
 Hirsikampuksen koulukohtaisen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmän muistio 

Aika: 9.9.2020 kello 13.00-15.00 

Paikka: Iso neuvotteluhuone/ Teams- kokous 

Kokoonpano:  

Juha Pätsi, puheenjohtaja, vs. apulaisrehtori 

Sari Poropudas, sihteeri (esityslistat + muistiot) 

Johanna Ahjotuli, terveydenhoitaja (yläluokat ja lukio) 

Sari Nieminen, terveydenhoitaja (alaluokat) 

Hanna Illikainen, kuraattori (alaluokat)  

Suvi Kipinä, kuraattori (yläluokat ja lukio) 

Juha Mertala, etsivänuorisotyöntekijä 

Marita Hankila, nuorisotyöntekijä 

Iida Pikkuaho, tukioppilaiden vetäjä 

Sari Pietilä, etsivä nuorisotyöntekijä 

Jenni Juntti, vahtimestari 

Päivi Pudas AP/IP – vastaava ohjaaja, pois 

Jari Outila, liikuntatiimi 

Oppilaskunnan vetäjä 

Tukioppilaiden vetäjä 

Liisa Kytölä, Kiva-tiimi 

Tuula Niskakangas, opinto-ohjaaja 

Markku Rajala, opinto-ohjaaja, lukio 

Janne Majava, vanhempaintoimikunta 

Oppilaskunnan edustaja   

Lukion oppilaskunnan edustaja Niilo Talala 

1. Edellisen kokouksen muistio 
Muistio hyväksyttiin muutoksitta 
 

2. Etsivänuorisotyöntekijän toiminnan arviointia ja toiminnan vaikuttavuus (Sari Pietilä) 
Sari Pietilä kertoi, että hänet on työllistetty koronarahoituksella etsivänuorisotyöntekijäksi yläkouluun ja 
lukioon. Rahoitus loppuu lukuvuoden 2021 lopussa ja nyt on toiminnan raportoinnin aika. Sari kertoi, että 
työ on ollut erittäin kiinnostavaa ja antoisaa. Hän on työskennellyt Hirsikampuksella kolmena päivänä 
viikossa ja muun ajan hän on ollut muissa etsivän töissä.  

Etsivänuorisotyöntekijä on tehnyt tiivistä yhteistyötä kuraattori Suvi Kipinän, JOPO- ryhmän ja 
erityisopetuksen pienryhmän opettajien kanssa. Hän oli tämän lukuvuoden alussa JOPO-ryhmän 
ryhmäytymisleirillä Syötteellä. Jopo- luokanopettaja Ville Eroma täydensi kokouksen ulkopuolelta, että leirin 
aikana Sari kävi pitkiä keskusteluja etenkin tyttöjen kanssa. Keskusteluilla on ollut iso merkitys tyttöjen 
välisiin suhteisiin nimenomaan ryhmädynamiikan kannalta ja kiusaamisen vähenemiseen/loppumiseen. 
Kaiken kaikkiaan Sari on ollut JOPO-luokan mukana luokan arjessa, keskustelukumppanina nuorille ja 
tuonut positiivista henkeä arkeen. Ville Eroma pitää tätä työtä erittäin tärkeänä ja toivoo, että toiminnalle 
saataisiin jatkuvuutta. Ville lisäsi, että JOPO-luokan toimintaan on myös kirjattuna etsivän 
nuorisotyöntekijän osallistuminen JOPO-luokan toimintaan.   
  
Syyslukukaudella kuraattori ja etsivänuorisotyöntekijä pitävät yläluokilla ryhmäytymistunteja luokanvalvojien 
kanssa tarpeen mukaan. Viime keväänä etsivänuorisotyöntekijä oli mukana Nuotta- valmennuksessa, jossa 
oli mukana myös yläkoulun oppilaita. Nuottavalmennukset ovat lisänneet nuorten hyvinvointia.   
 



 Etsivänuorisotyöntekijän muu toiminta on ollut välituntitoimintaa nuorten kanssa sekä yksilötapaamisia 
nuorten tarpeiden mukaan. Kuraattori Suvi Kipinä halusi erityisesti huomioida etsivä nuorisotyöntekijän 
välituntitoiminnan, josta nuoret ovat antaneet erittäin paljon positiivista palautetta. Sari kertoi, 
suunnitelmassa oli järjestää yksinäisten oppilaiden kokoontumispaikka Hirsikampukselle, mutta tämä ei 
käynnistynyt hyvin.  

Nuorten keskuudessa oleminen on madaltanut nuorten kynnystä pyytää apua ja muutenkin Sarin kontakti 
nuoriin on ollut erittäin hyvää. Ville Eroma kertoi, että henkilökohtaiset keskustelut koululla ovat tärkeitä 
mahdollisuuksia nuorille ja nimenomaan yläkouluiässä oleville tytöille.  Sarilla on läsnäolon taito ja 
rohkeutta/motivaatiota mennä juttelemaan nuorille. Hänellä on myös ymmärrys siitä, että työ nuorten 
kanssa on pitkäjänteistä ja vaatii aikaa. ”Hedelmät” tulevat aikanaan. Siksi työn jatkuvuus olisi tärkeää.  
 
Kokonaisuudessaan vuosi on ollut erittäin hyvä ja toiminnalle on tässä muodossa ollut tarvetta. Sari 
toivoikin, että etsivät Miika Raiskio ja Juha Mertala voisivat tässä vaiheessa tulla katsomaan hänen 
toimintaa, jotta hyväksi todetut toimintamalli jatkuisivat. Vs. apulaisrehtori Juha Pätsi sanoi, että etsivät 
voivat tulla koululle heti, kun koronarajoitukset antavat siihen mahdollisuuden. 
 
Vanhempain toimikunnan edustaja Janne Majava totesi, koulunuorisotyön tekijän toiminta on erittäin hyvää 
ennaltaehkäisevää toimintaa, joka tukee oppilaiden hyvinvointia. Hän myös mietti, että onko kolme päivää 
ollut riittävä määrä tähän toimintaan vai olisiko sen tarve suurempi.  
 
Vs. apulaisrehtori Juha Pätsi totesi, että Sarilla on ollut erittäin hyvä ja aktiivinen rooli kouluyhteisössä. 
Hänen toiminta on ollut juuri sellaista, mitä tässä toimenkuvassa olevalta henkilöltä odotetaan. Toiminnalla 
on ollut merkittävä panos Hirsikampuksella ja tämän vuoksi olisi toivottavaa, että Sari pystyisi jatkamaan 
etsivänuorisotyöntekijänä.  
 
Sari Poropudas kertoi, oppilaiden hyvinvointi –kyselyissä on vuosittain noussut esille, että nuoret kaipaavat 
enemmän aikuisten huomiota ja tunnetta siitä, että heistä ollaan kiinnostuneita. Etsivä- Sarin läsnäolo 
nuorten kanssa ja aktiivinen kontaktin ottaminen heihin on varmasti ollut usealle nuorelle, erityisesti tytöille, 
tärkeä asia.  
 
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että etsivänuorisotyön tekijä Sari Pietilä on lukuvuoden aikana luonut 
työnkuvan, joka tukee vahvasti yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteita ja vahvistaa oppilaiden hyvinvointia. 
Janne Majava lupasi, viedä terveiset hyvinvointivaliokuntaan ja kertoa terveiset sinne.  
 

3. Pudasjärven Kiusaamiseen puuttumisen –malli (Liisa Kytölä) 
Työryhmä, johon kuuluvat Liisa Kytölä, Jenny Tervo, Petra Berg, Mirja Laakkonen, Annika Mattinen ja Sari 
Poropudas, ovat laatimassa kiusaamiseen puuttumisen mallia Pudasjärvelle. Mallin tämän hetkinen 
suunnitelma esitetään kokouksessa. Malli on esitelty henkilökunnalle Hirsikampuspalaverissa. Tavoitteena 
on saada malli toimimaan tämän lukuvuoden aikana. Malli esitetään kokouksessa ja tehdään tarvittaessa 
koulukohtaisia tarkennuksia.  
 
Keskustelua asiasta: 
Liisa Kytölä esitteli Pudasjärven kiusaamiseen puuttumisen – mallin. Hän kertoi, että useissa kunnissa on 
tehty oma kiusaamisen puuttumisen malli, jota toteutetaan kaikilla kouluilla. Tämä takaa sen, että kaikilla 
kouluilla oppilaita kohdellaan tasapuolisesti ja toimintamallit ovat yhtenäisiä koulupaikasta riippumatta. 
 
Janne Majava esitti, että malli pitäisi saada myös huoltajille nähtäväksi. Sari Poropudas lupasi laittaa mallin 
kaupungin sivuille ja sieltä linkin Wilmaan, josta huoltajat voivat tutustua siihen. Malli on käyty jo yläluokissa 
luokanvalvojien tunnilla läpi. Liisa Kytölä kertoi, että pienempien oppilaiden kanssa malliin ei olla vielä 
tutustuttu.  
 
Liisa Kytölä kertoi, että kaikissa kiusaamistapauksissa huoltajilla on oikeus kuulla kaikki 
kiusaamistapaukseen liittyvät tiedot; kiusaajien nimet, tapauksen yksityiskohdat, toimenpiteet, mihin on 
ryhdytty ja rangaistustoimenpiteet, mihin on ryhdytty.  
 
Janne Majava totesi, että osalla kiusaajista on henkinen yliote kiusattaviin, jolloin osa kiusaamistapauksista 
ei tule aikuisten tietoon.  
 
Juha Pätsi kertoi, että Hirsikampuksella on tehty jo vuosia aktiivisesti kiusaamisen vastaista työtä ja tuloksia 
on näkynytkin oppilaiden hyvinvointikyselyissä. Työtä kuitenkin edelleen riittää. Kaikkiin tapauksiin, jotka 
tulee tietoon, puututaan aina.  
 
 
 
 



 
4. Konsultaatiokioski (Hanna Illikainen) 

Oppilashuollon konsultaatiokioskiin voi tulla kysymään neuvoa missä tahansa mieltä askarruttavassa 
oppilashuoltoasiassa. Konsultaatiokioskin tarkoituksena on madaltaa kynnystä konsultaatioon ja helpottaa 
tiedonjakoa koulun eri työntekijöiden välillä. Kioskilla voi konsultoida nimettömästi oppilasasioissa. Oppilaan 
asioista nimellä puhumiseen tarvitaan huoltajien ja oppilaan lupa. 
Konsultaatiokioskissa toimivat erityisopetuksen koordinaattori Sari Poropudas, koulukuraattori Hanna 
Illikainen sekä terveydenhoitaja Sari Nieminen tai Johanna Ahjotuli. 
 
Kioski on avoinna torstaisin 23.9 alkaen klo.13-13.30 hallintosiivessä koulukuraattori Hanna Illikaisen 
työhuoneessa. 
 

 Keskustelua asiasta: 

Hanna Illikainen kertoi, että vastaavaa malli on käytössä useissa kunnissa. Kioskitoimintaan osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan myös konsultoiva psykologi Virva Siira. Toiminnan toivotaan selkeyttävän ja 
helpottavan oppilaan oppilashuollollisen tuen suunnittelua. Kioskissa on eri alan asiantuntijoita, joiden 
avulla oppilaan oppilashuollollisen tuen suunnitteluun saadaan moniammatillinen näkemys.  

Konsultaatioapua voi pyytää anonyymisti, jos huoltajalta tai oppilaalta ei ole lupaa keskustella asiasta 
ulkopuolisten kanssa. Tämä on erittäin tärkeä lähtökohta toiminnalle. Jos on tapauksia, jossa on huoltajalta 
lupa tai kaikki ovat osallisena oppilaan tuen järjestämiseen, niin silloin voi puhua oppilaan nimellä.  

Sari Poropudas lisäsi, että konsultaatio kioskin avulla voidaan myös selkeyttä eri toimijoiden toimenkuvaa 
oppilashuollollisissa asioissa. Opetushenkilökunta vastaa pedagogisesta tuesta, kuraattorit ovat 
sosiaalityön asiantuntijoita koulussa ja terveydenhoitajat vastaavat terveyteen liittyvistä asioista. 

Juha Pätsi arvioi, että tämä toiminta on erittäin tarpeellinen ja hyvä lisä oppilashuollon kehittämiseen 
Hirsikampuksella.  

  

 
5. Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelman hyväksyminen (Sari Poropudas) 

Koulukohtainen oppimissuunnitelma on päivitetty osittain opetushallituksen koronaohjeiden mukaan. 
Suunnitelma on käsitelty oppilashuoltotiimissä. Suunnitelman esittely kokouksessa.  
 
Keskustelua asiasta: 
Sari Poropudas esitteli suunnitelman pääpiirteissään kokouksessa. Suunnitelma on muistion liitteellä ja se 
on toimitettu kaikille oppilas – ja opiskeluhuoltoryhmän jäsenille. Suunnitelma hyväksyttiin kokouksessa.  
 
 

6. Hankkeet 
 
Sointu-hanke (Sari Poropudas) 
Sointu- hanke jatkuu seuraavilla koulutuksilla, joihin lähetetty henkilökunnalle ilmoittautumislinkit 

• Resetti- koulutus 
• VSOP- vuosiluokkiin sitomaton opetus 21.9. 2021 kello 14.00-15.30 
• VSOP- tallenne katsottavissa 23.9.-31.10. 2021 asti 
• Kouluakäymättömyys 13.10.2021 kello 14.00. 15.30 
• Kouluakäymättömyys tallenne katsottavissa 15.10.- 26.11.2021 asti 
• Hyvinvoiva kouluyhteisö – luento oli Veso- koulutuksena 

 
Sointu- hanke on saanut lisärahoitusta vuodelle 2022-2023. Hankkeen kautta palkataan Pudasjärven 
kouluille tutor- opettaja, joka jalkautuu oppitunneille luokanopettajien/ aineenopettajien työtä tukemaan.  

Challenge-tutkimus (Liisa Kytölä ja Sari Poropudas) 

• Tutkimus jatkuu tämän vuoden ajan  
o oppilaskyselyt syyskuussa ja tammikuussa 
o henkilökunnan kysely tammikuussa  

Sairaalakoulun konsultaatiohanke 

 
Kerhotoiminta (kerhokoordinaattori oona.pyykko@pudasjarvi.fi) 

mailto:oona.pyykko@pudasjarvi.fi


Haasteena on, että kerhotoiminta pitäisi järjestää koulupäivän yhteyteen. Wilmassa on paljon kerhoja, jotka 
toimivat 
 

7. Oppilashuoltopalaverit ja Kiva-keskustelut 
Kiva- keskustelut 1 
Oppilashuoltopalaverit 12  
Oppilashuoltopalaveri lukio 3 
 
 

8. Vanhempaintoimikunta 
Janne Majava kertoi, että vanhempaintoimikunnan tavoitteena on ollut saada energiajuomien myyntikielto 
alle 15-vuotiaille. He ovat kysyneet kauppiailta halukkuutta siihen, mutta yhtenäistä päätöstä asiaan ei ole 
saatu. Osa kauppiaista oli esittänyt, että asian voisi laitta kaupungin järjestyssääntöihin, niin siinä 
tapauksessa kieltoon voidaan suostua. Janne Majava oli selvittänyt asiaa ja saanut vastaukseksi, että 
kaupunkien järjestyssäännöt ovat poistuneet jo kauan sitten. 
Jotta myyntikielto saataisiin, niin siitä pitäisi tehdä kansalaisaloite tai vanhempaintoimikunta voisi tehdä 
aloitteen hyvinvointivaliokuntaan, joka veisi asiaa eteenpäin. Todettiin, että jälkimmäinen vaihtoehto olisi 
tässä tapauksessa parempi ja mahdollisesti myös nopeampi vaihtoehto. Asia otetaan esille vanhempain 
toimikunnan kokouksessa. 
 
Vanhempain toimikunta kannustaa oppilaita lukuharrastuksen pariin. Toimikunta on tilannut 
Hirsikampukselle kaksi vuosikertaa Aku Ankka – lehtiä oppilaiden luettavaksi. Hilmat ovat myös 
lahjoittaneet kassillisen kirjoja koululle ja myös kirjastosta on saatu kirjoja oppilaiden luettavaksi. Iida 
Pikkuaho lupasi katsoa ja järjestää kirjat oppilaiden luettavaksi.  
 
 

9.  Seuraavat kokoukset 
24.11. 2021 kello 13.00 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään kello 14.38 
 

  Juha Pätsi   Sari Poropudas 

vs. apulaisrehtori  erityisopetuksen koordinaattori 

puheenjohtaja   sihteeri 

 


