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Päivitetty 8.9.2022

Välitarkastus 16.2.2023



SUUNNITELMAN 
TEKEMISEEN 

8.9.2022 
OSALLISTUNEET

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS: Hilla Heino ja Emmi 
Hareja

VANHEMPAINYHDISTYS: -

REHTORI: Eija Mäenpää

OPETTAJAT: Seija Ranta, Eveliina Vilén jaTerhi Arvonen

KOULUPSYKOLOGI: Santeri Kirsilä

TERVEYDENHOITAJAT: Pauliina Mäkilä ja Nina Itälä

KOULUKURAATTORI: Eeva Palonperä

NUORTEN AVOHUOLLON OHJAAJA: Katja Rämönen

ETSIVÄ NUORISOTYÖ: Suvi Valtonen



OPISKELIJAHUOLLON YLEISET TAVOITTEET 

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan 
opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän 
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä 
lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. 

Opiskelijahuoltoa toteutetaan 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko 
kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä 
opiskelijahuoltona. Tämän lisäksi 
opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus 
yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon. 
Monialainen yhteistyö on 
opiskelijahuollossa keskeistä. 



YHTEISÖLLINEN OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ
Naantalin lukion yhteisöllinen 
opiskelijahuoltoryhmä vastaa koulun 
opiskelijahuollon suunnittelusta, 
kehittämisestä, toteuttamisesta ja 
arvioinnista.

Koulun henkilöstön ja opiskelijahuollon 
asiantuntijajäsenten lisäksi ryhmään 
kuuluu vanhempien ja opiskelijoiden 
edustajat. Ryhmä kokoontuu 3-4 kertaa 
lukuvuodessa, kehittää yhteisöllistä 
opiskelijahuoltoa sekä raportoi 
toiminnasta kaupungin opiskeluhuollon 
ohjausryhmälle.

Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja 
kuulluksi tuleminen ovat tärkeää ja 
hyvinvointia vahvistavaa ryhmän 
toiminnassa.

Opiskelijahuoltosuunnitelma päivitetään 
vuosittain, syyslukukauden alkupuolella.

Lukuvuonna 2022-2023 Naantalin lukion 
opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu

To 8.9.2022 klo 14.15-15.00

Ma 14.11.2022 klo 14.15-15.15

To 16.2.2023 klo 14.15-15.15

Ti 23.5.2023 klo 14.15-15.15



ALUEELLINEN 
OPISKELUHUOLTORYHMÄ
Maijamäen ja Suopellon koulut sekä Naantalin lukio 
kokoontuvat alueelliseen opiskeluhuoltoryhmään noin 3 
kertaa lukuvuodessa. Tässä ryhmässä on myös 
opiskelijoiden ja huoltajien edustajat.

Alueellisen opiskeluhuoltoryhmän puheenjohtajuus vaihtuu 
vuosittain. Lukuvuonna 2022-2023 puheenjohtaja ja 
ryhmän kokoonkutsuja on Suopellon koulun rehtori.

Ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista nuoria koskevista 
asioista.



OPISKELIJAKUNNAN 
HALLITUS 

Edina Subasic 2E: puheenjohtaja

Hilla Heino 2A: varapuheenjohtaja + 
taloudenhoitaja

Emmi Hareja 2A: sihteeri

Tuuli Salomäki 3D: tiedotusvastaava

Roni Lahtinen 2C: tiedotusvastaava

Eveliina Jokinen 1B: tapahtuma- ja 
kioskivastaava

Kia Korhonen 2B: tapahtumavastaava

Maria Hemling 2B: tapahtumavastaava

Nenna Sutela 1E: kioskivastaava

Aino Heino 2A: kioskivastaava



OPISKELIJAKUNNAN 
HALLITUKSEN 

SUUNNITELMIA/ 
IDEOITA 

- taksvärkkipäivä
- teemapäivät
- nälkäpäiväkeräys
- erilaisiin kouluun liittyviin kokouksiin              
osallistuminen
- kioskin pitäminen
- palautelomakkeen seuraaminen
- aktiivinen kokoustaminen
- tiedottamisen lisääminen



VANHEMPAINYHDISTYS  

Tavoitteenamme on edistää kodin ja koulun yhteistyötä.

Toimimme keskustelufoorumina opetusta, kasvatusta ja koulun 
toimintaa koskevissa asioissa. 

Tavoitteenamme on kehittää erilaisia yhteistoimintamuotoja ja 
edistää informaation kulkua kodin ja koulun välillä.

Pyrimme myös vaikuttamaan oppilaiden opiskeluympäristön 
turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Olemme mukana muun muassa järjestämässä vanhojentansseja ja 
lukion esittelyiltaa yhdeksäsluokkalaisille, jakamassa stipendejä 
opinnoissa edistyneille oppilaille sekä positiivista 
opiskeluilmapiiriä ylläpitäville ja rakentaville oppilaille ja 
avustamassa rahallisesti oppilaiden opinto- ja luokkaretkien 
järjestämistä.

Tapaamme 5-7 kertaa vuodessa ja sen lisäksi, että autamme 
nuoriamme niin yhdistyksen toiminta antaa myös vanhemmalle 
paljon; nuoren opiskelu, koulun toiminta ja henkilökunta tulevat 
tutuksi.

Vanhempainyhdistyksen sähköpostiosoite on 
nalu.vanhempainyhdistys@gmail.com ja uusi puheenjohtaja 
valitaan lokakuussa.



OPISKELIJAHUOLLON  PALVELUT

Naantalin lukiossa on lukuvuonna 2022-
2023 yhteensä 309 opiskelijaa. 
Lukiossa työskentelee 21 opettajaa 
sekä 6 Maijamäen koulun kanssa 
yhteistä opettajaa.

Terveydenhoitaja Pauliina Mäkilä on 
tavattavissa Maijamäen koulussa 
päivittäin. 

Koulupsykologi Santeri Kirsilään saa 
yhteyden Wilma-viestillä. 

Koulukuraattori Eeva Palonperä on 
paikalla Mediateekin työhuoneella 
pääsääntöisesti päivittäin.

Opinto-ohjaaja Eveliina Vilén 
on tavattavissa Mediateekin 
työhuoneella päivittäin.

Erityisopettaja Terhi Arvonen 
on tavattavissa päivittäin 
neukkarissa.

Koulusihteeri Heidi Syvänen 
on tavattavissa kansliassa 
päivittäin klo 8-15.



TERVEYDENHOITAJA NAANTALIN LUKIOSSA

Terveydenhoitajamme Pauliina 
Mäkilä (ja Nina Itälä ma + pe) on 
tavattavissa päivittäin Maijamäen 
koulun vastaanottotiloissa klo 8-
15.

Terveydenhoitajaa voit tulla 
tapaamaan terveyden- ja 
sairaudenhoidon asioissa.

SUUNNITELMA JA TAVOITTEET:

1. vuonna terveydenhoitajan 
terveystarkastus

2. vuonna tyttöjen lääkärintarkastus ja 
poikien asevelvollisten lääkärintarkastus.



KOULUPSYYKKARI (PSYKIATRINEN 
SAIRAANHOITAJA)

Ville Honkanen aloittaa 1.11.2022 alkaen
psykiatrisena sairaanhoitajana. Lisätiedot
päivittyvät tähän marraskuussa.



KOULUPSYKOLOGI NAANTALIN LUKIOSSA
Työni tavoitteena on hyvinvoiva nuori. Psykologi lukiossa on tavoitettavissa 
maanantaista perjantaihin, vastaanotto syksyllä 2021 keskiviikkoisin 
Maijamäen koulurakennuksessa ja muina päivinä sivistysvirastolla. Ajanvaraus 
onnistuu mm. Wilman kautta. 

Tuki ja tai tutkimukset suunnitellaan tapauskohtaisesti, alkuarvion jälkeen. 
Psykologina opiskelijahuollossa edistän myös opiskeluyhteisön hyvinvointia 
sekä yhteistyötä. 

SUUNNITELMA ja TAVOITTEET lukuvuodelle 2022-2023  
työskentely ryhmien kanssa mm. OPOtuntien stressiluennot ja muut 
psykologiaan liittyvät teemat.

Kun tarvitset psykologia 

Voit olla yhteydessä, kun pohdit oppimistasi, tarkkaavuuden- ja toiminnanohjauksen 

sujuvuutta, tunteiden säätely- ja tai sosiaalisten taitojen pulmia. Myös elämänkriisit ja 

akuutit kriisit voivat olla syy varata aikaa. Työhöni kuuluu myös liittyen edellisiin 

koulunkäyntijärjestelyt ja moniammatillinen yhteistyö. Ensimmäinen käynti on arviokäynti.

Santeri Kirsilä

Vs johtava koulupsykologi



KOULUKURAATTORI NAANTALIN LUKIOSSA
Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijoita heidän elämän eri 
ongelmatilanteissa. Kuraattorin pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja 
ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Kuraattorityön tavoitteena 
on opiskelijoiden hyvinvoinnin myönteisen kokonaiskehityksen ja opiskelun 
tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen sosiaalityön keinoin 
oppilaitosyhteisössä.

• Kuraattorin työhuone sijaitsee lukiolla 2.kerroksessa Mediateekin vieressä, 
tapaamisajan voi varata W ilman kautta tai puhelimitse. Opiskelija voi itse 
ottaa yhteyttä kuraattoriin. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä, jos he ovat 
huolissaan nuorestaan tai haluavat keskustella nuoren tilanteesta. Kuraattorin 
Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuraattorilla on 
on vaitiolovelvollisuus.

Milloin kuraattorille?  Jos ongelmat painavat mieltä tai haittaavat opiskelua, tai 
tai jos oma arki, elämä tai tulevaisuus ylipäätään pohdituttavat

Mitä kuraattorilta voi saada? Kuraattori tarjoaa opiskelijan tuentarpeeseen 
ulkopuolisen näkökulman. Yhteisen tilannearvion pohjalta mietitään 
jatkotoimenpiteitä ja tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa 
opiskelijan saamaan muita tukipalveluja.

Eeva Palonperä
Koulukuraattori; Naantalin 
lukio, Maijamäki, Velkua



OPPIMISEN TUEN PEDAGOGISET PALVELUT
Erityisopettaja Terhi Arvonen

SUUNNITELMAT JA TAVOITTEET:

•Tukea opiskelijoita monialaisesti 
yhteistyössä tarpeista lähtien. 

•Ainepuolella ennaltaehkäisevä/esiin 
tuleva tuki yhteistyössä aineenopettajien 
kanssa.

•Tavoite: luoda yhteistyössä vahvempi 
tukemisen malli.

Opiskelijan tukitiimi: Seija Ranta 
(aineenopettaja ja apulaisrehtori), 
Petteri Hyvönen (aineenopettaja), Terhi 
Arvonen (erityisopettaja) ja Eeva 
Palonperä (kuraattori)

SUUNNITELMAT JA TAVOITTEET:

•Kehittää toimivia tapoja saada tietoa 
esimerkiksi hyvinvoinnista 
ryhmänohjaajien työn tueksi yhteistyössä 
opiskeluhuollon kanssa

•Tukea opettajia oppimisen pulmissa.

•Jalostaa vertaistukea 
ryhmänohjausryhmien välillä

•Mitä mielessä? –palvelu Wilmassa

•Rohkaista opettajia tuomaan arjen 
haasteita ja kehitysehdotuksia esille



Etsivä nuorisotyö tarjoaa alle 

29-vuotiaille nuorille 

vapaaehtoista, maksutonta ja 
luottamuksellista 

ohjausta, tukea ja neuvontaa erilaisissa 
elämäntilanteissa.

Jos et tiedä mitä tehdä, kysy meiltä! 

Etsivä nuorisotyöntekijä 

Suvi Valtonen

040 481 4990

Etsivä nuorisotyöntekijä 

Titta Brunou 

044 7334 611

Uusi 
osoitteemme:

Opintie 4, 
Kalevanniemen 

koulutalo



PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut (alle 18- vuotiaat)

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja 
virikkeelliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja 
monipuoliseen kehitykseen. Lapsiperheiden sosiaalityön tarkoitus 
on auttaa lasta ja tukea vanhempia tai huoltajia lapsen 
kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tavoitteena on lapsen ja 
perheen osallisuuden ja toimijuuden sekä lapsen turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin vahvistuminen

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuus alkaa palvelutarpeen 
arvioinnilla, joka 
aloitetaan yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen perusteella. 
Ilmoitus tulee tehdä, kun syntyy huolta lapsen tai perheen 
tilanteesta. 

Perhettä voidaan tukea sosiaalihuoltolain tai lastensuojelun 
avohuollon tukitoimin. Tukitoimet arvioidaan aina yksilöllisesti.

Lisää tietoa:

https://www.naantali.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-
sosiaalipalvelut/tukea-vanhemmuuteen

https://www.naantali.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-
sosiaalipalvelut/lastensuojelu

https://www.naantali.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-
sosiaalipalvelut/nuorten-sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut (yli 18- vuotiaat)

Aikuissosiaalityössä autetaan löytämään ratkaisuja arjen pulmiin

sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

talous ja velkaneuvonta

maahanmuuttajapalvelut

Päihdepalvelut

Työllisyyspalvelut

Lisää tietoa:

https://www.naantali.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-
sosiaalipalvelut/aikuisten-sosiaalipalvelut

https://www.naantali.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-
sosiaalipalvelut/paihdepalvelut

https://www.naantali.fi/fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/tyollisyyspalvelut



TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS KOULUSSA
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
osoittaa ne toimenpiteet, joilla lukiossa 
edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa 
ja ihmisten yhdenvertaisuutta. Ketään ei 
saa ilman hyväksyttävää perustetta 
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma on osa 
oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa.

TAVOITTEET JA SUUNNITELMA:

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 
tehtiin 2019 ja näiden tulosten 
perusteella laadittiin 3 toimenpidettä 
vuosille 2020-2023:

1. Kiinnitetään huomiota tasa-arvoiseen ja 
yhdenmukaiseen kohteluun arvioinnissa ja 
koulussa noudatettavien sääntöjen 
toteuttamisessa. 

2. Kiinnitetään huomiota puhekulttuuriin, 
erityisesti oppituntien ulkopuolella.

3. Turvataan jokaiselle kuuluva turvallinen 
tila ja etäisyys.



TOIMENPITEITÄ KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSISTA
Kokenut häiritsevää seksuaalista häirintää tai ahdistelua koulussa tai vapaa-ajalla

- järjestetään kaikille vuosiluokille asiantuntijaluento, jossa kerrotaan, mitä seksuaalinen 
häirintä on, miten siihen tulee puuttua ja kenelle voi kertoa asiasta

Yksinäisyyden ja kouluyhteisöön kuulumattomuuden tunne lisääntynyt

- Helsinki Mission School to Belong –hankkeeseen osallistuminen, tavoitteena kehittää 
opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä  toimintatapoja yksinäisyyden vähentämiseksi ja 
kouluyhteisöön kuulumisen lisäämiseksi 

Oppimisvaikeudet lukemista ja kirjoittamista vaativissa tehtävissä

- aineenopettaja kirjaa käytetyt tukitoimet kurssin aikana Wilman tukilomakkeelle ja  
erityisopettaja laatii opiskelijan kanssa oppimissuunnitelman Wilmaan (pohjana yo-tutkinnon 
mahdollisille erityisjärjestelyille) 

- ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan suorituksia ja poissaoloja säännöllisesti ja ohjaa 
erityisopettajalle, jos herää huoli oppimisvaikeuksista

 

 



LUKUVUOSIKYSELYSTÄ NOUSSEET 
KEHITTÄMISKOHTEET TÄNÄ LUKUVUONNA

1. Panostetaan oppimista edistävän palautteen 
antamiseen riittävän ajoissa ja annetaan 
opiskelijalle palautetta suhteessa hänen omaan 
tavoitteeseensa. 

2. Yksilöllistetään oppimista tarjoamalla erilaisia 
vaihtoehtoja osaamisen näyttämiseksi (esim. 
tehtävät yksin tai ryhmässä) ja kerrotaan 
vaihtoehdoista jakson alussa opiskelijoille.

3. Otetaan opiskelijapalaute ryhmänohjauksesta 
huomioon ja yhdenmukaistetaan 
ryhmänohjauskäytänteitä sekä lisätään 
yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa 
ryhmänohjaustuokioissa.


