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Laajennettu yhteisöllinen ryhmä 27.11.2019 klo 8:15-9:45, Hakkarin koulu 

1. Tervetuloa - Rehtori Sanna Oikarinen 
2. Päivän teema - Hyvä käytös 

 Rippikoulut menivät viime lukuvuonna todella hyvin, Hopella pääsääntöisesti 
myös hyvää ja kohteliasta käytöstä, fiksuja nuoria. 

 Kouluyhteisöohjaajat pitäneet kaikille kunnan seiskaluokille 
ryhmäytymispäivät, joissa ollut hyvä meininki - muutamia haastavia 
tapauksia 

 Snadilla käy seiskaluokkalaisia paljon ja meininki ollut hieman villimpää kuin 
totutusti. Palosammuttimia viety uutena ilmiönä - hieman epäselvää mistä 
sammuttimet ovat peräisin. 

 Koulun tontilla tapahtuu iltaisin ja öisin kummallisuuksia - ilkivaltaa, katolla 
kiipeilyä. 

 Kaupan henkilöstö kuulee paljon nuorten asioita - poltettuja kokeita. 
Tavallista enemmän näpistyksiä tänä vuonna. Osa nuorista uskoo puhetta, 
mutta osa ei. Haasteena todella hyväkäytöksiset tapaukset, jotka näpistävät 
eniten. 

 Sivistyslautakunnan puolella ollut oppilasasioiden suhteen rauhallista. 

 Huoltajille mennyt oppilailta tietoa esim. vessojen töhrimisestä. 

 Ideaparkissa nuoriso viettää paljon aikaa ja kaikki ovat erittäin tervetulleita 
tuomaan elämää. Hyvä käytös ei kuitenkaan ole se, jonka näkyy - esim. 
kauppojen omaisuutta käytetään (sohvilla istutaan yms.), auktoriteetin 
kunnioittamisen kanssa paljon opittavaa.  
 
Nuoriso aiheuttaa vartijoille paljon ylimääräistä hommaa. Nuoriso tuottaa 
paljon roskaa tolkuttomasti, ilkivaltaa ja vahingontekoja. Yleisölle oli jaettu 
tarroja, joita nuorisoporukka liimaili seiniin. Ketsupilla tuhritaan tiloja, 
ostoskärryjä viedään pois tontilta. Siinä vaiheessa, kun tekijät saadaan 
verekseltään kiinni ja asia viedään poliisille, toiminta loppuu kyseisten 
henkilöiden osalta. Selvitystyö on kuitenkin työlästä ja vie paljon aikaa ja 
resursseja. Usein isoja porukoita ja 13-14-vuotiaat työllistävät eniten. 
Iltapäivästä iltaan nuorisoporukat kerääntyvät kauppakeskukseen - porukkaa 
voi olla yhdessä porukassa parisenkymmentäkin. Myös hyvää käytöstä 
havaittavissa - harvoin kuitenkin menee ihan täysin nappiin, vähintään roskat 
yleensä jäävät jälkeen. Nuorten kanssa tulee kyllä toimeen, kun ehtii 
juttelemaan heille ja tapaamaan heitä. Kuitenkin resurssit tämän toiminnan 
suhteen ovat hyvin rajalliset ja auktoriteettia ei aina ole mahdollista suunnata 
oikeisiin kohteisiin nuorten näkökulmasta. 

Ei ole vartijan, kauppiaan tai muun ulkopuolisen toimijan tehtävä suorittaa 
pääasiallista nuorten kasvatusta. Myöskään koulua ei voida asettaa 
vastuuseen huonosta käytöksestä esim. kauppakeskuksessa. Tämä on yksin 
ja ainoastaan kotien tehtävä. 

27.11.2019 



 
 

 

2 

 Koulussa järjestettiin luokkien välisenä kilpailuna ”Hyvän käytöksen viikko”. 
Voittajaluokka julkistetaan joulujuhlassa. 

 Pitäisikö kauppakeskuksessa olla nuorisolle tiloja ja nuoriso-ohjaajia? 
i. Yleinen näkemys nuorisotyössä on, että hyötyjä tästä 

yhteistyömuodosta olisi. Tilat myös hyvä ajatus. Nuorisotyö vie viestiä 
eteenpäin ja on valmis ideoimaan yhteistyömuotoja ja -tapoja. 

ii. Ideaparkilta voisi tulla joku kertomaan uusille seiskoille (tai vaikka 
kaikille oppilaille) kauppakeskuksen arjesta ja toiminnasta jo tämän 
lukuvuoden aikana. Yhteistyö todella tärkeää - toimintaa ja infoa 
sinne, missä nuoriso on. 

iii. K-kauppa tekee Moision koulun 1.- ja 4.-luokkien kanssa yhteistyötä - 
oppilaat pääsevät vierailulle tutustumaan kaupan toimintaan. 

 Havaittavissa nuorten asenteet eri ammattiryhmiä kohtaan - esim. ajatus, 
että siistijä on jollain tavalla epäonnistunut uravalinnassaan tai elämässään. 

 Mitä viestitään koteihin? 
i. Laitetaan Wilmaan tämä muistio, jotta kodit saavat kuvan missä 

mittakaavassa asiat tapahtuvat. 
ii. Esim. Pirkkalassa rehtorilta tulee koteihin tasaisesti koonteja 

ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä, minkä johdosta huoltajat ovat 
ryhtyneet verkostoitumaan ja miettimään ratkaisuja. 

 Mitä ideoita tulevaisuuden varalle? 
i. Tempaus kotien tai/ja nuorisotyö kanssa 
ii. Vapaaehtoistoimintaa nuorten kohtaamiseen 
iii. Yhteistyö koulun kanssa - tiedottaminen koteihin 
iv. Olisi hienoa saada kodit jollain tavalla mukaan aktiiviseen toimintaan 

ja näkemään asioita, joita tapahtuu siellä, missä nuoriso kokoontuu. 
3. Seuraava laajennettu yhteisöllinen ryhmä 19.2.2020 ja aiheena some-

käyttäytyminen. Lukuvuoden viimeinen laajennettu yhteisöllinen ryhmä kokoontuu 
29.4.2020. 


