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1. Onnea, sinut on valittu opiskelijakuntahalli-
tuksen ohjaavaksi opettajaksi

Lämpimät onnittelut sinulle, olet ottanut vastaan hienon tehtävän. Tehtävä saattaa
olla ajoittain haastava, mutta se tarjoaa varmasti myös paljon erilaisia, mielenkiintoi-
sia mahdollisuuksia.

Toimipisteellä ja opiskelijakunnan hallituksella on mahdollisuus muokata toiminnas-
taan oman näköistä. Hallitukset toimivat eri tavoin. Annamme tässä oppaassa joitakin
vinkkejä siihen, miten opiskelijakuntahallituksen toiminta voidaan Variassa järjestää
ja millainen on ohjaavan opettajan rooli.

Variassa työskentelee yhteensä kuusi ohjaavaa opettajaa, eli jokaiselta opetusalalta.
Hyödynnä ohjaavien opettajien verkostoa silloin, kun jokin asia askarruttaa. Varian
opiskelijatoiminnan koordinaattori kutsuu ohjaavat opettajat koolle muutaman ker-
ran lukuvuodessa vertaistapaamiseen. Tässä yhteystietoja toimintasi tueksi:

Varian opiskelijatoiminnan koordinaattori
Lea Koskinen kokoaa yhteen koko Variaa koskevat asiat ja vastaa opiske-
lijakuntahallituksia edustavan Katto-Varian koordinoimisesta. Yhteystie-
dot: lea.koskinen@eduvantaa.fi puh. 040 825 8821.

Varian lisäopetuksen ja tukipalveluiden johtaja
tuula.kiiskinen@vantaa.fi , puh. 0400 297 535

Vantaan kaupungin nuorisovaltuuston sihteeri
Nuorisovaltuustolle voi esittää Varian yhteisiä aloitteita. Näitä koordinoi
Kati Mikkonen, kati.mikkonen@vantaa.fi  puh. 040 861 0841

Opetustoimen suunnittelija
Vantaan alueen ammatillisen koulutuksen kehittämisestä ja yhteistyön
koordinoinnista vastaa Hanna Kukkonen
hanna.kukkonen@vantaa.fi  puh. 09 8392 9887

Löydät oppaasta ohjaavan opettajan vinkit tekstikehyksen
sisältä kunkin luvun kohdalta.
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2. Opiskelijakuntahallituksen merkitys

Lainsäädäntö velvoittaa vahvasti kuuntelemaan lapsia ja nuoria. Nuorisolain 8 §:ssä
todetaan, että nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista
nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava
heitä koskevissa asioissa. Lakiin ammatillisesta koulutuksesta 36 § on kirjattu, että

Jokaisella oppilaitoksella tulee olla sen opiskelijoista muodostuva opiskelija-
kunta.
Koulutuksen järjestäjän tulee turvata opiskelijakunnalle riittävät toiminta-
edellytykset.
Koulutuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää opiskelijoiden ja heidän
huoltajiensa näkemyksiä oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän toiminnasta.

Koulutuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien opiskelijoiden osallisuutta.
Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman sekä järjestys-
sääntöjen valmisteluun. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteis-
toimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Opiskelijakunnat valmistavat
opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Opiskelijakuntatoiminnan kautta opiskelijat voivat muun muassa

oppia kuntalais- ja kansalaistietoja ja -taitoja
saada kokemuksia erilaisista osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista
tutustua ja oppia toimimaan erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa
saada mahdollisuuden yhdessä tekemiseen ja toimimiseen ja ennen kaikkea
saada tunteen kuulumisesta koulu- ja/tai lähiyhteisöön.

Opiskelijakuntatoiminnalla on merkitys myös koko oppilaitosyhteisölle. Toiminnan
kautta voidaan muun muassa rakentaa ja tukea koulun yhteisöllistä toimintakulttuu-
ria, edistää oppilaiden välistä sekä oppilaiden ja muun kouluyhteisön välistä yhteis-
työtä, luoda erilaisia yhdessä tekemisen mahdollisuuksia sekä parantaa oppilaiden
asemaa koulussa.

Opiskelijakuntien hallituksilla on merkittävä rooli myös yhteistyössä vanhempien sekä
erilaisten kaupunkitasoisten ryhmien (esimerkiksi nuorisovaltuusto) kanssa.
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3. Opiskelijakuntatoiminnan järjestäminen ja
ohjaus Variassa

Variassa opiskelijakuntatoiminta on järjestetty siten, että jokaisessa toimipisteessä on
toimipistekohtaiset hallitukset. Hallituksissa tulee olla vähintään kymmenen jäsentä,
jotta se on toimintakelpoinen silloinkin, jos osa opiskelijoista on estynyt osallistumaan
kokouksiin esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana. Jokaisesta hallituksesta valitaan
kaksi edustajaa Katto-Variaan.

3.1. Katto-Varia

Katto-Variaan kuuluu yhteensä kahdeksan nuorta, jotka edustavat kaikkia yksikköjä.
Katto-Varia ajaa Varian yhteisiä asioita, kuten esimerkiksi yhteisiä tapahtumia ja han-
kintoja. Katto-Varian edustajat voivat osallistua myös erilaisiin työryhmiin sekä luku-
vuosisuunnitteluun yhdessä opetushenkilöstön kanssa.

Katto-Varian toimintaa ohjaa ja tukee opiskelijatoiminnan koordinaattori sekä Nuori-
sokoulutustiimi, jonka Katto-Varian edustajat tapaavat kaksi kertaa lukuvuodessa. Ta-
paamisen tarkoituksena on esitellä ja hyväksyttää koko Variaa koskevia yhteisiä ajan-
kohtaisia asioita.

Ojahaa-
tien opis-
kelija-
kunta

Katto-Varia
Edustaja jokaisesta yksiköstä

Rälssitien
opiskeli-
ja-
kunta

Talvikki-
tien
opiskeli-
jakunta

Tennistien opiskelijakunta
Kulttuuriala
Tekniikanala
Marata-ala

Opiskelija-
toiminnan-
koor-
dinaattori

Tukee ja
ohjaa Katto-
Varian
toimintaa

Nuorisokoulutustiimi (Nuko)
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4. Opiskelijakuntahallituksen toiminta

Opiskelijakunnan hallitukseen valituilla jäsenillä on oikeus ja velvollisuus viedä yhtei-
sesti sovittuja opiskelijakunnan asioita eteenpäin. Hallitukseen valitun jäsenen tulee
olla kiinnostunut vaikuttamaan yhteisiin asioihin sekä järjestämään esimerkiksi erilai-
sia tapahtumia.

4.1 Hallituksen rekrytointi

Opiskelijakuntahallitus suunnittelee uusien jäsenien rekrytointiprosessin jo edellisen
toimintavuoden keväällä. Nykyiset jäsenet rekrytoivat uusia jäseniä syksyllä lukuvuo-
den alussa.

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet voidaan valita eri tavoin. Kaikilla opiskelijoilla tu-
lee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet asettua ehdokkaaksi ja osallistua valintaan.
Yleensä hallituksen jäsenet valikoituvat opiskelijakunnan joukosta oman kiinnostuk-
sensa mukaisesti siten, että joka opetusalalta on oma edustajansa. Tehtävään valitaan
henkilöt, jotka ovat valmiita ottamaan roolin vastaan ja ymmärtävät tehtävän edelly-
tykset.

Opiskelijakuntahallitus voi rekrytoida uusia jäseniä mukaan toimintaan esimerkiksi

orientaatioviikon koulusuunnistuksessa (1. vuoden opiskelijoille)
kiertämällä luokissa kertomassa toiminnasta
olemalla mukana rehtorin kierroksella
markkinointiständillä toimipisteen ala-aulassa.

Keskustele ennen opiskelijakunnanhallituksen valintaa opettajien ja
opiskelijoiden kanssa siitä, mitä tehtävä edellyttää hallituksen edus-
tajalta. Kannusta opettajia pohtimaan, ketkä opiskelijat omasta ryh-
mästä olisivat sopivia edustajia opiskelijakuntahallitukseen.

Ota maaliskuun kokoukseen aiheeksi opiskelijakuntahallituksen
uusien jäsenien rekrytointi. Tarkista, onko hallituksen jäsenistä
vaihtumassa yli puolet. Tällöin rekrytointi tulisi aloittaa jo ke-
väällä.
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4.2. Toiminnan suunnittelu ja roolit

Varian opiskelijakuntahallitusten yhteinen suunnittelupäivä pidetään syyskuun alussa.
Tilaisuuden koordinoi ja kutsuu koolle Varian opiskelijatoiminnan koordinaattori. Ko-
ko päivän kestävään tilaisuuteen osallistuvat opiskelijoiden lisäksi ohjaavat opettajat
ja nuorisotyöntekijät. Päivän aikana tehdään yhteinen vuosisuunnitelma ja valitaan
hallitusten edustajien roolit. Jos tehtävään on useampia tulijoita, edustajat valitaan
äänestyksellä.

Hallituksessa voi olla puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi muitakin
luottamustehtäviä kuten Katto-Varian edustajat, avoimet ovet -yhteyshenkilö ja hy-
vinvointitiimin-yhteyshenkilö. Tehtävät voivat olla joko pysyviä tai kausiluonteisia,
esimerkiksi jonkin projektin keston mittaisia.

Hallituksen jäsenet valitsevat joukostaan myös henkilön, joka osallistuu säännöllisesti
toimipistekohtaisiin talopalavereihin. Talopalaverit kutsuu koolle kunkin toimipisteen
toimipistevastaava.

4.3 Tehtävät

1. Kehittää opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
heitä koskevissa asioissa.

2. Käsitellä opiskelijoiden tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia ajankohtai-
sia asioita ja päättää niiden edistämisestä.

3. Ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä
yhteistyökumppaneille, kuten oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja
johtokunnalle.

4. Johtaa ja koordinoida opiskelijakuntatoimintaa.
5. Päättää varoista ja hankinnoista.
6. Tehdä yhteistyötä muiden toisen asteen oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa.
7. Järjestää tapahtumia, kilpailuja ja erilaisia teemaviikkoja.
8. Tiedottaa käsiteltävistä asioista, päätöksistä ja tapahtumista säännöllisesti.

(Nousiainen & Piekkari 2005, 22).

Hallituksien järjestämiä tapahtumia tai aloitteita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Tempaukset, esim.: Halloween, potkijaiset, Lucian päivä, ystäväpäiväntapah-
tumat jne.
Kouluvalokuvauksen järjestäminen

Keskustelkaa syksyn ensimmäisessä opiskelijakuntahallituksen kokouksessa tehtävistä
ja mahdollisista järjestettävistä tapahtumista.

Erilaisia rooleja ei kannata olla liikaa. Tehtävänkuvia voi kierrättää opiskelijoi-
den kesken, jolloin jokainen saa vuorollaan harjoitella toimenkuvaa ja löytää
omat vahvuutensa. Esimerkiksi kokouksiin voi valita joka kerta eri sihteerin.
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Aloitteet oppilaitoksen piha-alueisiin liittyen
Kouluruokailun teemapäivät
Hallituksen välituntipäivystys
Markkinamyynti, esim. jäätelökioski
Vapaa-ajanviettopaikat
Välituntitoiminnan kehittäminen
Kierrätysteemojen edistäminen
Aloitteet rehtorille ja nuorisokoulutustiimille

Opiskelijakuntahallitus toimii myös alueellisesti Varian yhteistyötahojen kanssa:

Turnaukset toisten oppilaitosten kanssa
Vaikuttaja-päivään osallistuminen
Alueelliset suunnittelukilpailut
Varian läheisen julkisen liikenteeseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen
liittyvät aloitteet.

4.4 Vaikuttamiskanavat

Opiskelijakuntahallituksella on käytettävissään monia kanavia asioiden edistämiseen
riippuen siitä, koskeeko asia omaa opetusalaa, toimipistettä vai koko Variaa.  Kaikkia
Vantaan alueen nuoria koskevissa asioissa voi tehdä aloite-ehdotuksen nuorisoval-
tuustolle. Nuorisovaltuuston aloitteisiin laaditaan Vantaan kaupungilla viralliset vas-
taukset ja ne menevät aina kaupungin hallitukselle tiedoksi.

Varian johtoryhmä
(1. krt vuodessa)

Nuorisokoulutustiimi
(2. krt vuodessa)

Vantaan
Nuorisovaltuusto
Lautakunnat

Vaikuttaja-päivä

Toimipistepalaverit
Opetusalakohtaiset
tapaamiset

Varian sisäiset
vaikuttamisväylät

Aloite

Vantaan kaupungin
vaikuttamisväylät

Vantaan
kunnanval-
tuusto

Katto-Varia
(yhteiset

asiat)

Ryhmä
Ryhmä

Ryhmä

Opiskelija-
kunta
hallitus

Muodostuu
opiskelija-
kunnan

nimeämistä
jäsenistä
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5. Ohjaava opettaja toimintaa tukemassa

5.1. Kokouskäytänteet

Hyvien kokouskäytänteiden hallinta on tärkeä työelämätaito, jota opiskelijan on mah-
dollista harjoitella opiskelijakuntahallituksessa toimiessaan. Käytä etenkin alussa ai-
kaa siihen, että käyt opiskelijoiden kanssa huolellisesti lävitse hyvät kokouskäytän-
teet.

Hyvien kokoustapojen mukaisesti opiskelijakunnan hallituksella tulee olla puheenjoh-
taja ja sihteeri. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa

kokouksen johtaminen
puheenvuorojen jakaminen
yhteistyö opettajakunnan ja rehtorin kanssa.

 Sihteerin tehtäviin kuuluvat muun muassa
kokousten suunnittelu yhdessä puheenjohtajan ja ohjaavan opettajan kanssa
(liite 1, esityslistapohja)
kokousten pöytäkirjojen laadinta (liite 2) ja säilyttäminen sovitussa paikassa.

5.1.1 Syksyn ensimmäinen kokous

Ohjaava opettaja kutsuu hallituksen koolle syksyn ensimmäiseen kokoukseen, joka
pidetään yhteisen suunnittelupäivän jälkeen. Kokouksessa on ohjaavan opettajan
johdolla sovittava yhdessä:

pelisäännöt toiminnalle
syksyn kokouspäivät (sellaiset, joille ohjaava opettaja osallistuu)
toiminnan vuosisuunnittelu
toiminnan budjetointi
toimenkuvat ja roolit
opintoviikkomerkintöjen antaminen (liite 3)
käytettävät viestintäkanavat
mahdollisen facebook -ryhmän perustaminen ja ylläpitovastuu.

Ohjaa opiskelijoita lähettämään ajoissa kokouskutsut, pitämään kiinni sovi-
tuista kokousajoista sekä toteuttamaan demokratiaa päätöksissään.

Tue opiskelijakuntahallitusta budjetin pitkäjänteisessä suun-
nittelussa ja järkevässä rahankäytössä!
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5.2.  Opintoviikkojen myöntäminen

Aktiivisesta osallistumisesta opiskelijakuntatoimintaan voidaan myöntää yhdestä kah-
teen opintoviikkoa. Yhden opintoviikon suorittaminen edellyttää 28 läsnäolotuntia.
Toiminnasta ei tule arvosanaa, vaan hyväksytty merkintä.

Opiskelijan vastuulla on kirjata tuntiseurantalomakkeeseen ylös tapahtumat, joihin on
osallistunut. Opiskelijakuntatyön tuntiseurantalomake säilytetään yhteisessä kansios-
sa (liite 3). Opiskelijan tulee huolehtia itse opintoviikkojen myöntämisestä.

Toimintaan osallistumisesta myönnetään todistus toimintavuoden päätteeksi järjes-
tettävässä tapahtumassa.

5.3. Toiminnan rahoitus

Opiskelijakuntatoiminnan yhteisiin menoihin on varattu oma vuosibudjetti, jonka käy-
töstä vastaa lisäopetuksen ja tukipalveluiden johtaja.

Budjetti on varattu opiskelijakuntahallitusten yhteisiin hankintoihin. Tämä edellyttää
yhteistä näkemystä ja päätöstä hankinnoista. Ohjaavan opettajan tehtävänä on muis-
tuttaa, että opiskelijakuntahallitukset keskustelevat keskenään ja tekevät yhteisen
päätöksen ennen raha-anomusta. Vapaamuotoiset anomukset perusteluineen lähete-
tään opiskelijatoiminnan koordinaattori Lea Koskiselle.

5.4. Itsearviointi

Ohjaavan opettajan tärkeimpiä rooleja on tukea opiskelijoita ottamaan ja kantamaan
vastuuta. Yksi keino tähän on ohjata opiskelijoita säännölliseen itsearvointiin.

Arvioinnin voi tehdä lyhyestikin kokouksen tai tapahtuman jälkeen. Vähimmillään ar-
viointia tulisi tehdä lukukausittain. Tuloksia voidaan pohtia yhdessä ja haastaa opiske-
lijat miettimään, miten he omalla toiminnallaan voivat vaikuttaa asioiden kehittymi-
seen. Toimintavuotta arvioidaan kokonaisuudessaan toukokuun yhteisessä päätösti-
laisuudessa.

Esimerkiksi kokousdemokratian toteutumista ja omaa aktiivisuut-
ta voi arvioida yksinkertaisella peukkuäänestyksellä
kokouksen jälkeen.

Peukkuarviointi
Arvioi väittämiä näyttämällä peukkua ylös, alas tai sivulle (neutraali)
1. Minua kuunneltiin ja sain kertoa mielipiteeni
2. Ilmapiiri oli myönteinen ja kannustava
3. Asioiden käsittelyyn oli riittävästi aikaa
4. Osallistuin aktiivisesti kokouksen kulkuun
5.  Päätökset olivat yhteisiä

Ohjeista opiskelijaa toimittamaan täytetty tuntityölomake 30.4. mennessä
sinulle. Ohjaavat opettajat palauttavat tuntityölomakkeet opinto-
ohjaajille, jotka puolestaan toimittavat tiedon opintotoimistoon.
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6. Yhteistyö verkostokumppaneiden kanssa

6.1. Varian sisäinen yhteistyö

Ohjaavan opettajan roolina on rakentaa yhteistyötä opiskelijakuntahallituksen ja op-
pilaitoksen henkilökunnan välillä.  Rooli voi joskus tuntua hankalalta, mutta esimer-
kiksi tätä opasta hyödyntäen voit avata opiskelijakuntahallituksen merkitystä oppilai-
toksessa.

Tutorit
Monet tutoropiskelijat ovat myös opiskelijakuntahallituksessa. Tehtäviä ja rooleja on
silti pyritty hieman jakamaan. Tutoropiskelijat ovat myös tiiviisti mukana orientaa-
tioviikon tapahtumissa ja avoimissa ovissa.

6.2. Muut koulut sekä järjestöt

Opiskelijakuntien hallituksia kannustetaan tekemään yhteistyötä muiden koulujen ja
järjestöjen kanssa, esimerkkeinä Sakki ry ja Osku ry.  Vaikuttaja-päivissä ja alueellisis-
sa tapaamisissa on noussut seuraavia toiveita yhteistyöstä:

• tapaamisia hallitusten edustajien kanssa
• koulujen välisiä vierailuja
• julkisen liikenteen yhteinen miettiminen, kouluviihtyvyyden lisääminen
• kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamista
• yhteisiä turnauksia, tapahtumia, teemapäiviä, urheilupäivä
• opiskelijavaihtoa
• kestävän kehityksen alla yhteisiä toimia.
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6.3. Vaikuttaja-päivä

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa Vantaan kaupungin asioihin keväisin jär-
jestettävässä Vaikuttaja-päivässä, johon osallistuu oppilaita kaikista vantaalaisista
kouluista. Merkittävä osa Vaikuttaja-päivää on kouluissa kevään aikana valmistellut
aloitteet, joiden tekoon osallistuvat kaikki koulun opiskelijat.

Ennakkotehtävät tulevat tammi-helmikuussa suoraan koululle, ja ryhmänohjaaja käy
ennakkotehtävät läpi luokkansa kanssa.  Valmiit tuotokset palautetaan opiskelijakun-
tahallitukselle, joka valitsee parhaat ehdotukset Vaikuttaja-päivään.

6.4. Opiskelijakuntahallitusten tapaamiset

Vantaan lukioiden ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijakuntien halli-
tusten tapaamisia on järjestetty jo useana vuonna. Jokainen opiskelijakunta saa lähet-
tää tapaamiseen 2–5 edustajaa. Tapaamisten tarkoituksena on mahdollistaa oppilai-
tosten välistä yhteistyötä.

6.5. Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto ajaa lasten ja nuorten asioita tekemällä aloitteita, järjestämällä ta-
pahtumia ja edustamalla lapsia ja nuoria muun muassa kaupungin lautakunnissa.
Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä opiskelijakuntien hallitusten kanssa.

Joka toinen vuosi nuoret valitsevat keskuudestaan 13–18-vuotiaat
edustajat Vantaan nuorisovaltuustoon. Opiskelijakuntien hallitukset osallistuvat nuo-
risovaltuuston vaalien järjestelyihin.
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7. Viestintä ja markkinointi

7.1. Opiskelijakuntahallituksen viestintä

Jokaisella opiskelijakuntahallituksella on oma ilmoitustaulu, jossa tiedotetaan opiske-
lijakuntatoimintaan liittyvistä asioista. Ilmoitustaululle laitetaan

hallitusten jäsenten kuvat ja nimet
tapahtumakalenteri
tapahtumamainoksia ja kampanjajulisteita
tieto hallituksen tulevista kokouksista
kokousmuistiot, joista tulee selvästi esille päätetyt asiat.

Kokemus on osoittanut, että tiedottaminen hallituksen kokouksista toimii parhaiten
opiskelijakuntahallituksen sisäisen facebook-ryhmän kautta. Ryhmän oikeudet kan-
nattaa olla ohjaavalla opettajalla ja opiskelijakuntahallituksen puheenjohtajalla.

Opiskelijakuntahallituksen kannattaa markkinoida toimintaansa silloin tällöin oppilai-
toksen ala-aulassa pitkällä välitunnilla. Etenkin alkusyksystä tämä on hyvä ja toimiva
väylä rekrytoida uusia jäseniä. Myös opiskelijakuntahallituksen organisoimissa tapah-
tumissa tulee selkeästi tuoda esille, että opiskelijakuntahallitus on toiminnan takana.

7.2. Ohjaavan opettajan tiedotuskanavat

Fronter-huone
Ohjaaville opettajille on oma fronter-huone, johon on kerätty materiaalia toiminnan
tueksi. Huonetta käytetään myös tiedotuskanavana. Huoneen löytää Fronterista ni-
mellä ”Oppilaskuntien ohjaavien opettajien huone”.

Kuukausikirjeet
Virastosta lähetetään ohjaaville opettajille kuukausittain kirje, jossa kerrotaan ajan-
kohtaisia asioita. Kirjettä käytetään myös tiedotuskanavana opiskelijakuntien hallituk-
sille. Jos et saa kuukausikirjettä, ilmoita yhteystietosi opiskelijatoiminnan koordinaat-
tori Lea Koskiselle.

Varian sisäiset vertaistapaamiset
Opiskelijatoiminnan koordinaattori kutsuu Varian ohjaavat opettajat yhteiseen ver-
taistapaamiseen kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyisin ja keväisin.

Alueelliset tapaamiset
Vantaan alueen ohjaaville opettajille järjestetään tarvittaessa yhteisiä tapaamisia,
joissa voi verkostoitua ja tavata toisia ohjaavia opettajia. Koolle kutsujana toimii ope-
tustoimen suunnittelija.

Tue hallitusta ottamaan vastuu ilmoitustaulun ylläpidosta.
Muistuta tiedottamaan kokouksessa päätetyistä asioista il-
moitustaululla välittömästi kokouksen jälkeen.
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ESITYSLISTA

(_ _ _ _ _ katkoviivalla esitetyt asiat on tarkoitettu täydennettäväksi)

Opiskelijakuntahallituksen nimi ja toimipiste

ESITYSLISTA
Aika
Paikka
Osallistujat

1. Kokouksen avaus ja kuulumiset
2. Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus
3. Todetaan läsnäolijat: kierrätetään nimilista ja todetaan, ovatko kaikki läsnä.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta (jos on tarpeen)

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  Jos kokouksessa äänestetään, valitaan
ääntenlaskijat.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Käydään kokouksen esityslista läpi ja hyväksytään se. Valitaan käsiteltävistä
asioista päätettävät asiat, keskusteltavat asiat ja tiedotettavat asiat.

6. Ilmoitusasiat. Käydään läpi ilmoitusasiat, jos on jotain tiedotettavaa.
7. Käsiteltävät asiat. Käsitellään listalla olevat asiat.
8. Muut asiat. Tässä kohdassa käsitellään asiat, jotka eivät vielä kokouksen alka-

essa olleet esityslistalla.
9. Kokouksen arviointi ja päättäminen

Liite 1
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PÖYTÄKIRJA

Opiskelijakuntahallituksen nimi ja toimipiste

ESITYSLISTA

Aika
Paikka
Osallistujat

1. Kokouksen avaus ja kuulumiset
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo
Kirjataan hallituksen jäsenten tuomat kuulumiset.

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus
Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sovitulla tavalla ja se on päätös-
valtainen. Läsnäololista laitetaan liitteeksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi

4. Ilmoitusasiat
Kokouksessa esillä olleet ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

5. Käsiteltävät asiat
Tähän kirjataan asiat, jotka päätettiin. Jos asioista ei tehty päätöksiä, nekin
kirjataan.

Asia 1
Päätös

Asia 2
Päätös

Asia 3
Päätös

Sovitaan yhdessä päätösten toteuttamisesta, vastuurooleista ja tiedotta-
misesta.

Liite 2
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OPISKELIJAKUNTATOIMINNAN TUNTITYÖLOMAKE

Opiskelijan nimi
Ryhmätunnus

Opiskelijakuntatyö
/ tapahtuma

Päivämäärä Klo (esim. 9-11) Tunnit

Tunnit yhteensä

Palautetaan täytettynä 30.4. mennessä ohjaavalle opettajalle.

Liite 3
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Oppilaskuntatoiminnan arviointimateriaali
http://nuortenakatemia.studio.crasman.fi/file/dl/i/jjjXmQ/5DfrBZZYPZcttsaFBEIFjQ/O
ppilaskuntatoiminnanarviointimateriaali.pdf

Nuorten akatemia, oppilaskunta
http://www.nuortenakatemia.fi/fi/note/oppimateriaalit/oppilaskunnan_tukeminen/

Ohjaajan opas -lasten osallistavien ryhmien ohjaamiseen
http://www.munvuoro.fi/cms/wpcontent/uplods/Tiina_Piiroinen_Ohjaajan_opas_las
ten_osallistavien_ryhmien_ohjaamiseen1.pdf

Ohjeita Tulevaisuusverstaiden pitämiseen
http://www.hel.fi/hki/nk/fi/Osallistu+ja+vaikuta/Avara+-
+Nuorten+osallisuuskeskus/Materiaalit

Oppilaiden toimintaideoita
http://www.enorssi.fi/opetus-ja-materiaalit/oppilaskuntatoiminta-1/ideoita-
oppilaskuntatoimintaan

Osallistuva oppilas- yhteisöllinen koulu. Toimivan oppilaskunnan opas
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm32.pdf?l
ang=fi

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu. Oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2005/liitteet/opm19.pdf?l
ang=fi

Vaikuttavasti mukana – oppilaskuntatoiminta koulun arjessa
http://www.kerhokeskus.fi/easydata/customers/kerhokeskus/files/materiaalit./vaiku
ttavasti_mukana.pdf

Valtikka.fi. Oppilaskunnan ohjaaja
http://www.valtikka.fi/ohjaajille/vaikuttamisen-muotoja/oppilaskunnan-ohjaaja/
Voima virtaa. Menetelmämateriaali osallisuudesta. Mannerheimin lastensuojeluliitto

Liite 4
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Vantaan kaupunki
Vantaan ammattiopisto Varia

Tämä opas on tuotettu osana
Opi, viihdy ja valmistu -hanketta


