Veikkolan koulun koulurauha – tilaisuus ke 20.8.2008 klo 9.15 - 9.45
Oppilaat kerääntyvät liikuntasaliin (n.20min)
Vivi ja Milla toimivat koulurauhajulistustilaisuuden vetäjinä. He toivottavat kaikki
tervetulleiksi tilaisuuteen.
Vivi esittelee itsensä ja kertoo olevansa tukioppilas ja mitä tukioppilaana oleminen
tarkoittaa.
”Me Veikkolan tukioppilaat olemme joukko erilaisia ”normi” nuoria, tyttöjä ja poikia. Yhteistä meille on,
että olemme kiinnostuneita toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja olemaan heidän tukenaan.
Tällä hetkellä täällä meidän koulussamme on 32 tukioppilasta. Me kaikki olemme 8. – 9. luokan oppilaita
ja olemme saaneet tehtäväämme erityisen tukioppilaskoulutuksen.
Koulussamme on tukioppilasohjaaja, joiden johdolla voimme suunnitella erilaisia tapahtumia, teemapäiviä,
diskoja ym. toimintaa.
Vaikka juhlat ovat huippuhetkiä koulun arjessa, niin tärkein ja suurin osa meidän tehtävästämme on
jokapäiväistä läsnä olemista ja välittämistä, hengailua muiden joukossa.
Toivomme, että tulet rohkeasti juttusille kanssamme, jos sinulla on asioita, jotka askarruttavat mieltä.
Oli asia suuri tai pieni, niin usein puhuminen helpottaa ja parantaa mielialaa. Me tukioppilaat olemme
luotettavia kavereita, emmekä kerro asioitasi eteenpäin kenellekään ilman sinun lupaasi.
Haluamme omilla teoillamme ja ajatuksillamme lisätä koulussa viihtymistä ja turvallisuuden tunnetta
oppilaiden keskuudessa.
Meille on ihan ykkösjuttu, että koulussamme olisi kaikkien hyvä olla ja jokaisella olisi mukavia kavereita
ympärillä.”

Tämän jälkeen Vivi pyytää kaikkia tukioppilaita esittäytymään. Jokainen tukioppilas voisi
sanoa nimensä ja luokkansa selkeällä äänellä.
Milla jatkaa
Veikkolan koulussa on myös muuta oppilaiden toimintaa, jonka tarkoituksena on vaikuttaa
oppilaiden ja opettajien viihtymiseen ja hyvinvointiin koulussa. Tällaista on esimerkiksi
vertaissovittelutoiminta. Vertaissovittelijat ovat koulutettuja oppilaita, jotka ohjaavat muiden
oppilaiden välisiä sovittelutilanteita. He ovat puolueettomia ja ohjaavat keskustelua
ristiriitaan joutuneiden osapuolten välillä.(Tukioppilaissa oli joitain vertaissovittelijoita, jotka
voisivat esittäytyä)
Vivi jatkaa
Koulussamme on myös kummioppilastoimintaa. Jokainen oppilas saa ensimmäiselle
luokalle tullessaan ylempi luokkalaisen kummin. Kummin tehtävänä on perehdyttää
ekaluokkalainen koulun tavoille ja olla ”ison koululaisen malli”. Ensimmäisten
kouluviikkojen aikana kummi esittelee koulun tiloja, auttaa ruokailussa. Kummiluokat
tekevät mukavia asioita yhdessä, retkeilevät, lukevat läksyjä, leikkivät koulun pihalla ja
ovat kummit ovat muutenkin ekaluokkalaisen tukena.

Milla jatkaa
Koulussamme on 7. – 9. luokkien oppilaista muodostuva oppilaskunta. Se järjestää
yhteistoimintaa, juhlia (ystävänpäiväjuhlat, teemapäiviä) ja tapahtumia sekä tekee
ehdotuksia koulun toimintaa koskevissa asioissa. Kaikki oppilaat voivat tehdä ehdotuksia
oman luokkansa puheenjohtajan ja sihteerin kautta oppilaskunnan hallitukselle. Jokaisen
lukuvuoden alussa valitaan uusi hallitus. Milla antaa puheenvuoron rehtorille
Rehtori jatkaa
Koulun uudet opettajat ja koulunkäyntiavustajat esittäytyvät
Vivi jatkaa. Seuraavaksi on vuorossa näytelmä, jonka nimi on tukioppilastoimintaa.
Tukioppilatoimintaa
Käsikirjoitus: Asta Oranen
Roolit
Avuton koulutyttö – Mirva
Koulukiusaajat- ”Pomo”- Essi 1. Viivi 2. Sara Kantajat Miksu ja Lloyd
Sivustakatsojat 1.- Anniina 2. –Tanja
Efektikylttien kantajat – Milla
Tukioppilaat – Asta, Jatta. Annika ja Sarita
OpettajaAvuton koulutyttö saapuu paikalle hyräillen omissa maailmoissa. (Mukanansa kaikenlaista krääsää, kuten
omena ja koulukirjoja.)
Samalla paikalle ilmaantuvat kiusaajat
(k) Hei kato, Orvokilla on omena!
(K2) Otetaan se! Tappelu omenasta!
(k) Riittää! (KK2 ojentavat omenan Essille)
SK Tappelu! tappelu!
SK2 Tappelu! tappelu
Yksi kiusaajista kamppaa tytön, jonka kirjat dramaattisesti lentävät lattialle. Tyttö yrittää hätäisesti
kasata kirjoja kasaan. Kantajat katoavat.
( A) Eikö kukaan voisi auttaa minua?
”Pomo” kiusaaja nauraa räväkästi, (silittäen samalla sylissään olevaa kissapehmoleluaan) ja työntää
sormensa suunpieleensä. jatkaen nauruaan leveästi auki.
Tässä vaiheessa kiusaajat kiusaavat irvailemalla, ja huomauttelemalla.
(K2)(K)(A)(SK)- Hei katsokaa! Tuolta tulee mahtavia TUKIOPPILAITA
(SK2)- musiikki ( ”Kung fu biisi” alkaa soimaan taustalla)
Tukioppilaat tulevat esiin mahtipontisesti ja tietysti musiikin tahtiin.
HU! repäisevät Taekwondo paidat auki (alta paljastuvat t-o paidat)

HA! Näyttävät habaa!
(SK:oot) – Wau
(musiikki hiljenee) – ja roskasäkkiviitat liehuvat – toivon mukaan
(TO:aat) Voit aina luottaa meihin! (Leveä hymy)
Noin. Nyt on tyttö pelastettu, ja näyttelijät tekevät lavalla – letkassa- kunniakierroksen ja tulevat
lavan reunalle ja kumartavat.
Mainospuheet
Kiitti Moit
Vilkutukset ja lähdöt.

Näytelmän jälkeen varsinainen koulurauhajulistus
Moi kaikki oppilaat, opettajat ja koulun muu henkilökunta!
Tänään myös meidän koulussamme julistetaan koulurauha. Koulurauhan julistuksessahan ideana on, että
koulu olisi jokaiselle oppilaalle turvallinen paikka opiskella ja ettei kenenkään tarvitsisi pelätä kouluun
tulemista kiusaamisen vuoksi.
Sanasta kiusaaminen tulee mieleen ikäviä asioita, kuten lyöminen, potkiminen ja haukkuminen.
Kiusaaminen voi olla myös toisen halveksintaa. Usein sanallinen kiusaaminen voi satuttaa jopa pahemmin
kuin väkivalta, joten kannattaa muistaa, että pienikin asia riittää pilaamaan tai pelastamaan päivän.
Koulurauhan on tarkoitus kestää koko vuoden, eikä vain muutamaa ensimmäistä koulupäivää. Joten
pidetään sitä yllä myös meidän koulussamme.

Milla jatkaa
Lopuksi Anniina on luvannut esittää ystävyyteen laulun, joka on tehty tätä tilaisuutta varten
ja saa näin maailman ensi-iltansa.
Ystävyyden laulu
Esittäjä:Anniina Ilola
Sanat: Noora Närvänen
Sävel: Henna Helasvuo
Kerron laulusta eräästä tiedäthän sen
se on kauneutta täynnä ja onnellinen
Olet varmasti joskus jo kuullutkin sen
tuon suloisen laulun kuin ystävyyden
Laulu kaikelta, suojaa se parantaa
se onnea antaa ja jakaa ja saa
se pimeydestä pois opastaa
ei pelkää kipua tuskaa tai kuolemaa
Kaikkihan tietävät ystävyyden laulun
minullekin monesti laulettu tuo on
Täydelliseks maalannut elämäni taulun
luonut värit kirkkaiksi kauniiksi nuo
Jotkut ryhtyvät laulua pilkkaamaan

toiset eivät taas suostu sitä huomaamaan
Jotkut sitä kuullakseen toivoo vaan
jotkut ei sitä ikinä kuulla saa…
Joten, kun sä sen kuulet, iloitse
Se on lahja ihmissielulle
sitä jatka siis ja laulele. Jaa sen valoa, onnea kaikille!

Lopuksi toivotamme yhteen äänen kaikille Hyvää koulua!
Oppilaat lähtevät takaisin luokkiin...

Tehtävät koulurauhaviikon tapahtumissa:
Annika, Mervi ja Tanja kirjoittavat Veikkolan oman koulurauhajulistuksen.
Vivi ja Tanja toimivat tilaisuuden juontajina
Asta, Joel, Annika ym. kirjoittavat näytelmän käsikirjoituksen
Jatta, Annika, Mervi, Sarita, Tommi, Asta, Sara, Vivi, Essi, Tanja, Milla, Mici, Anniina,
Tuomas ym. mukana näytelmässä.
Leea ja Timo pitävät torstain aamunavauksen + musiikki koulurauhabiisi (Paula tuo cd:n)
Laura ja Anna pitävät perjantaina aamunavauksen + musiikki huina, haina, joka kertoo
pienistä ekaluokkalaisista.
Paula ottaa tiistaina klo 12.00 tukareista yhteiskuvan ja tulostaa sen keskiviikko aamuksi.
Paula toimittaa musiikin aamunavaukseen ja auttaa tarvittaessa tukioppilaita.
Kaikki tukioppilaat vetävät leikkejä,pelejä ym. ja innostavat kaikkia muitakin mukaan ke,
to ja pe välitunnilla koulun pihalla, peffistä, jalkapalloa, korista, tervapataa, naruhyppelyä,
twistiä ym. Hilpan huoneen edessä on palloja, hyppiksiä ja twistejä.

