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Uudenkaupungin yhtenäiskoulu on 650 1.9.-luokkalaisen oppilaan ja n. 70 aikuisen koulu. 
Koululla on omia kiinteitä erityisluokkia, joista kaksi on koko kaupungin oppilaille avoimia 
ryhmiä. 

Viime vuodet ovat muuttaneet koulun kulttuuria merkittävästi, ja suuria muutoksia on 
myös tulossa. Koulutyötä tehdään väistötiloissa 2021-2025. Tämän jälkeen kaupungin 
toinen yläkoulu sisällytetään Uudenkaupungin yhtenäiskouluun ja valmistuvaan 
monitoimijataloon Wintteriin. Viime vuosina koulussamme on myös yhä enenevissä 
määrin S2-oppilaita ja erilaisia kulttuuritaustoja, joiden ryhmäytymisen tukena on tärkeä 
olla. Myös seitsemännen luokan alku on ryhmäyttämisen kannalta tärkeä kohta, koska 
oppilaita tulee oman koulun lisäksi neljästä pienemmästä alakoulusta. 

Koulutukseen osallistui oppilaitoksen hyvinvointityöryhmä eli ”hyvis”, johon kuuluvat 
apulaisrehtori, terveydenhoitajat, koulukuraattorit, oppilaanohjaaja sekä kaksi 
nuorisopalveluiden nuorisotyöntekijää. Toinen nuorisotyöntekijä ja toinen 
terveydenhoitaja vaihtuivat koulutuksen loppuvaiheessa niin, että koulutuksen 
päätöspäivä on ensimmäinen, jossa he ovat mukana. 

Jo koulutuksen alkuvaiheessa hyvis-ryhmä asetti hyvinvointityön kehittämisen pitkän 
tähtäimen tavoitteita kolme: 

• Oppilaiden osallisuus – kaikkien oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa 

• Henkilökunnan sitouttaminen – vaatii henkilökunnan hyvinvoinnin tukemista 

• Hehkuvan koulun filosofian noudattaminen ja näkyväksi tuominen 

Hehkuvan koulun filosofia on koko kaupungin kasvun ja oppimisen palveluiden yhteinen 
periaate. Sen ydinajatus on se, että jokainen yhteisön jäsen on arvostettu, hyväksytty ja 
rakastettu omana itsenään osana yhteisöä. Hehkuvan koulun periaatteiden mukaan 
kaupungissa on jo tehty hyvinvointityön vuosikello, joka on otettu käyttöön syksyllä 2021. 
Tämä on opiskeluhuoltosuunnitelman liitteenä, ja tämä on myös ohjannut koulutuksessa 
työstettyä koulukohtaista suunnitelmaa. Tärkein hyöty koululle on vuosikellon rytmiin 
rakennettu Hehkuvan koulun käsikirja, jonne on jo valmiiksi koottu paljon olemassa 
olevaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta tukevaa materiaalia. Lisäksi käsikirjassa 
on koottuna ohjeistuksia henkilökunnalle esimerkiksi kiusaamiseen ja koulupoissaoloihin 
puuttumiseksi. 

Alla on esitelty ensin koulutuksessa työstetty koulukohtainen vuosikello, joka kehittyy ja 
tarkentuu vielä kevään aikana, kun hyvis-ryhmä pääsee työstämään kohtia tarkemmin 
sekä opettajien, oppilaiden että kotien kanssa. 

Kuukausikohtaisen suunnitelman jälkeen on esitelty koulutuksen aikana nousseita 
tulevaisuuden visioita, joita haluaisimme tulevina vuosina ottaa osaksi koulun arkea. 

Viimeiseksi on liitetty kaupungin hyvinvointityön vuosikello, josta voi tutkia tarkemmin 
käytettyjä lähtökohtia koulun suunnitelmaan. 
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Uudenkaupungin yhtenäiskoulun hyvinvointityön vuosikellon kansikuva 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

Koulun kuukausikohtaisia tavoitteita ja tapahtumia täydennetään tästä eteenpäin 
vähintään lukuvuosittain. Tiedosto asetetaan tänä keväänä sähköiseen ympäristöön 
nähtäville, jotta päivittäminen on helpompaa. Vuosikellon kansilehti on tarkoitettu 
staattisemmaksi, jotta sitä voi myös tulostaa nähtäville. Uudenkaupungin 
yhtenäiskoulun hyvinvointityön kehittämisen visioita on vuosikellon näkyvyyden 
vahvistamisen lisäksi 

• Henkilökunnan ja yhteistyötahojen toteuttamat teemavälitunnit: oppilaat 
kaipaavat yhteisöllistä tekemistä välitunneille 

• Koulunuorisotyön ja yhteisöllisen työn kehittäminen: tähän liittyviä 
hankerahoituksia on jo nyt käynnissä 

• Hyvinvointityön tiedottamiskäytäntöjen vahvistaminen: tämä lisäisi kaikkien 
(oppilaat, perheet, koulun henkilökunta ja yhteistyötahot) mahdollisuutta 
vaikuttaa, valmistautua ja osallistua tapahtumiin 

• Positiivisen ja avoimen kohtaamisen aktiivinen kehittäminen jokaisen 
toimintatavaksi 

Näiden lisäksi tulevaisuuden tärkeänä tavoitteena on pyrkiä ryhmäyttämään ja 
sitouttamaan Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yhteisöön Kalannista syksyllä 2025 
siirtyvät yläkoululaiset (n. 100), henkilöstö ja yläkoululaisten huoltajat. 

 



 

 
 
Oppilaitoksen hyvinvointityön vuosikello 
 
Yksikkökohtaisen yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmän (voi olla nimetty oppilaitoksessa esim. ”hyvis-

ryhmä” / ”yhteisöllinen ohr”, tässä tiedostossa jatkossa hyvis-ryhmä) tulee kokoontua vähintään 
kuukausittain. Säännöllisillä kokoontumisilla mahdollistetaan se, että yhteisiä asioita voidaan 
edistää sekä toimintaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida huolellisesti. Hyvis-ryhmää johtaa yksikön 

rehtori tai johtaja. Perustellusta syystä opetustoimenjohtajan (tai Novidassa pedagogisen 
rehtorin) päätöksellä työtä voi johtaa joku muu erikseen määrätty henkilö. 
 
Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on arjessa toteuttamassa koulun koko henkilökunta. Lisäksi mukana 
ovat oppilaat, huoltajat ja muut koulun yhteistyötahot, joiden edustajat voidaan tarvittaessa kutsua 
mukaan ryhmän työskentelyyn.  
 
Jokainen koulu luo koulukohtaisen vuosikellon opiskeluhuoltoryhmälleen tässä esitellyn 
vuosikellon pohjalta omaan tarpeeseensa sopivaksi. Koulukohtaisissa suunnitelmissa 
huomioidaan vuosikellon teemat oppilaiden, perheiden ja työyhteisön näkökulmista, sekä näiden 
kaikkien välinen yhteistyö huomioiden. Koulujen tulee huomioida ryhmän toiminnan kannalta 
olennaiset, esimerkiksi kouluviihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät, valtakunnalliset, alueelliset 
ja koulukohtaiset kyselyt ja selvitykset, joista saatavaa tietoa hyödynnetään yhteisöllisessä 
oppilashuoltoryhmässä toiminnan kehittämiseksi.  
 
 
Elokuu 
Yhteisöllisyys  
 
Syyskuu 
Itsetuntemus 
 
Lokakuu 
Tunnetaidot 
 
Marraskuu 
Empatia ja verkostoituminen  
 
Joulukuu 
Kaveritaidot ja ristiriitojen ratkaisu  
 

Tammikuu 
Katse tulevaisuuteen 
 
Helmikuu 
Media ja hyvinvointi 
 
Maaliskuu 
Rentoutuminen ja rauhoittuminen 
 
Huhtikuu 
Arjen selviytymistaidot 
 
Toukokuu (+ kesäkuu) 
Arviointi - itsearviointi ja tulevan suunnittelu

 

  



 

 
 

Kuukausien teemat ja käytännön sisällöt eriteltynä: 

 

 

  

       

                                         

                    

                                                                

                                                               

                                 

                            

                     

                                  

                          

                                 

                               

                          

                          

        

                        

                              

                                  

             

            

                    

                                         

                    

                                                            

                                                                   

                                          

                                                       

                           

                                                        

                                    

                           

                               

                              

                             

                 

                     

                             

                    

                                  

                        

                             

            

            



 

 

 

 

         

                                         

                    

                                                             

                                                                   

               

                                                            

                                                               

                      

                       

                                

       

                                      

                                   

                            

                           

                             

          
                

       

                                         

                    

                                                                   

                                                                     

                                                                       

                                                              

                                                                  

                                               

                          

                             

                            

                             

                                 

           



 

  

        

                                         

                    

                                                         

                                                        

                               

                     

                           

                               

                     

               

                     

        

                                         

                    

                                                                    

                                                              

                                                                       

                                                            

                                               

                                  

                                  

                      

                                

                                

             

                          

                   

                                    

                

     

              



 

  

         

                                         

                    

                                                                    

                                                                       

             

                                

                              

                              

                                  

              

                                  

                           

                                    

             

                

              

        

                                         

                    

                                                   

                                       

                        

                                  

               

                                  

                                    

                                   

                                      

                              

                          

         

           



 

 

 

 

 

  

        

                                         

                    

                                                                      

                       

                                                                     

                                                          

                                                                       

                                                                    

                                                                      

                           

                          

                                    

                                    

                     

                                    

                                

                                   

                                     

                               

                         

         
                                  

        

                                         

                    

                                                               

                                                                

                                                                   

                  

                               

                             

                                     

                  

                           

                         

             

     

                 



 

 
 

Materiaalia yhteisöllisen työn ydinryhmän työskentelyn tueksi 
 
Oppilashuoltoryhmän valmiustesti 
 
Yhteisestä työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa. THL:n julkaisu.  
 
Toisella asteella toimien – opas oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmälle. THL:n julkaisu. 
 
Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. THL:n julkaisu. 

 
Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa – opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen 
tunnistamiseen. Aluehallintaviraston julkaisu. 

 
 

Materiaalia ja ehdotuksia yhteisöllisen oppilashuoltotyön arkeen  
 
Tyhjä vuosikello opettajanhuoneessa tai ilmoitustaululla – Vuosikelloon voi vuoden aikana 
merkitä toteutuneita tempauksia ja suunnitella tulevia tapahtumia. Osallisuus konkretisoituu, kun 
kelloa saa täyttää. 
 
Oppilashuolto tai muu yhteistyötaho voi kiertää luokkia ajankohtaisen teematuokion kanssa. 
 
Teemapäiviä voivat järjestää niin henkilökunta, oppilaat kuin huoltajatkin. Katso esimerkiksi 
opetushallituksen teemakalenteri. 
 
Kerhot ja muu ryhmätoiminta tukevat yhteisöllistä työskentelyä. 
 
Tiedottaminen oppilaille mahdollistaa myös heidän osallisuutensa. Tiedotuksessa voi käyttää 
asiasta, oppilaiden ikätasosta ja resursseista riippuen esimerkiksi välitunti-infoja, tietoiskuja, 
videoita, aamunavauksia, ilmoitustaulua tai oppilaille suunnattua 
opiskeluhuoltokahvittelua. 
 

Hyvinvoinnin vuosikello – Sosiaalisen vahvistamisen toimintamalli yhteisölliseen 
hyvinvointityöhön perusopetuksessa. Rovaniemen malli. 
 
Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa – opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen 
tunnistamiseen. AVI. Huomaa erityisesti liitteet, joissa esimerkkejä ja linkkejä yhteisöllisen työn 
tueksi. 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/file/FB654F79-85FB-4276-A122-94FA0CE1F5E6?tenantId=32d677da-906a-4a71-b185-00099c0fc603&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fuusikaupunki.sharepoint.com%2Fsites%2FOpiskeluhuoltosuunnitelma%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F2021%20maaliskuu%20-%20Jaettavat%20asiakirjaversiot%2FYht.%20oppilashuollon%20valmiustesti.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fuusikaupunki.sharepoint.com%2Fsites%2FOpiskeluhuoltosuunnitelma&serviceName=teams&threadId=19:e63f80e8d6fa4d858e8e83f8e8b85b7c@thread.tacv2&groupId=c123a535-cc31-42e6-9803-92040ce96238
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136782/Ohjaus%202018_009_verkko_20180117.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138568/URN_ISBN_978-952-343-374-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126938/Monialainen_opiskeluhuolto_Opas36.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://teams.microsoft.com/l/file/A2DD0448-7379-41AB-9CC6-5B38E1A26479?tenantId=32d677da-906a-4a71-b185-00099c0fc603&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fuusikaupunki.sharepoint.com%2Fsites%2FOpiskeluhuoltosuunnitelma%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F2021%20maaliskuu%20-%20Jaettavat%20asiakirjaversiot%2FP%C3%A4ihde-%20ja%20pelikasvatus%20oppilaitoksissa%20-%20AVI.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fuusikaupunki.sharepoint.com%2Fsites%2FOpiskeluhuoltosuunnitelma&serviceName=teams&threadId=19:e63f80e8d6fa4d858e8e83f8e8b85b7c@thread.tacv2&groupId=c123a535-cc31-42e6-9803-92040ce96238
https://www.oph.fi/en/node/1501
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4
https://teams.microsoft.com/l/file/A2DD0448-7379-41AB-9CC6-5B38E1A26479?tenantId=32d677da-906a-4a71-b185-00099c0fc603&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fuusikaupunki.sharepoint.com%2Fsites%2FOpiskeluhuoltosuunnitelma%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F2021%20maaliskuu%20-%20Jaettavat%20asiakirjaversiot%2FP%C3%A4ihde-%20ja%20pelikasvatus%20oppilaitoksissa%20-%20AVI.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fuusikaupunki.sharepoint.com%2Fsites%2FOpiskeluhuoltosuunnitelma&serviceName=teams&threadId=19:e63f80e8d6fa4d858e8e83f8e8b85b7c@thread.tacv2&groupId=c123a535-cc31-42e6-9803-92040ce96238

