
Käytännön nimi 
 
 

 "Miten voin?" - hyvinvointipäivä 
yläkoululaisille 

Tavoitteet - Hyvinvointipäivä on kehitetty lisäämään 
nuorten osallisuutta ja aktiivista 
toimintaa.  

- Päivän aikana huomioidaan 
hyvinvoinnin eri osa-alueiden 
kokemuksellisuutta.  

- Vahvistaa koulun ja kodin yhteistyötä. 
- Vahvistaa eri toimijoiden välistä 

yhteistyötä. 
Kohderyhmä Kauhavan Yläkoulun oppilaat 

Toteutuspaikka Kauhavan Yläkoulu  
Jylhäntie 14 
62200 Kauhava 

Tausta Laajennetussa oppilashuoltoryhmässä 
keskusteltiin oppilaiden hyvinvoinnista. 
Taustalla oli kouluterveyskyselyn tulokset, 
joiden mukaan oppilaiden hyvinvointia 
tulee parantaa.  
 
Ideana syntyi tarjota oppilaille päivä, jonka 
aikana paneudutaan kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin. Eri yhteistyötahot lähtivät 
mielellään mukaan.  

Toteuttamistapa (askeleet) Keväällä järjestetään "Miten voin?" - 
hyvinvointipäivä. Vuosittain valitaan joku 
teema tapahtumalle. Vuoden 2012 teemana 
oli terveys, turvallisuus ja hyvinvointi.  
 
Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa on 
ollut koulun henkilökunta, tukioppilaat, 
oppilaskunta, koulun bändit, 
terveyskeskuspsykologi, kaupungin 
nuorisotoimi, suuhygienisti, seurakunnat, 
pelastuslaitos, poliisi, paikallinen 
autokouluyrittäjä, ennaltaehkäisevän 
päihdetyön koordinaattori, Ehkäise 
tapaturmat hanke. 
  
Tapahtumassa päivä alkaa koulun yhteisellä 
luennolla. 2011 vuonna luennoitsijana oli 
menestynyt kauhavalainen urheilija ja 2012 
poliisin luento väkivallasta.  
 
Päivän aikana oppilaat kiertävät pienissä 
ryhmissä eri rasteilla sisällä ja piha-alueella. 

- liikunnallisia,  



- kädentaitoihin liittyviä,  
- terveellisten elämäntapojen merkitys 

hyvinvoinnille, 
- turvallisuus 

Oppilaille jaetaan passit, joihin rasteilla 
valvovat opettajat merkitsevät käynnin. 
Rasteja tulee kerätä sovittu määrä ja ainoa 
pakollinen on ruokailurasti. Muutoin 
oppilailla on mahdollisuus valita rastit 
kiinnostuksen mukaan. 
 
Yksi oppilas toimii tapahtuman 
valokuvaajana.  
 
Illalla vanhempainillassa vanhemmilla on 
mahdollisuus tutustua osaan rasteista. 
Keskustellaan nuorten hyvinvoinnista 
vanhempien kokemana ja annetaan ideoita 
terveys- ja turvallisuuskasvatukseen kotiin.    

Arviointitapa  Oppilailta on kerätty palautekysely 
seuraavana päivänä. Koulun henkilökunta 
on käynyt läpi päivän antia yhteisessä 
kokouksessaan. Tapahtumasta on ollut 
myös mahdollisuus saada palautetta 
pelastusopiston opiskelijan tekemän 
opinnäytetyön muodossa.  

Tulokset Palaute oppilailta ja heidän vanhemmiltaan 
on ollut myönteistä.  
- Nuorten kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista huolehtiminen lisää 
yhteenkuuluvuutta. 

- Oppilaat ja vanhemmat pitävät tärkeänä 
sitä, että näin suuri joukko on 
kiinnostunut nuorten hyvinvoinnista.  

- Eri toimijat ovat tulleet tapahtuman 
kautta näkyvimmiksi, tutummiksi ja 
"saivat kasvot".  

- Toimijoiden välinen yhteistyö on 
tapahtuman jälkeen myös muissa 
yhteyksissä ollut helpompaa ja 
luontevampaa. 

- Tapahtuma on lisännyt kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä. 

Arvio kustannuksista Ylimääräisiä kustannuksia ei koululle ole 
kertynyt. Yhteistyötahot ovat osallistuneet 
omakustanteisesti.  

Mitä opittiin? (mitkä edisti, mitkä vaikeutti) Päivän onnistumista on auttanut hyvä 
suunnittelu ja yhteiset kokoontumiset 
useamman kerran. Suunnittelussa ovat olleet 
mukana myös oppilaat ja jatkossa 



tavoitteellista on osallistaa nuoret yhä 
enemmän.  

Jatkosuunnitelmat (ml. juurruttaminen) Koululla on tarkoitus järjestää laaja 
hyvinvointipäivä joka kolmas vuosi. Lisäksi 
koululla on vuosittaisen hyvinvointiteeman 
ympärille rakennettuja pienempiä 
tempauksia.  
 
Ennen joulua toteutettiin päivä eri pisteitä 
kiertäen, jolloin oppilaat askartelivat, 
lauloivat joululauluja, kuuntelivat musiikkia 
ym. yhdessä opettajien kanssa. Ulkopuolisia 
yhteistyötahoja ei ollut mukana.     

Lisätietoja (esim. yhteyshlön yhteystiedot,  
verkkosivut) 
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