
�

Toimintaideoita      

Loppuvuodesta 2015 OmaOppilaskunta.fi –sivustolla julistettiin ideakisa peruskoulujen 

oppilaskunnille.  Kisassa etsittiin hyviä ja toteuttamiskelpoisia toimintaideoita kaikkien 

oppilaskuntien toteutettavaksi. Tähän on koottuna ideakilpailun satoa. 

Voittajaidea: Hyvinvointipäivä 

Oppilaskunnan hallitus ideoi koulupäivän pituisen hyvinvointipäivän. Päivä koostui 

työpajoista, joita oppilaat valitsivat mieltymyksensä mukaisesti kuuden tunnin ajalle. 

Työpajoilla oli hyvinvointia monipuolisesti tukevia vaihtoehtoja liikunnasta (mm. 

boogiewoogie ja bugg -tanssi, hiihto, kuntonyrkkeily, kuntosali), ulkoleikkejä (mäenlasku), 

terveellistä välipalan valmistamista (smoothie), hiustenlaittoa, manikyyriä, skeittausta, 

älypelejä, nuorisotilalla pelailua, saippuan valmistamista jne. Oppilaat ideoivat työpajoja 

siten, että aineenopettajilla oli omaan oppiaineeseensa liittyvää, normaalista koulupäivästä 

poikkeavaa ohjattavaa (kemian opettajalla saippuan valmistamista jne.) Oppilaat vastasivat 

päivän kulusta, ja esim. ilmoittautuminen työpajoihin oli tarkoin ohjeistettu. Kaikki työpajat 

olivat oppilaille maksuttomia, päivästä aiheutuneet kulut maksettiin oppilaskunnan oman 

kioskin tuotoista.Osa työpajoista, esim. kuntosali, oli ilmaisia siksi, että palveluntarjoaja ei 

perinyt oppilailta maksua palvelun käytöstä. Hyvinvointipäivän järjestäminen koettiin hyväksi 

harjoitukseksi yrittelijäisyydestä ja projektiluontoisesta toiminnasta. Oppilaskunnan hallitus 

on päättänyt toteuttaa kyseisen teemapäivän myös uudelleen. 
       Pattasten koulun oppilaskunta 

Kierrätystapahtuma 

Kierrätystapahtumassa oppilaat saavat tuoda kouluun jonkun itselleen tarpeettoman 

tavaran, kirjan, lelun yms. ja vastineeksi he saavat lipun jokaista tavaraa kohden 

Tavaranvaihtotorille. Torilta lippua vastaan saa ottaa yhden tavaran mukaansa. Samassa 

yhteydessä pääsee tutustumaan kierrätykseen ympäristöagenttien avustuksella, jotka 

vetävät tapahtumassa erilaisia pisteitä. Ympäristöagentit valitaan vuosittain jokaiselta 

luokalta. 
       Käpylän peruskoulun oppilaskunta  
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Mopokorttikoulutus 

Oppilaskunnan hallitus lähetti autokouluille tarjouspyynnön ajatuksena, että autokoulu tulisi 

koululle pitämään mopokortin edellyttämät teoriatunnit heti koulupäivän päätteeksi. Lisäksi 

autokoulu sitoutui pitämään ajotunnit kouluajan ulkopuolella. Tarjouskilpailun kautta 

mopokortin hinta saatiin normaalia alemmaksi oppilaille. Oppilaat, vanhemmat ja opettajat 

olivat tosi tyytyväisiä. Ei tullut “turhia poissaoloja” koulusta, kun aiemmin ajo- ja teoriatunnit 

haukkasivat joskus kokonaisen koulupäivänkin. Autokoulu satsasi asiaan ja palkkasi 

lisäväkeä iltapäivään, kun ajotunnit olivat heti koulupäivän päätteeksi. Myös autokoulussa 

oltiin tyytyväisiä liki 50 asiakkaaseen. Mopokorttikoulutus järjestetään oppilaskunnan ja 

autokoulun yhteistyönä myös uudelleen. 

        Napapiirin yläasteen oppilaskunta 

Oppilasparlamentti 

Oppilaskunnan ideasta jokainen luokka kiersi koulun merkiten parannettavia kohteita. Sen 

jälkeen luokassa valittiin paras parannusidea. Jokainen luokka kirjasi parhaan ideansa ylös. 

Jonkin ajan (n. 2 vkoa) kuluttua oli oppilasparlamentti, jossa luokat jakoivat ideansa. 

Oppilaskunta valitsi parhaan idean näistä ehdotuksista. Parhaaksi ideaksi valittii 

pukuhuoneitten kunnostus, koska ne olivat aika rapistuneessa kunnossa. Rahaa 

pukuhuoneitten kunnostamiseen pyydettiin rehtorilta, joka myönsi kunnostukseen rahaa. 

Yhdessä oppilaskunta ja rehtori kävivät ostamassa tarvikkeita pukuhuoneisiin. Ne ovat 

edelleen pukuhuoneessa ja hyvässä käytössä. 

       Iivisniemen koulun oppilaskunta 

Väriviikko 

Väriviikko on hyväksi havaittu ja helposti osallistuttava tapahtuma, missä eri viikonpäivinä 

pukeudutaan eri värisiin vaatteisiin. Päivien teemavärit päätti oppilaskunnan hallitus ja 

asiasta informoitiin oppilaita yhteisessä aamunavauksessa sekä julisteissa. Kotiväelle 

asiasta tiedotettiin Wilman kautta. 

        Jokikunnan koulun oppilaskunta  
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Fanipäivä 

Fanipäivästä tiedotettiin oppilaskunnan hallituksen jäsenten kautta koulun oppilaita ja 

Wilmassa opettajille ja huoltajille. Fanipäivänä niin oppilaat kuin henkilökunta saivat 

pukeutua fanittamansa bändin, urheilujoukkueen tai muun fanivaatteisiin. Koulun käytävillä 

fanipäivänä vastaan tulikin niin Robinin eriparikenkäisiä faneja kuin Cheekin paitaan 

sonnustautuneita oppilaitakin. Myös jääkiekko ja lentopallo näkyi vaatetuksissa. Päivä oli 

helppo toteuttaa ja siihen saivat osallistua kaikki halukkaat. Yhdellä välitunnilla 

fanituotteisiin pukeutuneet henkilöt kerättiin liikuntasaliin ja oppilaskunnan edustajat 

haastattelivat näitä kysymällä, mitä fanitat ja miksi. Haastattelujen vastauksista koottiin 

pienet yhteenvedot koulun seinälle, lisäksi otettiin valokuvia fanijoukosta muistoksi 

oppilaskunnan järjestämästä hauskasta päivästä. Fanipäivä oli erittäin suosittu ja onnistunut, 

ja se on varmasti jatkossakin yksi oppilaskunnan järjestämistä toimintapäivistä/-viikoista. 

Myös opettajat innostuivat tunnustamaan omat fanituksen kohteensa. Alunperin vinkki 

tällaiseen teempapäivään saatiin kaupungin järjestämässä oppilaskuntien koulutuspäivässä, 

joten kouluttaminen ja ideoiden jakaminen ja jalostaminen yhdessä on erittäin tärkeää! 

         

Muistolan koulun oppilaskunta 

Talent-päivä 

Jokainen halukas sai varata esiintymisvuoron etukäteen itselle tai ryhmälle. Esiintymisiä tuli 

jokaiselta luokka-asteelta: oli näytelmiä, musiikkiesityksiä, voimistelua ja sketsejä. 

Tapahtuman juonsivat oppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Esityksiä sai 

harjoitella välitunneilla ja vapaa-ajalla. Talent-päivän lopuksi jokainen oppilas sai äänestää 

mielestään parasta esitystä. Parhaat esitykset palkittiin. 

        Jokikunnan koulun oppilaskunta  

Satuviikko 

Satuviikon aikana oppilaat saivat tuoda luokkiin omia lempisatukirjojaan näytille. Satuviikon 

yhtenä päivänä sai pukeutua haluamakseen satuhahmoksi. Satuviikon aikana jokainen 

luokka varasi lukujärjestyksestä yhden tunnin, jolloin sadun lukija johdatti lyhdyn kanssa 
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oppilaat ja opettajan kellariin. Kellarin kirjastoon oli tuotu penkkejä, mattoja, vilttejä ja 

jouluvaloja luomaan tunnelmaa. Sadun lukija luki valitsemansa sadun keinutuolissa lampun 

alla. Lisäksi lukijat tekivät oppilaille arvoituksia ja jututtivat talven ja joulun suunnitelmista. 

Yhteistyötä tehtiin paikallisen yhdistyksen kanssa, josta oli pyydetty satujen lukijat koululle. 

He ja oppilaat olivat satuhetkistä kovin innoissaan, ja oppilaskunta sai päivän 

järjestämisestä paljon myönteistä palautetta. Lisäksi satuviikon aikana jokaisessa luokassa 

kirjoitettiin satuja. Luokka saattoi kirjoittaa yhden yhteisen sadun, jokainen oppilas omansa 

tai sitten satuja kirjoitettiin pienissä ryhmissä. Jokainen satu ja kuvitus tehtiin A4-paperille, ja 

niistä kootaan koko koulun yhteinen satukirja, joka jatkossa kiertää luokissa luettavana. 

        Muistolan koulun oppilaskunta 

Joulukalenteritempaus 

Joulukalenteritempauksessa koko koulu muuttuu joulukalenteriksi. Joka päivä ilmestyy yksi 

luukku löydettäväksi, perjantaisin ja maanantaisin kaksi sekä viimeisenä koulupäivänä 

ennen joulua useampi luukku sen mukaan, kuinka monta päivää on jouluun. Luukun tehtiin 

yhdessä oppilaskunnan voimin, ja niitä sai käydä vuorollaan piilottamassa. Luukun löytänyt 

avasi sen, ja vei luukun takaa paljastuvan päivän luvun opettajanhuoneeseen, josta sai 

vastineeksi valita herkun tai lelun. Oppilaat pitävät kalenterista kovasti! Seuraavaksi 

vuodeksi on mietteissä luokittain kiertävä kalenteri tai kenties tontun vierailu. Tempauksen 

aikana askarreltiin myös joulukortteja oppilaskunnan edustajien ohjaamana ensimmäisen 

luokan oppilaiden kanssa, sekä perustettiin joulukorttipaja pitkälle välitunnille joulukuun 

viimeisellä viikolla. Paja oli menestys! Sen järjestäminen ohjaavalle opettajalle omassa 

luokassaan oli helppoa, ja aina oli vapaaehtoisia auttamassa. Nämä aiotaan toteuttaa myös 

seuraavana vuonna. 

       Käpylän peruskoulun oppilaskunta 
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Joulukalenteripussi 

Jokaisessa luokassa avattiin päivittäin joulukalenteripussi, missä oli hallituksen ideoimia 

tehtäviä/palkintoja ko. päivälle, esim.: 

• voit mennä ensimmäisenä ruokailuun 

• voit osallistua haluamasi luokan oppitunnille (sovittava opettajan kanssa) 

• saat valita liikuntatunnille leikit 

• voit valita opiskelupaikan ruokalassa 

• saat valita liikuntatunnille leikit 

• saat viettää sisävälitunnin valitsemasi kaverin kanssa 

• voit viettää välitunnin tietokoneella tai kännykän kanssa 

Tehtävät/palkinnot tuntuivat saajista mieleisiltä, ja toimivat onnistuneina hengen nostattajina 

koko koulussa. 

        Jokikunnan koulun oppilaskunta
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