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    MUISTIO 

Opiskeluhuollon ohjausryhmän kokous 

 

Aika: ma 15.1.2018 klo 15.00-16.30 

Paikka:   Laitilan kaupungintalo, valtuustosali 

Läsnä:   Kyösti Heinonen Laitilan Eräsissit ry 

Piia Hyötilä  sivistys- ja koulutoimi siht. 

Taija Jalonen  varhaiskasvatus, esiopetus 

Toni Kangas  Laitilan lukio 

Kristiina Kaupinsalo sivistys- ja koulutoimi 

Heli Kiertokari-Laitinen sivistys- ja koulutoimi pj. 

Sami Kolehmainen kyläkoulut 

Eero Kuisma  sivistysvaliokunta 

Erika Lahtonen  Lukion opiskelijakunta 

Matti Lehmuskallio Varppeen koulu 

Jussi Mattila  sosiaali- ja terveystoimi  

Susanna Metsärinta Laitilan Lumikit 

Piipa Nivola  varhaiskasvatus 

Kari Penttinen Laitilan seurakunta 

Pia Penttinen  Laitilan seurakunta 

Marja Sederholm koulu- ja opiskeluterveydenhuolto  

Merja Suominen Laitilan Nuorisoverstas ry 

Maria Tuomi  MLL Laitila 

Riina Vainio  Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys 

Mika Varjonen Uudenkaupungin poliisiasema   

Katri Viherjälaakso Kappelimäen koulun vanhempainyhdistys, Laitilan Jyske ry 

Laura Vuola  Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys  

Ilmari Vuorela  Varppeen koulu 

 

 

1.Kouluterveyskysely 

Varppeen koulun rehtori Matti Lehmuskallio esitteli pääkohdat vuoden 2017 Kouluterveyskyselystä. 

Suurin osa Kouluterveyskyselyyn vastanneista laitilalaisista yläkoululaisista koki terveydentilansa 

hyväksi. Noin 15 prosenttia ei kokenut terveyttään hyväksi. Liikuntaa harrastavien osuus oli kasvanut 

hieman viime kyselyyn verrattuna. Tupakan poltto oli vähentynyt huomattavasti kouluterveyskyselyn 

perusteella. Myös paikalla olleen poliisin Mika Varjosen havaintojen mukaan tupakan poltto nuorten 

keskuudessa on vähentynyt. Tytöistä noin 10 prosenttia ja pojista noin 3 prosenttia on kokeillut 

päihteitä. Humalahakuinen alkoholin käyttö rajautuu pieneen osaan nuorista. Väsymyksen tunne on 

lisääntynyt samalla, kun alle 8 tuntia nukkuvien määrä on kasvanut. Unen määrä on laskenut aiempiin 

vuosiin verrattuna. 

Noin 80 prosenttia kyselyyn vastanneista yläkoululaisista koki, että opettajat kohtelevat oppilaita 

oikeudenmukaisesti. Yli puolet nuorista raportoi, että välit vanhempiin ovat hyvät. Aiemmin näin on 

kokenut vain joka neljäs. Kiusatuksi joutuminen ja yksinäisyys ovat vähentyneet vuosikymmenen 

aikana kymmenisen prosenttiyksikköä. Noin 5 prosenttia nuorista raportoi tulleensa kiusatuksi 

toistuvasti. 
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Laitilan lukion rehtori Tomi Kangas esitteli lukion 1.- ja 2.-vuosikurssilaisten tulokset. Vastaajia oli 39. 

Viikoittain kiusaamista koki pari opiskelijaa. Yleisesti lukiolaiset kokivat hyvinvointinsa aiempaa 

paremmaksi. Noin 8 prosenttia koki vointinsa huonoksi. Noin kolmanneksella lukiolaisista on lääkärin 

toteama pitkäaikainen sairaus. Lukiolaiset raportoivat syövänsä säännöllisesti kouluruuan. Tupakointi 

on marginaalista. Humalahakuinen alkoholinkäyttö on aiempaa harvinaisempaa. Yli puolet lukiolaisista 

kertoi pitävänsä koulunkäynnistä. Lukiossa ilmiönä näkyy tunnollisten tyttöjen stressi. Varsinkin kokeet 

aiheuttavat stressiä. Koulunkäynnissä ja oppimisessa ei koeta vaikeutta. Lähes kaikki lukiolaisista koki, 

että työrauha on hyvä. Noin kolmannes on huolissaan terveydestään ja jaksamisestaan. Tytöistä noin 

puolet koki näin. Todettiin yhteisesti, että lukiossa stressin kokeminen on sellainen ilmiö, johon 

opiskelijahuolto voisi tarjota esimerkiksi psykologin vetämää stressiryhmää. 

 

2. Oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen 

Sivistystoimen johtaja Heli Kiertokari-Laitinen totesi, että Laitilan oppilashuoltosuunnitelma päivitetään 

tänä vuonna. Oppilashuoltohenkilöstö hoitaa oppilashuoltosuunnitelman päivittämisen. 

 

3. Laitilan lasten ja nuorten yhteiset pelisäännöt 

Aiemmassa opiskeluhuollon ohjausryhmän kokouksessa 20.8.2017 sovittiin, että kartoitetaan aluksi 

koulujen oppilaskuntien näkemystä siihen ehdotukseen, että lapsilla ja nuorilla olisi Laitilassa yhteiset 

pelisäännöt. Oppilaskuntien pohdintojen perusteella lähetettiin wilmaviesti vanhemmille, yläkoulun 

oppilaille ja lukion opiskelijoille. 

Koulukuraattori Kristiina Kaupinsalo kertoi yllämainitusta kartoituksesta. Koulukuraattorit olivat 

koonneet vastauksista yhteenvedon, joka lähetettiin kokouskutsun saaneille etukäteen: 

”Pääsääntöisesti suhtautuminen yhteisiin pelisääntöihin oli positiivista (34). Vanhemmilta 

vastauksia tuli yhteensä 36. Epäilyä aiheutti perheiden sitoutuminen yhteisesti sovittuihin 

sääntöihin (8). Kielteisesti yhteisiin pelisääntöihin suhtautui kaksi perhettä. Lisäksi perheet 

pohtivat myös lasten ja nuorten erilaisia elämäntilanteita, esimerkiksi kotiintuloaikaa 

suhteutettuna harrastusten myöhäiseen loppumisajankohtaan. Vastauksissa ehdotettiin 

vanhemmille suljetun ryhmän perustamista sosiaaliseen mediaan, jolloin vanhemmat 

pääsisivät keskustelemaan asiasta. Kannatusta saivat seuraavat yhteiset pelisäännöt: 

(sulkeissa yläkoulun ja lukion vastausmäärät) 

Kotiintuloajat (8) 8 

Puhelin/tabletti tms. yöksi muuhun tilaan kuin omaan huoneeseen (6) 3 

Ruutuaika (5) 4 

Nukkumaanmenoaika (5) 2 

Kännykän käyttö (ajat, sisältö, sosiaalinen media, kiusaaminen/ulkopuolelle jättäminen) 5 

Lisäksi yksittäisiä toiveita koskien energiajuomia (1) (toiveena saada yritykset mukaan), 

vanhempien yhteydenottoihin vastaamista (2), sallittuja youtube-videoita (1) sekä yhteistä 

päivällistä (2), ulkoiluun sopivan vaatettamista sekä pyöräilykypärän käyttöä. 

Nuorista kolme vastasi, joista kaksi ei ollut yhteisten pelisääntöjen kannalla ja kolmannen 

vastauksesta mielipide ei selvinnyt.” 

Kokouksessa pohdittiin tarvetta yhteisille pelisäännöille. Mietittiin myös sitä, mikä taho jatkaa 

valmistelua. Ehdotettiin Laitilan vanhempainyhdistyksiä, jotta kasvatukseen liittyvät pelisäännöt olisivat 

lähtöisin vanhemmilta. Pohdittiin myös sitä, että jos ohjausryhmään kuuluva oppilashuollon edustus 
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valmistelee pelisääntöjä, tuleeko vanhemmille sellainen vaikutelma, että koulu puuttuu kasvatukseen. 

Lisäksi mietittiin, kuinka tarkasti pelisääntöjä pystytään määrittämään. Osa tahoista pohti sitä, ettei ole 

yksiselitteistä tehdä konkreettisia ehdotuksia. Päädyttiin jatkamaan yhteisten pelisääntöjen suunnittelua, 

joka toteutetaan oppilashuollossa. Yhteistyötä tehdään oppilaskuntien ja vanhempainyhdistysten kanssa. 

4. Kuulumiset Laitilassa  

Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila kertoi, että Laitilassa on nyt käytössä Pyydä apua! –nappi, joka 

on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Yhteydenotot sosiaalitoimeen 

ovat olleet laskussa. Viime vuonna tehtiin 20 sijoitusta, joista 10 oli kiireellisiä. Poliisi Mika Varjosen 

mukaan arkisin Laitilassa on rauhallista. Jonkin verran on häiriökäyttäytymistä kaupungilla, mutta 

pääsääntöisesti lapset ja nuoret käyttäytyvät hyvin. 

Seurakunnan työntekijät Pia Penttinen ja Kari Penttinen arvioivat, että suurimmalle osalle Laitilan 

nuorista ja lapsista kuuluu hyvää, mutta osa syrjäytyy. Varhaiskasvatusjohtajien Taija Jalosen ja Piipa 

Nivolan mukaan Laitilassa on jonkin verran pikkulapsiperheitä, joissa vanhempien jaksaminen heikkoa. 

Kyläkoulujen rehtori Sami Kolehmainen kertoi kyläkoulujen niin sanotusta 

oppilashuoltamotoiminnasta, joka on käynnistymässä. Jokaisella kyläkoululla on kevätlukukauden 

aikana aamukahvien merkeissä toimiva oppilashuoltamo. Tarkoituksena on lisätä yhteisöllistä ja 

ennaltaehkäisevää oppilashuoltoa. 

Järjestöjen edustajat kertoivat toiminnastaan. Merja Suominen kertoi, että Laitilan Nuorisoverstaalla 

tuetaan nuoria, joilla on pääsääntöisesti mielenterveys- tai päihdeongelmia. Laitilan Eräsissit ry ja 

Laitilan Lumikit järjestävät partiotoimintaa. Kyösti Heinonen ja Susanna Metsärinta arvioivat, että osa 

nuorista, joilla on joitakin haasteita, lopettavat partion herkästi yläkouluiässä. Riina Vainion mukaan 

Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys tarjoaa ennaltaehkäisevää toimintaa lapsille ja nuorille. Laura Vuola 

aloitti juuri työskentelyn 4H-yhdistyksessä Riina Vainion jäädessä pois. Aiemmin Laitilassa nuoriso-

ohjaajana toiminut Laura Vuola koki, että Laitilan 1. luokan oppilaille tarjottu ryhmäyttäminen on 

tärkeää toimintaa, jonka järjestivät oppilashuolto ja nuorisotoimi. Kappelimäen koulun 

vanhempainyhdistyksen ja Laitilan Jyske ry:n edustaja Katri Viherjälaakso kertoi, että lisää 

vapaaehtoisia tarvittaisiin urheilutoiminnan järjestämiseen. Maria Tuomi (MLL) kertoi, että tällä 

hetkellä on kaksi projektia, joilla voidaan tukea nuorten aktiviteetteja/ideoita, esimerkiksi 

tukioppilastoimintaa. 

5. Suunnitelma ja seuraava kokous 

Seuraava kokous on tarkoitus pitää toukokuussa. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan kutsuttaville 

sähköpostitse. Seuraavaan kokoukseen mennessä valmistellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä päivitetään 

oppilashuoltosuunnitelma. 

 

Muistion laati 

Piia Hyötilä 

koulupsykologi, Laitila 


