
Liperin koulun monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä  
ke 27.11. klo 14.15- ruokalassa 
 
Läsnä 
Virpi Eronen, apulaisrehtori, puheenjohtaja 
Antti Ikonen, rehtori 
Pia Nivala, nuoriso-ohjaaja 
Oona Holopainen, nuorisotyön harjoittelija 
Anu Kontkanen, terveydenhoitaja 
Annika Päivinen, terveydenhoitaja  
Anna-Liina Sillanpää, terveydenhoitajaharjoittelija 
Elisa Utriainen, kuraattori 
Tiina Viinikainen, koulupsykologi  
Kirsi Pulkkinen, oppilaskunnan ohjaaja 
Sanna Parkkinen, apulaisjohtaja 
Hans Ekroos, 7.luokkien erityisopettaja 
Sirpa Heikkinen, vanhempainneuvoston edustaja 
Susanna Nevalainen, vanhempainneuvoston edustaja 
Jesse Tanskanen, oppilaskunnan hallituksen pj. 
Liisa Pietarinen, oppilaanohjaaja, sihteerinä 
 
Aiheina: 

• yleinen hyvinvointi koulussa 

• hyvinvointikyselyn tulokset 

• siirtokoulutilat 

• päihteiden (erityisesti nuuskan) käytön vähentäminen 
 

1. Puheenjohtaja Virpi Eronen toivotti osallistujat tervetulleeksi.  
 

2. 7.luokkalaisten kuulumisista alusti Hans Ekroos 
- ikäluokka pääsääntöisesti hyväkäytöksistä ja hyvin ohjailtavissa, hyvä keskusteluyhteys oppilaiden ja 
koulun aikuisten välillä 
- nuuskan käyttö- ja myyntitoiminta tällä hetkellä hyvin näkyvää, oppilaita jäänyt kiinni nyt paljon (myös 
muilta luokka-asteilta), toimintaan liittyy myös uhkailua ja kiristystä 
 → selvittelyyn käytetty paljon aikaa ja resurssia sekä tehty aktiivista yhteistyötä huoltajien ja 
viranomaisten (Ankkuritiimi, sosiaalitoimi, oppilashuolto) kanssa 
- sosiaalisen median käyttö ”toinen todellisuus” normaalista 
- watsup ryhmien hyvät puolet koulutyön kannalta, mutta siellä tapahtuu myös ikävää viestittelyä ja 
kiusaamista ja myös nuokkarin avoimeen ryhmään tulee paljon asiatonta viestintää 
- itsetunto ongelmia, ahdistusta, haastetta koulutyössä 
- heikkoja arvosanoja myös jonkin verran 
→ 7lk oppilailla on kasvua tukevaa pienryhmätoimintaa Honkalampi-säätiön, oppilashuollon ja koulun 
sekä huoltajien  kanssa yhteistyössä  

 
3. Nuuska-agentit koulutetaan tammikuussa, 9.-luokkalaisille kohdennetaan koulutusta, pitävät 

aikanaan oppitunteja 5.-7.luokkalaisille. Päihdeasiat esillä opetuksessa mm. terveystiedossa ja 
tunnetaito-kurssilla. 
 
Yläkoulun oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa on tiedotettu syksyn nuuska-asiassa asianmukaisesti.  



Alakoulun puolella ei nuuska- asia ole ollut niin ajankohtainen, mutta vanhempainneuvoston 
edustajien puolesta toivottiin kuitenkin viestintää myös alakoulun vanhemmille jossakin muodossa 
asiasta. 

 
4. Kouluterveyskyselyn 2019 keväältä tuloksista muutamia nostoja (tulokset liitteenä) 

- monet alakoulun oppilaat kokevat, että heitä ei kuunnella opettajien taholta  
- koulu-uupumusta runsaasti, myös kaverisuhteet ja muu elämä stressaavat 
- uupumuspohjaista väsymystä seudullisesti verrattuna runsaasti yläkoulussa 
- nuoret asettavat itselleen myös korkeat vaatimukset 
- taito ponnistella asioiden eteen puuttuu 
➔ mietinnässä Liperin selviytyjät-ryhmä, uupumisen ehkäisyyn, Miia N. mukana kehittelyssä 

 
 

5. Koulun omassa hyvinvointikyselyssä ei noussut erityisiä huolenaiheita 
 

6. Wilma- viestinnän sävyyn tulisi kiinnittää huomiota, toivotaan asiallista sävyä kaikilta  
 

7. Hiljainen tila pitkällä välkällä nuorisotyöntekijä Miia Nivalan tilassa koululla maanantaisin, ja 
tiistaina 9.luokkalaisten tyttöjen vetämä jooga 
 

8. Kysely 8.luokanvalvojille miten tuta-tunnit sujuneet, opot kysyvät asiaa 
 

9. Siirtokoulutilat otetaan käyttöön 7.1.2020 
- aikataulut vaikuttavat pitävän 
- oppilashuollon palveluja siirtyy sinne (kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi) 
- hallinto siirtyy myös sinne (rehtorit ja opot) 

 
 

 
Muistion kirjaus Liisa Pietarinen 


