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1. Kokouksen avaus 

Kaisa Isotalo avasi kokouksen. 

 

2. Järjestäytyminen 

Liitytään Suomen vanhempainliiton jäseneksi ja valtuutetaan Kaisa Isotalo hoitamaan liittymiseen 

liittyvät toimenpiteet. 

Yhdistyksen tilin saa perustaa sitten, kun yhdistys on rekisteröity. Yhdistyksen perustamisesta on 

tullut päätös, joten nyt sihteeri Anna Liukku voi tilin perustaa. 

 

3. Menneitä tapahtumia 

 Taidetestaajat 

 oppilaiden kommentit Siat-näyttelystä oli, että näyttely oli erikoinen, mutta ei siitä eri-

tyisen huonoa sanottavaa ollut. 

 Seiskailut 

 8. Luokkalaisten vanhempainilta 

Keskusteltiin nuorten ajanviettomahdollisuuksista. Kaupunkiin toivottiin uusia tiloja nuorille. Saa-

pas-toimintaa saatetaan tarvita. Todettiin kuitenkin, että osa nuorista on aina sellaisia, jotka eivät 

halua sellaiseen paikkaan, jossa on aikuisia.  

 Opettajavieraat espanjasta 



 Rehtorin kyselytunti 

 Lyseopäivä 

 Nuuskaständi: infoa ja tietovisa nuuskaamisen haitoista oppilaille aulassa välitunneilla 

Oppilaat käyttävät nuuskaa, mutta kaikkia käyttäjiä ei saada kiinni. Koulun tehtävä on valistaa.  

 Hyvistunti eli luokanohjaajan tunti 

 Teatterikäynti: hiirenloukku 8-luokilla 

 Kieli- ja kulttuuritaustaisesti erilaisten 9. Luokkalaisten vanhempainilta 

Tulee olemaan jatkossakin toimintatapana järjestää tulkkien kera 9. luokkalaisten vanhempainilta. 

 9. Luokkalaisten vanhempainilta 

Kaksoistutkintoa kehuttiin ja kokouksessa annettiin palautetta, että siitä ei saisi pelotella. 

 

4. Tulevia tapahtumia 

 Itsenäisyyspäivä 

 Lucian päivä 

 Seiskojen virtuaalinen kirjailijavieras Teamsissa 

Tanja Virkkala kertoi Sitouttavan kouluyhteisötyön-hankkeesta.  

Sitouttavan kouluyhteisötyön hanke alkoi Seinäjoella 1.8.2021 ja kestää vuoteen 2023. Hanke on 

osa valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää poissaoloja & luoda 

myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Sitouttavan kouluyhteisötyön mallia kehitetään pilotoi-

malla oppilaiden sitoutumista tukevia toimintatapoja kunnissa ja kouluissa Tavoitteena on myös tu-

kea ja kehittää poissaolojen vaikutuksia lieventäviä ja korjaavia pedagogisia toimintatapoja sekä 

kohdennettuja ja intensiivisiä poissaoloihin puuttumisen käytänteitä yhteistyössä kotien kanssa.   

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa näitä eri puolella Suomea toteutettavia pilotteja yhteensä 

6,8 miljoonalla eurolla sekä tukee avustuksen saaneita kouluttamalla ja koordinoimalla yhteistyötä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myös johtaa sitouttavan kouluyhteisötyön valtakunnallisen mallin ke-

hittämistyötä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi pilottihankkeiden vaikuttavuutta 

ja tuottaa arviointitietoa valtakunnallisen toimintamallin tueksi. Opetushallitus tekee tarvittavat 

täsmennykset opetussuunnitelman perusteisiin, sekä toteuttaa valtakunnallisen täydennyskoulu-

tuskokonaisuuden. 

Seinäjoella hankkeen työntekijä on Tanja Virkkala. Toimialueena on kaupungin yläkoulut ja pilotissa 

keskitytään kaupungin poissaolomallin mukaiseen työhön huolta herättävien ja paljon poissaolevien 

oppilaiden kanssa. Lisäksi mietitään toimintatapoja varhaisiin poissaoloihin puuttumiseen sekä pois-

saolojen syiden selvittämiseen. Seinäjoen pilotissa kehitetään yhteistyötä kodin, koulun ja monia-

laisen yhteistyön välillä.  

Mikäli oppilaalla on paljon huolta herättäviä poissaoloja, on oppilaan mahdollista osallistua pilotissa 

työskentelyyn. Tämä tapahtuu aina huoltajien ja oppilaan suostumuksella. Huoli poissaoloista voi 

tulla koulun, kodin tai muiden toimijoiden kautta. Jokaisen oppilaan kohdalla katsotaan aina yksilö-

kohtaisesti osallistuminen hankkeen toimintaan. 



Kun oppilas valikoituu pilotissa työskentelyyn, kiinnitetään huomiota poissaolojen syiden kartoitta-

miseen. Tapaamiset hankkeen työntekijän kanssa ovat viikoittaisia. Tavoitteena on miettiä yhdessä 

oppilaan, huoltajien, koulun ja monialaisen yhteistyön myötä erilaisia toiminnallisia, emotionaalisia 

ja pedagogisia ratkaisuja poissaolojen vähentämiseen, sekä oppilaan sitouttamiseen koulunkäyntiin.  

Lisätietoja hankkeesta  

Tanja Virkkala 

Hanketyöntekijä, sitouttava kouluyhteisötyö 

p.050-4711518 

tanja.virkkala@seinajoki.fi 

 

Kaisa korosti vielä, että kaikki poissaolot ovat huoltaherättäviä poissaoloja. Myös sairastelut, sillä 

silloin opinnot eivät etene. Poissaolojen kroonistuminen tapahtuu nopeasti. 

Tuli idea kerätä poissaolijoiden huoltajilta vertaistukitarinoita.  

 

5. Viestintäsuunnitelma 

Mennään samalla suunnitelmalla kuin tähän saakka. 

 

6. Lyseomessut 

18.1. näillä näkymin messut etänä ja mietittiin, että kutsutaan kaikki huoltajat ja oppilaat.  

 

7. Koulukuvaus 

Saadaan tehdä vuoden jatkosopimus aiempaan kuvaajasopimukseen. Kaupungin hankintatoimella 

on vuosi lisäaikaa selvittää mahdollista yhteiskilpailutusta.  

 

8. Muut mahdolliset asiat 

Puheenjohtajalle on kahdelta taholta tullut toivetta, että opettajat puuttuisivat kännykän käyttöön 

tarkemmin. 

Tuli pyyntö voisiko ulkovälituntia miettiä myös Lyseolle. On ollut havaittavissa vireystilassa heiken-

nystä, kun on pelkkiä sisävälitunteja. Pihan ahtaus haasteena. Oppilasjäsenet ehdottivat eri luokka-

asteiden ulkovälitunteja eri aikaan. 

 



9. Seuraava kokouksen ja kokouksen päättäminen 

12.1.2022 klo 18 seuraava kokous. 

 

Tervetuloa 

Seinäjoella 21.12.2021 

 

Kaisa Isotalo 

rehtori            


