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Koulukiusaamisen estä-
minen on asia, jota täy-
tyy pitää mielessä vaikka 
tilanne ei niin sanotusti 
olisikaan päällä. Lapin-
lahden kunnan alakoulu-
jen koulukuraattorina toi-
miva Aki Mannila antaa 
tästä asenteesta kiitosta 
kaikille kouluille.  

– Koko kunta ja kaik-
ki koulut ovat kiusaamis-
ta estämässä ihan tosis-
saan. Oppilashuoltolaki 
velvoittaa ennaltaehkäi-
syyn, ja teemme sitä yh-
teistyössä. Asiasta ei teh-
dä numeroa, vaan ollaan 
ennakoivia ja selvitel-
lään mahdolliset kiusaa-
mistilanteet rauhallisesti, 
Mannila toteaa. 

Duudsonit tulivat 
taloon
Aika ajoin koulukiusaa-
minen on hyvä nostaa ai-
heena esille vähän isom-
minkin, kuten tämän vii-
kon tiistaina. Nerkoon 
koululla koulukiusaami-
sesta ja sen ehkäisemi-
sen tärkeydestä kävivät 
kertomassa Duudsonien 
Jarppi Leppälä ja HP 
Parviainen.   

– Duudsonien vierailun 
järjesti koulumme oppi-
laiden vanhempi Helmi-

marja Tuhkanen Vesais-
ten rahoituksella. On hie-
no asia, että kodin ja kou-
lun yhteistyö toteutuu 
myös näin, että saamme 
lapsille erityisen mielui-
san vieraan puhumaan 
meille kaikille tärkeästä 
asiasta, kiusaamisen vas-
tustamisesta, kertoo Ner-
koon koulun rehtori Satu 
Nousiainen.

 – Yhteisöllisessä hy-
vinvointiryhmässä van-
hemmilta tuli jo aiem-
min toiveita ulkopuoli-
sen luennoitsijan saami-
sesta koulullemme kerto-
maan koulukiusaamises-
ta ja sen eri muodoista.  
Päätimme kutsua mui-
den luontokylien koulut 
mukaan tapahtumaan, 
ja niinpä juhlasalissa oli 
kuulolla noin 240 lasta 
Alapitkän, Martikkalan, 
Paloisen ja meidän kou-
lulta.

Televisiosta tutut Duu-
dsonit tuntuivat saavan 
viestinsä hyvin perille. 
Paloisen koulun oppilaat 
Oona Heiskanen (5. lk) 
ja Salla Korhonen (6. lk) 
ovat seuranneet Duudso-
nien Posse-ohjelmaa.

– Ne stuntit ovat haus-
koja, ja onhan ne kahjo-
ja, kun menevät siinä oh-
jelmassa tuntemattomien 
ihmisten luo suihkuun, 
tuumaa Oona.

Tytöt tykkäsivät Duu-
dsonien vierailusta. Mie-
len jäi tietenkin se yksin-
kertainen ja selvä ohje, 
että ei saa kiusata. Ja se, 
että Duudsonit ovat teh-
neet unelmiensa toteutu-
misen eteen paljon työ-
tä, eli ovat aika sitkeitä 
sissejä. Kiusaaminen on 
tyttöjen mielestä tosi har-
vinaista. Jos joku sattui-
si kiusaamaan, niin sii-
tä pitää mennä heti sano-
maan opettajalle, rehto-
rille tai välituntivalvojal-
le, tytöt tietävät.

Nollatoleranssi
Paloisilla koulukiusaami-
seen suhtautuminen on 
kirjattu koulun järjestys-
sääntöin ytimekkäästi.

– Se on aika yksiselit-
teisesti: ”En kiusaa ke-
tään. Ilmoitan aikuisil-
le, mikäli havaitsen kiu-
saamista.”, kertoo rehtori 
Jarmo Tikkanen. 

– Koulukiusaamisen 
ehkäiseminen ja siihen 
puuttuminen on kodin ja 
koulun sekä muun ver-
koston yhteinen asia. Ny-
kyään ollaan asian suh-
teen herkempiä, ja hy-
vä niin. Jos nuoresta yh-
tään tuntuu, että kiusa-
taan niin se pitää sanoa. 
On tärkeää, että asia teh-
dään näkyväksi ja jokai-

Martikkalan koulun alaluokkalaiset kuvasi Johanna Korkalainen.

Duudsoneilla noin 45 minuutin pituinen ”luento” koulukiusaamisesta, jonka jäl-
keen luokat saivat kuvata itsensä heidän kanssaan. Martikkalan koulun yläluok-
kalaiset kuvasi Johanna Korkalainen.

Paloisen koulun oppilaat Salla Korhonen (vas.) ja Oona Heiskanen pitivät Duu-
dsoneita sopivan kahjoina tv-ohjelmissa, mutta koulukiusaamisen ehkäisemisen 
asialla Duudsonit ovat tyttöjen mielestä harvinaisen fiksuja.

Johanna Korkalainen (vas.), Aki Rossi, Satu Nousiainen, Aki Mannila, Sirpa Kostian-Juntunen, HP Parviainen, Helmimarja Tuhkanen ja Jarppi Leppälä olivat 
Suomi 100 –juhlavuoden hengessä liikkeellä.
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Koulukiusaamisella tar-
koitetaan sitä, että joku 
oppilas joutuu jatkuvas-
ti kiusaamisen kohteeksi. 
Kiusaajia voi olla yksi tai 
useampia. Kiusaaminen 
voi olla esimerkiksi tö-
nimistä, lyömistä, hauk-
kumista ja pilkkaamista, 

seurasta pois sulkemista, 
ilkeitä puheita – mitä ta-
hansa sellaista, jolla py-
ritään vahingoittamaan 
tai loukkaamaan toista. 
Kiusaaminen merkitsee 
usein uhrin eristämistä 
luokan, ryhmän tai virtu-
aaliryhmän sosiaalisesta 
kanssakäymisestä.

Kiusaamistilanne ei ole 

koskaan tasa-arvoisten ja 
yhtä voimakkaiden na-
histelua, vaan kiusattu on 
alakynnessä ja puolus-
tuskyvytön. Kiusaajalla 
on enemmän valtaa, hän 
on usein uhriaan fyysi-
sesti vahvempi, isompi, 
vanhempi tai persoonal-
taan räväkämpi.

Kiusaaminen on rikol-
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nen tapaus selvitetään, 
oli se iso tai pieni. Se on 
jokaisen aikuisen inhi-
millinen velvollisuus, oi-
keastaan kansalaisvel-
vollisuus.  

Samoilla linjoilla ovat 
muutkin luontokylien 
rehtorit.

– Kiusaaminen otetaan 
vakavasti ja siihen puu-
tutaan heti, kun asia tu-
lee tietoon.  Aihe on esillä 
koko ajan. Koulumme on 
ollut jo kokeiluvaiheessa 
mukana KiVa -kouluksi 
(kiusaamista vastustava) 
-toiminnassa ja siis alus-
ta alkaen mukana. Oppi-
laat pitävät Kiva-tunneis-
ta. Ykkösillä kiva-aihei-
ta käsitellään myös Nal-
le-tuntien puitteissa, joka 
on Lions Questin lansee-
raama, samaa aihetta kä-
sittelevä ohjelma, kertoo 
Alapitkän koulun rehtori 
Jaana Suli.

 – Meillä Martikkalas-
sakin on käytössä Kiva 
koulu -ohjelman periaat-
teet, yhteisöllinen oppi-
lashuoltoryhmä ja hen-
kilökunta seuraavat ti-
lannetta, vanhempia on 
pyydetty kertomaan ma-
talalla kynnyksellä kiu-
saamisepäilystäkin. Eri-
tyisesti pyrimme panos-
tamaan syksyllä luok-
kien ryhmäyttämiseen. 
Korostamme myös hy-

vän käytöksen ja ystäväl-
lisyyden merkitystä kai-
kessa kanssakäymises-
sä. Pidämme tärkeänä 
myös hyvää yhteishen-
keä ja sellaisia tempauk-
sia, tilaisuuksia ja toimin-
nallisia työtapoja, jotka 
edistäisivät yhteishengen 
muodostumista. Kiusaa-
mista kuitenkin tulee ai-
ka ajoin ilmi ja niihin yri-
tetään aina puuttua ja ti-
lanteet selvittää, vakuut-
taa rehtori Raija Pasa-
nen.

Myönteisyyteen 
satsataan
Nerkoon koululla pide-
tään Kiva koulu -tunteja 
1. ja 4. luokan oppilaille 
10 kertaa lukuvuoden ai-
kana.

– Tunneilla käsitel-
lään koulukiusaamista 
keskustellen, draaman 
avulla ja pelaten. Kevääl-
lä koulullamme tehdään 
KiVa koulu- kysely, min-
kä avulla seurataan kou-
lukiusaamisen tilannet-
ta koulullamme.  Näin 
kaikki luokat käsittele-
vät kiusaamista ja sen 
eri muotoja alakoulussa 
ollessaan kahden koulu-
vuoden aikana vielä tar-
kemmin.

 – Koulukuraattori Aki 
Mannila on pitänyt kou-

lullamme oppitunteja so-
siaalisen median käytös-
tä sekä vuorovaikutus-
taidoista, ja näin omalta 
osaltaan hän on tukenut 
koulullamme tehtävää 
kiusaamista vastustavaa 
työtä. Aki toimii myös 
erinomaisena linkkinä 
nivelvaiheessa, kun op-
pilaat siirtyvät alakou-
lusta yläkouluun.

 – Myös koulumme 
koulukummitoiminta ja 
oppilaskunnan toiminta  
tukee myönteisen kou-
luilmapiirin kehittymis-
tä ja sitä kautta heijastuu 
kiusaamisen vähentymi-
senä, Nousiainen toteaa.

– Haimme mukaan ja 
tulimme valituksi Ope-
tusministeriön rahoit-
tamaan Yhteispeli - hy-
vinvointia ja taitoja koko 
koululle -koulutukseen, 
joka alkaa nyt tammi-
kuussa. Koulutuksen ta-
voitteena on tukea lap-
sen tunne- ja vuorovai-
kutustaitoja koulussa se-
kä lisätä kouluyhteisön 
hyvinvointia. Vuorovai-
kutustaitojen kehittymi-
nen ja oppimisympäris-
tön myönteinen ilmapiiri 
omalta osaltaan varmas-
ti vähentää myös kiusaa-
mista, kun opitaan aset-
tumaan toisen asemaan 
ja huomiomaan myös 
toisten tunteet.

-Meillä on hyvä verkosto estämässä koulukiusaamista. Kaikissa kouluissa puu-
tutaan tietoon tulleisiin kiusaamistapauksiin ja oppilaita ohjataan kertomaan 
avoimesti, mikäli he kokevat, että heitä kiusataan. Tavoitteena on nollatoleranssi 
kiusaamisen suhteen, toteavat koulukuraattori  Aki Mannila ja Nerkoon koulun 
rehtori Satu Nousiainen.

Duudsonien HP Parviainen ja Jarppi Leppälä olivat suosittuja kaverikuvien koh-
teita Nerkoon vierailullaan.

Rehtori Jarmo Tikkanen ja Paloisen koulun viidennen ja kuudennen luokan op-
pilaat allekirjoittivat Duudsonien kiusaamattomuussopimuksen.

Johanna Korkalainen (vas.), Aki Rossi, Satu Nousiainen, Aki Mannila, Sirpa Kostian-Juntunen, HP Parviainen, Helmimarja Tuhkanen ja Jarppi Leppälä olivat 
Suomi 100 –juhlavuoden hengessä liikkeellä.

lista toimintaa, kun se 
täyttää lainsäädännössä 
rikokselle asetetut tun-
nusmerkit. Muun muassa 
kunnianloukkaukseen, 
laittomaan uhkaukseen, 
lievään pahoinpitelyyn ja 
pahoinpitelyyn liittyviä 
lakipykäliä voidaan so-
veltaa kiusaamisen yhte-
ydessä. Myös kiusaajan 

rikoskumppanina, avun-
antajana ja yllyttäjänä 
toimiminen ovat lain mu-
kaan rangaistavia tekoja.

Tutkimusten mukaan 
Suomen peruskouluissa 
kiusataan toistuvasti jopa 
yhtä lasta kymmenestä. 
Kahdenkymmenen oppi-
laan luokassa on arviolta 
yksi tai kaksi lasta, joita 

kiusataan. Kiusattujen li-
säksi kouluissa on lukui-
sia oppilaita, jotka joko 
itse kiusaavat, seuraavat 
kiusaamista sivusta tai 
pelkäävät tulevansa kiu-
satuiksi. Jo pelko kiusa-
tuksi tulemisesta voi hei-
kentää oppilaiden viihty-
mistä koulussa.
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