
Liperin koulun monialainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä  
ke 18.9. klo 14.15 ruokalassa 
 
Läsnä 
Virpi Eronen, apulaisrehtori 
Pia Nivala, nuoriso-ohjaaja 
Anu Kontkanen, terveydenhoitaja 
Elisa Utriainen, kuraattori 
Tiina Viinikainen, koulupsykologi  
Kirsi Pulkkinen, oppilaskunnan ohjaaja 
Sanna Parkkinen, apulaisjohtaja 
Tiina Karvinen, vanhempainneuvoston edustaja 
Jesse Tanskanen, oppilaskunnan hallituksen pj. 
Jami Vänskä, oppilaskunnan hallituksen pj. 
Liisa Pietarinen, oppilaanohjaaja 
 
 

1. Puheenjohtaja Virpi Eronen toivotti osallistujat tervetulleeksi.  
 

2. Osanottajat esittäytyivät ja kertoivat lyhyesti syksyn ajankohtaiset kuulumiset  
 
Mia Nivala 

- Uutta toimintaa ”nuuska-agenteiksi” kouluttaminen 8.-9. luokkalaisille  jotka pitävät 
vertaistuokioita 5.-7.luokkalaisille.  

- KRIS ry huolissaan Liperin kunnan päihdetilanteesta. Alkavat pitämään nuorisokahvilaa kirkonkylällä 
lomittain nuokkarin aukioloaikojen kanssa.  

- Kokemusasiantuntijoita tarjonneet käyttöömme, suhtaudutaan tarjoukseen varovaisesti. 
- 9.luokkalaiten terveystiedontunnit marras-joulukuussa, syyskuussa kuraattorin kanssa 

7.luokkalaisten oppitunnit kiusaamisasioihin liittyen.  
- Pienryhmätoiminta alkaa lokakuussa (Honkalampisäätiön projekti).  
- 7.luokkien ryhmäytymispäivä on ollut yhteistyössä koulun ja seurakunnan kanssa. Toiminta jatkuu 

vielä kahdella tapaamisella.  
- Lapsiparlamentti perusteilla Liperiin, suunnattu alakouluikäisille, Mia organisoi 

Anu Kontkanen 
- Perustyötä ollut syksyn alku, tarkastukset menossa, Anulla 6-9. luokat, 1-5. luokat Annikalla. 
- Isoin huoli sisäilma-asioissa, useita yhteydenottoja huoltajilta. 
- Hammaslääkärit ehdottaneet yhteistyötä nuuska/tupakkateemalla tehtävästä tiedottamisesta.  
- pop up-päivät Outokumpu, Polvijärvi ja Liperi, kolme pistettä 7.luokkalaislle viime vuonna, uusitaan 

ensi keväänä. 
Virpi Eronen 

- Uusia väistötiloja otetaan käyttöön vuoden vaihteessa, alakoulun luokkia, musiikkiluokka, rehtorit, 
oppilaanohjaajat, psykologi, kuraattori. 

- Alakoululaisten tunteja siirretty myös parakkeihin vanhan koulun puolelta.  
- VIP-verkoston kokouksessa esitellyt Liperin OH-suunnitelmat ja asiakirjat saaneet laajasti kiitosta. 

Tiina Karvinen 
- Vanhempainneuvostoon uudenlaista toimintaa, mahdollista jakoa alakoulu-/yläkoulukokouksille. 
- Yhteistyötä Joensuun vanhempainneuvoston kanssa viritellään. 
- Toivotaan versosovittelun tehostettua käyttöä kaikissa kouluissa.  
- Seuraava vanhempainneuvoston kokous lokakuussa. 
-  

Kirsi Pulkkinen 
- Oppilaskunnan toimintaa käynnistellään, aamupalakioski, teemaviikot ja teemapäivät tulossa. 



- Vanhempaintoimikunnasta terveisinä, Wilman käyttö saanut kiitosta huoltajilta. 
Jesse Tanskanen ja Jami Vänskä 

- Ovat oppilasedustajina monessa mukana.  
- Versoon pitäisi saada 9.luokakalaiset innostettua, asiasta infoa tulossa päivänavauksessa. 
- Ilmiönä ”kavereiden keskinäistä naljailua”, eli huonoa kielenkäyttöä joka hyvin yleistä eri luokka-

asteilla ja johon olisi hyvä puuttua myös aikuisten. 
- oppilaskunnan koulutuspäivä ollut viime viikolla, laadittu mm. vuosikello 

Tiina Viinikainen 
- Aloittanut uutena psykologina tänä syksynä, maanantaina koko päivän ja keskiviikkona iltapäivät 

Liperin koululla. 
- Liperissä monet asiat mietitty ja rakenteet ovat kunnossa. 
- Mahdollisesti osuus 8.luokan tuta-tunneille.  
- Ehdotuksena, OH-ryhmässä voisi olla seurakunnan ja kolmannen sektorin edustajat. 

Elisa Utriainen 
- Ensimmäinen vuosi yhdessä yksikössä. 
- Paljon tekemistä, yhteistyö Mia Nivalan kanssa antoisaa. 
- Kuraattorin näkökulmasta yhteistyö koulussa toimii hyvin. 
- vanhemmuuden tukeminen tärkeää.  

Sanna Parkkinen 
- Alakoulun luokat vaihtaneet tiloja, sisäilma mietityttää. 
- Inklusiivisen koulun periaatteilla toimitaan. 
- Jonkin verran henkilöstövaihdoksia alakoulun puolella. 
- Versotoimintaa pyritään aktivoimaan oppilaita.  
- Ilmiönä huomattu, että lapset kaipaavat kovasti syliä, varsinkin maanantaisin.  
Liisa Pietarinen 
- Oppilaanohjauksessa huomattu mm. kalenterin käytön hankaluus ja opettelu. Tekemisen 

aikataulutus aiheuttaa ahdistusta varsinkin 9.luokilla. 
 

3. Kehitettäviä asioita lukuvuodelle: 
 

- Toisille puhumiseen liittyvä kielenkäyttö ja siihen puuttuminen (Mia ja Tiina). 
- Vanhempainiltojen suunnittelu (vanhempainneuvosto). 
- Kasvatuskumppanuus vahvemmin esille, vanhempien aktiivisen roolin kehittäminen. 
- Oh-ohjausryhmässä mietitään laajan oppilashuoltoryhmän toiminnan jäntevöittämistä. 
- Mietittäväksi tämän ryhmän kokoonpanoa, puuttuuko jokin taho? 

 
4. Muita asioita tiedoksi: 
- Konsultointi yli hallintokuntien rajoja aina mahdollista salassapitosäännöksiä rikkomatta. 
- Yhteistyötahojen yhteystietojen tarkistaminen syksyisin tärkeää, tehty tänä syksynä jo. 

 
Seuraava kokous 27.11.2019 Liperin koulun ruokalassa 
 
Muistion kirjaus Liisa Pietarinen 


