Muistio kokoontumisesta 27.1.2015
Paikalla 7 vanhempaa sekä opettajista Anni Pyrrö ja Jaana Rautiainen.
KiVa koulu ohjelma
Tämänkertaisen kokoontumisen teemana oli KiVa Koulu toimenpideohjelma.
KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, jonka käyttäjiksi on Suomessa rekisteröitynyt noin
2500 koulua. Ohjelma pyrkii antamaan konkreettisia työvälineitä kiusaamisteeman käsittelemiseksi
oppitunneilla ja koulussa esille tuleviin kiusaamistapauksiin puuttumiseksi. Myös Pitkäkankaan koulu on
mukana Kiva Koulu ohjelmassa.
Jaana Rautiainen on yksi alakoulun KiVa-opettajista, Anni Pyrrö puolestaan yläkoulun puolelta.
He esittelivät KiVa Koulun toimintamallia: esimerkiksi 1., 4. ja 7. luokkalaisille pidetään säännöllisesti KiVateematunteja. Tärkeimpänä toimintamallina on kuitenkin välitön puuttuminen sellaisiin kiusaamistilanteisiin,
jotka tulevat koulun ja siten KiVa-opettajien tietoon. Useimmiten kiusaamistilanteet tulevat koulun tietoon
esimerkiksi vanhempien tai luokanvalvojan ilmoituksella, mutta joskus myös oppilas itse saattaa ottaa
kiusaamisen esille (pääasiassa yläkouluikäiset). Kiusaamistilanteet käydään läpi KiVa-keskusteluissa, joihin
on selkeät toimintamallit: KiVa-opettajia on keskustelussa mukana aina kaksi ja ensin keskustellaan kiusatun
kanssa yksin. Tämän jälkeen myös kiusaajan/kiusaajien kanssa keskustellaan ja keskustelusta ilmoitetaan
aina myös vanhemmille. Yleensä pyritään järjestämään myös kiusatun ja kiusaajien välille tilaisuus, jossa
asia sovitaan kasvotusten. Keskusteluiden yhteydessä sovitaan myös seurantatilaisuus viikon – kahden
päähän.
Syksyn aikana sekä yläkoulun että alakoulun puolella on ollut alle kymmenen tapausta, joissa keskustelut on
järjestetty.
Aihe herätti vilkasta keskustelua kiusaamisesta, kiusaamiseen puuttumisesta sekä mm. vanhempien
vastuusta kiusaamistapauksissa. Esimerkiksi netin kautta tapahtuva kiusaaminen ei välttämättä näy
koulussa saakka, mutta kiusaajina saattavat silti olla omat luokkakaverit: nimitellään, levitetään toisesta
vääristeltyjä kuvia, suljetaan pois yhteisistä ryhmistä jne. Tällaista tapahtuu nykyään jo alakouluikäisillä, ja
yhteen tällaiseen tapaukseen 5. luokkalaisten keskuudessa on jo Pitkäkankaan koulussakin puututtu erään
vanhemman aloitteesta. Vanhempien siis toivotaan seuraavan tarkasti lastensa some-käyttäytymistä ja myös
keskustelevan säännöistä lastensa kanssa: kiusaaminen netissä on ihan yhtä vahingoittavaa lapselle kuin
kasvotusten kiusaaminen.
Vanhempaintoimikunta esitti koululle aloitteen, että syksyllä pidettävissä vanhempainkokouksissa esiteltäisiin
jokaisen luokka-asteen vanhemmille KiVa-toimintaa, sillä vanhempainiltoihin osallistuu kuitenkin suurin osa
vanhemmista ja näin tietoa tästä toimintamallista saataisiin levitettyä myös vanhemmille.
Päätimme ottaa seuraavan kokoontumisen keskusteluteemaksi kouluruokailun ja kouluhyvinvoinnin.
Ruokailusta järjestetään kysely 3-9 luokkalaisille koululaisille, ja tuon kyselyn tulokset ovat saatavilla
seuraavassa palaverissa.
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