansalaisopisto.

Koulumme toiminta-ajatus kiteyttää toiveemme  kehittää hyvinvointia koko kouluyhteisössä. 

Turvallisessa ja lämminhenkisessä oppimisympäristössä annetaan elämän eväitä kasvuun 
vastuuntuntoisiksi, yhteistyökykyisiksi ja liikkuviksi lapsiksi ja nuoriksi.

Koulussamme tärkeitä arvoja ovat:

Turvallisuus

Toisten huomioiminen

Rehellisyys

Yhdenvertaisuus

Oikeudenmukaisuus

   

                                                    Kuva: Jarmo Laaksonen 2015



Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 määrittää tärkeän 
tehtävämme

Koululla on keskeinen merkitys lasten ja nuorten identiteetin sekä arvomaailman 
kasvattamisessa. Yhdessä elämisen, olemisen ja kasvamisen merkitys korostuu, ja siksi 
akateemisten taitojen opiskelun rinnalla kouluissa tulee erityisesti panostaa sosiaalisen 
kasvun ja vuorovaikutuksen edistämiseen sekä yksilön, perheen että yhteisöjen tasoilla. 

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta.

Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa.  
● Inhimillinen pääoma koostuu osaamisesta 
● Sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja 

luottamuksesta
Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. 

Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää 
sukupuolten tasa-arvoa.  (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 16-18) 



TAVOITE: HYVINVOINNIN PARANTAMINEN
● Hyvinvointisuunnitelmalla ja hyvinvoinnin vuosikellolla pyritään 

edistämään sekä oppilaiden että henkilökunnan hyvinvointia
● Kaikki hyvinvoinnin vuosikellon teemat vahvistavat oppilaiden 

hyvinvointia ja kehittävät oppilaiden mielenterveystaitoja
● Hyvinvointitaitojen opetus parantaa tutkitusti oppilaiden 

oppimistuloksia ja lisäävät hyvinvointia
● Hyvinvoiva kouluyhteisö rakennetaan yhteistyössä
● Hyvinvointitaitojen opettaminen on koko koulun yhteinen asia ja 

etu, sillä ne tukevat oppimisen lisäksi jaksamista, ryhmäytymistä, 
viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. 

● Jyväskylän kaupungissa lasten ja nuorten kokonaisvaltainen 
hyvinvointi on osa kaupunkistrategiaa

● Jyväskylän kouluille on luotu yhteinen Hyvinvoinnin vuosikello 
syksyllä 2022 verkkoon

● Hyödynnämme Jyväskylän kaupungin vuosikellon materiaaleja 
soveltuvin osin omassa Palokan yhtenäiskoulun vuosikellossa

● Mallit eroavat toisistaan hieman hyvinvointiteemojen sijoittelujen 
osalta, mutta pääpiirteittäin hyvinvointitaidot ovat samat. 



● Taustalla Martin 
Seligmanin 
hyvinvoinnin 
(PERMA+H) teoria

● Tutkitusti nämä 
sisällöt lisäävät 
hyvinvointia  ja 
kukoistusta



HYVINVOINTITAITOJEN 
VUOSIKELLO: PALOKAN 
YHTENÄISKOULU
● Vuosikello ohjaa ja aikatauluttaa hyvinvointitaitojen opetusta

● Hyvinvointitaidot on jaettu vuosikellossa neljään (4) jaksoon

● Jokaiseen jaksoon sisältyy Hymy-tunnit (hyvinvointitunnit)

● Jokaiseen jaksoon liittyy myös viikon mittainen hyvinvointihaaste

● Ryhmäytymistä tuetaan luokissa koko vuoden ajan 

● Läsnäoloharjoituksia toteutetaan myös koko lukuvuoden ajan, sillä 

oppimisen äärelle rauhoittuminen on oppimisen edellytys

● Käytämme Hymy-tunneilla hyödyksi Jyväskylän kaupungin 

vuosikellon materiaaleja soveltuvin osin

● Keskeisimpänä hyvinvointiopetuksen arvoina ovat: yhteisöllisyys,

       ratkaisukeskeisyys, osallisuus ja avoimuus
 



HYVINVOINTITAITOJEN 
TEEMAT JA AIKATAULU 

● hyvinvointitaitojen teemat on jaettu 

vuosikellossa 11 eri teemaan. 

● teemat on jaettu suunnitelmassa eri 

kuukausille ja joka jaksossa on 2-3 

HYMY-tuntia, yksi hyvinvointitunti/kk

● Hyvinvointitaitojen HYMY-tunnit on 

aloitettu koulussamme syksyllä 2022

● Keräämme keväällä palautteen ja 

arvioimme vuosikellon toimivuutta 



HYVINVOINTITIIMI
● suunnittelee ja tukee henkilökuntaa hyvinvointitaitojen 

opetuksen toteutuksessa
● suurin osa tiimin jäsenistä kuuluu koulun 

yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään
● tiimin jäsenet:

○ Riikka Rautiainen, alakoulun erityisopettaja, 
Nepsy-valmentaja ja Pohjoisen koulualueen alueen 
Nepsy-vastuutsemppari ja oman koulun 
Hyvinvointivastaava/yhdyshenkilö

○ Katariina Kangasmetsä, yläkoulun erityisopettaja, 
Nepsy-tsemppari ja hyvinvointivastaava/yhdyshenkilö

○ Sofia Riiho, koulukuraattori
○ Siiri Jussila, harrasteohjaaja ja kasvatusohjaaja ja 

Nepsy-tsemppari
○ Maria Rinne, koulunuorisonohjaaja (Nuorisopalvelut), 

metsämieliohjaaja
○ Koulukoira-Nippe



VIIKKOHAASTEET 4 kpl
● jokaiseen hyvinvointijaksoon liittyy 

viikkohaaste

● haasteet liittyvät aina jakson teemaan

● haasteet toteutetaan kaikilla luokka-asteilla

● osan haasteista osallistuu myös 

henkilökunta

● haasteiden avulla pyritään lisäämään koko 

koulun osallisuutta hyvinvointitaitoihin 

● haasteiden voittajaluokat, kolme parasta 

palkitaan aina



HYVINVOINNIN VUOSIKELLON 
YHDYSHENKILÖT

● Riikka Rautiainen ja Katariina Kangasmetsä 
toimivat koulussamme Hyvinvointitaitojen 
yhdyshenkilöinä Jyväskylän kaupungin tasolla

● Yhdyshenkilöiden vastuualueina on 
Jyväskylän kaupungin hyvinvointi- ja 
kiusaamismallin koordinointi omassa koulussa

● Edistää hyvinvointitaitojen opetusta omassa 
koulussaan kannustamalla, rohkaisemalla ja 
innostamalla muita

● Yhdyshenkiköillä on Jyväskylän kaupungin 
omia Hyvinvointiopetukseen liittyviä 
tapaamisia neljä kertaa vuodessa 



OPPILAIDEN HYVINVOINNIN 
TUKEMINEN TOIMENPITEET 

● Hyvinvointipakkiin on kerätty keskeisimmät koulumme 
käytössä olevat rakenteet, menetelmät ja välineet, minkä avulla 
pyrimme tukemaan oppilaiden hyvinvointia. 

● Lisäksi oppilaiden hyvinvointia pyrimme tukevaan yhteisöllinen 
oppilashuollon avulla

● Tänä vuonna yhteisöllisessä oppilashuollossa pääpaino on 
luokka-asteissa. 

● Käymme lukuvuoden aikana oppilashuollossa läpi kaikki 
luokka-asteet ja näin pyrimme tukemaan oppilaiden sekä 
henkilökunnan hyvinvointia oppilashuollon avulla

● Koululla on oma vahva Nepsy-tiimi ja osaaminen
● Koulutettuja Nepsy-tsemppareita ja Nepsy-valmentaja
● Koulun oma harrasteohjaaja järjestää oppilaille koulupäivän 

jälkeen oppilaiden toiveiden pohjalta erilaisia kerhoja
● Kasvatusohjaaja, koulunuorisonohjaaja ja koulukoira 

ryhmäyttävät oppilaita ja pitävät oppilaille hyvinvointia tukevia 
ITU-tunteja, sekä yhteisöllisiä oppitunteja. 

● Nippe-koulukoira tuo iloa ja hyvinvointia kaikille oppilaille ja 
henkilökunnalle.  







Kuraattorin ja psykologin rooli kouluyhteisön 
hyvinvoinnin edistämisessä

● Kuraattori ja psykologi toteuttavat oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain mukaisesti yksilöllistä ja yhteisöllistä 
oppilashuoltoa

● Yhteisöllinen työ
○ Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
○ Luokkien tai erilaisten ryhmien tilanteiden läpikäyminen muiden 

koulun aikuisten tukena, mahdollisuus kuraattori-psykologi 
konsultaatioihin

○ Opettajan, kasvatusohjaajan tai nuorisonohjaajan työparina tarpeen 
mukaan toteutettavaa luokkatyöskentelyä tai ryhmiä liittyen 
hyvinvointi- ja kaveritaitoihin

○ Lukuvuoden alussa tehty jakoa luokkien suhteen nuorisonohjaajan, 
kasvatusohjaajan ja kuraattorin kesken. Tällä pyritty siihen, että 
jokaiselle luokka-asteelle pystytään tarjoamaan jotain 
ennaltaehkäisevää ryhmämuotoista hyvinvointityöskentelyä



HENKILÖKUNNAN 
HYVINVOINNIN TUKEMISEN 
VÄLINEET

● Palokan yhtenäiskoulussa työhyvinvointi-toiminta on aktiivista ja 
vuosittain on paljon toistuvia tapahtumia, jotka tukevat henkilöstön 
työhyvinvointia. Toimintaa järjestää tyhy-tiimi, johon kuuluu n. 5-6 
opettajaa

● Lisäksi koululla toimii hyvinvointitiimi, joka vastaa koko koulun 
hyvinvointisuunnitelman toteutuksesta esimerkiksi suunnittelemalla 
hyvinvointitunnit koko koululle ja valmistamalla tarvittavat materiaalit 
siihen ja muuhun hyvinvoinnin tukemiseen luokkatyössä.

● Tänä lukuvuonna työhyvinvointia on huomioitu mm. syysretken, 
pikkujoulujen, hyvinvoinnin joulukalenterin ja hyvinvointikärryn muodossa. 
Lisäksi vuoden mittaan on erilaisia koko koulua koskettavia tempauksia. 

● Hyvinvointikärryyn hankitaan lainattavat hyvinvointiopetusta tukevat 
välineet sekä hyvinvointiopetuksen monistettavat materiaalit

● Hyvinvointitaidot koulutukset:
○ Mieli RY:n järjestämä Hyvän mielen koulu -Veso-koulutus henkilökunnalle 

tammikuussa 
○ Jyväskylän kaupungin Hyvinvoinnin vuosikellon tekijä Tiia Thil kouluttaa 

henkilöstöä hyvinvointitaidoista ys-ajalla helmikuussa



POISSAOLOJEN PUUTTUMISEN MALLI

● Jyväskylän perusopetuksen 
kouluissa on otettu käyttöön 
poissaolomalli

● Tarkoituksena tasalaatuinen ja 
varhainen puuttuminen 
poissaoloihin

● Opettaja/lo seuraa poissaoloja, 
Wilma ilmoittaa tiettyjen 
tuntimäärien ylityttyä opettajalle 
ja huoltajalle

● Hyvinvointisuunnitelman toimet 
ovat tärkeitä myös poissaolojen 
ennaltaehkäisemiseksi



KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTAMALLI

● Jyväskylän kaupungin kiusaamisen vastaisen 
toimintamallin tavoitteena on vähentää 
kiusaamista ja tehostaa siihen puuttumista. 
Pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

● Jokaiseen kouluun on nimetty tiimi tai 
vastuuhenkilö, joka vastaa suunnitelman 
käyttöön otosta. 

● Palokan yhtenäiskoulussa toimii Kiva-tiimi, joka 
selvittää oppilaiden välisiä kiusaamis- ja 
häirintätapauksia. Lisäksi 1-7.-luokilla toimii 
Verso niille tapauksille, jotka voidaan selvittää 
vertaissovittelun avulla.

● Kiva-tiimi selvittää tapauksen vuorossa olevien 
opettajien toimesta ja vastaa huoltajille 
tiedottamisesta sekä tilanteen seurannasta ja 
jatkotoimista. 



● Koulun hyvinvointikärryyn tilataan 
Hyvinvointipakki, joka sisältää oheiset 
materiaalit

● Materiaaleja esitellään aina henkilöstölle 
ys-kokouksien alussa (5-10min)

● Materiaalin päälle on laitettu 
suositusluokka-aste, minkäikäisile mikäkin 
materiaali soveltuu parhaiten

 



HYVINVOINTIKÄRRY JA HYVINVOINTITAITOJEN 
KIRJALLISUUSMATERIAALIT 
1. Tunnetaitoihin kirjallisuutta:

○ Jukka Hukka sarjan kirjat
○ Fannin tunnetaitosarja
○ Ympyräiset tunnetaitosarja
○ Mitä sä rageet: Lapsen ja nuoren tunnetaitojen 

tukeminen
○ Mitä sä rageet: Tunteita sikanolosta sairaan siistiin
○ Tunteita päästä varpaisiin
○ Molli kirjat
○ Piki kirjat
○ Maria Rinne, Jaakko Halla. Itu- Itsetunto ja tunteet 

yhteiseksi vahvuudeksi. Menetelmäopas opettajan työn 
tueksi.

2. Vahvuuskirjallisuus:
- Huomaa hyvä, vahvuusvariksen bongausopas
- vahvuusvariksen tarinakirja

3. Positiivinen pedagogiikka:

- Positiivisen 
pedagogiikan 
työkalupakki kirja

4. Marian kirjasto ja 
materiaalilainaamo

 



TOIMINNAN ARVIOINTI

● Forms-kysely oppilaille ja henkilökunnalle 

lukuvuoden lopulla, huhtikuussa 2023

● Toimintaa kehitetään kyselyn pohjalta



LÄHTEET JA MATERIAALIT

www.hymykoulut.fi
https://www.hymykoulut.fi/_files/ugd/004b34_50a224670
4b740a3a8b03505e06d0b3b.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/kaveritaitoja
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-474591/state-jurdeoj
qgircytzr/front-page

http://www.hymykoulut.fi
https://www.hymykoulut.fi/_files/ugd/004b34_50a2246704b740a3a8b03505e06d0b3b.pdf
https://www.hymykoulut.fi/_files/ugd/004b34_50a2246704b740a3a8b03505e06d0b3b.pdf

