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Laajennettu yhteisöllinen ryhmä 25.9.2019 - muistio 
 

1. Tervetuloa - rehtori Sanna Oikarinen 

 Laajennettu yhteisöllinen ryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden aikana 
erilaisten teemojen merkeissä 

 Muistio laitetaan esille koulun kotisivuille 
2. Yhteisöllinen ryhmä Hakkarin koulussa 

 Joka toinen viikko kokoontuu koululla 

 Käsitellään yleisiä koulunkäyntiin, kasvatukseen, viihtyvyyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä asioita. 

3. Nuuska- ja päihdeasiaa 

 Välitunneilla jotkut oppilaat käyvät keskenään kauppaa. Tilanteita ja 
toimintaa on todella vaikea havaita ja valvoa täysin kattavasti 

i. osalle oppilaista nuuskan myyminen on suhteellisen iso bisnes. 

 Nuuskaaminen lisääntynyt (myös tyttöjen keskuudessa), tupakointi 
vähentynyt, humalahakuinen juominen vähentynyt. (Kouluterveyskysely) 

 Jossain määrin vanhempien asenne nuuskaa kohtaan on lientynyt. Täysi-
ikäiset tuovat nuuskaa Suomen ulkopuolelta ja myyvät tai välittävät 
alaikäisille. Jopa Facebook-kirppareilla on nuuskaa myynnissä, mikä kertoo 
siitä, että asiaa on todella vaikeaa valvoa. 

 Miten saadaan muokattua yleisiä asenteita ja ilmapiiriä siten, että 
nuuskaaminen ei ole ok? 

 Nuorisopalvelut lähdössä Hämeenlinnaan 22.10. opintomatkalle. Malli on 
ollut lupaava. 

 Nuuskan ja tupakoinnin vastaisia julisteita on tilattu koululle. 

 Shokeeraavat kuvat vaikutuksista voivat olla tehokas tapa muuttaa asenteita. 

 Ulkopuolinen kokemusasiantuntija? Koululla on ainakin yksi vaihtoehto jo 
harkinnassa. 

 Nuuskaaminen ja tupakointi ovat sosiaalisia tapahtumia, mikä vaikeuttaa 
niiden lopettamista. Tuntuma on myös se, että shokeeraavat kuvat/videot 
eivät enää riitä herättämään tietoisuutta. 

 Nuuskaamisen trendikkyydelle tarvitaan vastavoima. 

 Kodeille tarjottava myös tukea, valistusta ja tietoa. 

 Oppilaskunta voisi suunnitella toimintaa päihteettömän yhteisen tekemisen 
ympärille. 

 Osa oppilaista hakee nuuskaamisella rentoutumista 

 Riippuvuuden mekanismi käydään terveystiedossa läpi 

 Urheiluseurat aktiivisesti mukaan nuuskan vastaiseen työhön 

 Vanhempainilta aiheen tiimoilta yhtenä ajatuksena 

 Oppilaille paremmin tietoa mistä saa apua 
4. Muuta asiaa 

 Uuden lisärakennuksen (Kielekkeen) lämpötilahaasteet ovat tiedossa ja 
asiaan on painokkaasti toivottu muutosta 

 Lukuvuoden alku on sujunut koulun näkökulmasta pääosin rauhallisesti 
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 Nuoriso kokoontuu kaupassa ja saa hälinää aikaiseksi. Energiajuomat ovat 
haasteellinen asia, vaikka joku kauppias haluaisikin kieltää esim. alle 15-
vuotiaalta niiden ostamisen. Lapsella on perustuslaillinen oikeus ostaa ja 
juoda energiajuomaa, joten koulukaan ei voi kieltää niiden nauttimista. 
Oppitunnilla ei kuitenkaan järjestyssääntöjen nojalla syödä eikä juoda. 


