Koulukiusaamista esiintyy kaikkialla maailmassa ja kaikissa kulttuureissa. Sitä on esiintynyt kaikkina
aikoina. Kiusaaminen ei ole hyväksyttävää.
Mitä Martinniemen koululla tehdään kiusaamiseen puuttumiseksi?
Martinniemen koulu, kuten lähes kaikki Suomen koulut, ovat sitoutuneet KiVa-ohjelman mukaisesti ennalta
ehkäisemään kiusaamista. Siihen liittyy kymmenen oppituntia tarkoin suunnitellun ohjelman mukaisesti
ekaluokille ja neljänsille luokille. Aineistoon kuuluu keskusteluja, leikkejä, tietokonepelejä ym. teemojen
mukaisesti. Kuukausiteemat pyörivät infokanavallamme, ja muistuttavat myös muita luokkia ja opettajia
käymään teeman mukaisia jutteluja kuukauden aikana luokissaan arkitilanteisiin liittyen.
Kiva-toimintamalli kerrataan joka syksyisessä YHTEINEN ALOITUS -tapahtumassa. Mitä tehdään, kun tuntuu
siltä, että sinua kiusataan? Toimintamallia on esitelty pari vuotta sitten vanhempainillassa perusteellisesti
sekä joka luokassa olivat oppaat kiertämässä joka kodissa.
Vanhemmilta saadun vinkin mukaisesti liitämme toimintamallin myös koulumme kotisivuille sekä Wilmaan.
Koulun kotisivut ovat muutoinkin työn alla liityttyämme Ouluun, entiset hyvät kotisivut on poistettu, ja
Oulun kotisivujen tekoon olemme saaneet nyt koulutusta.

Koulumme toimenpiteet yksittäisissä kiusaamistilanteissa (suoraan Kivasivustolta: www.kivakoulu.fi/ toimenpiteet koulussa)
”Kun vanhempi ottaa yhteyttä kouluun kiusaamisasiassa tai oppilas kertoo kiusaamisesta
opettajalle, selvitetään ensin, onko kysymyksessä systemaattinen kiusaaminen, satunnaisempi
konflikti, riita lasten välillä tai esimerkiksi väärinkäsityksiin perustuva loukkaantuminen. Kaikista
kiusaamisen tunnusmerkit täyttävistä tapauksista välitetään tieto koulutiimille, jonka jäsenet
ryhtyvät selvittämään asiaa ja käymään keskusteluja eri osapuolten kanssa. Tiimin jäsenet
keskustelevat ensin kiusatun oppilaan ja tämän jälkeen jokaisen kiusaamiseen osallistuneen
oppilaan kanssa yksitellen. Kiusaamisessa mukana olleet lapset tavataan vielä ryhmänä. Kun on
sovittu, miten he muuttavat käyttäytymistään, sovitaan uudesta tapaamisesta, nk.
seurantakeskustelusta. Sekä kiusatun että kiusaamiseen osallistuneiden kanssa tavataan uudelleen
ja varmistetaan, että kiusaaminen on todella loppunut.
Vanhempia informoidaan kaikista tiimin käsiteltävänä olleista omaa lasta koskevista tapauksista.
Tarvittaessa vanhempia voidaan pyytää koululle selvittämään asiaa. Ensisijaisesti kiusaamiseen
liittyvät keskustelut käydään kuitenkin koulun aikuisten ja oppilaiden välillä.”
Vuosittain tehdään KIVA-kouluissa oppilaille kartoitus kiusaamisen ilmenemisestä, ja sen
kokemisesta. Jatkossa pyrimme käsittelemään asiaa myös oppilaskunnassa ja vasta perustetussa
vanhempaintoimikunnassa.

MUUTA KIUSAAMISEEN LIITTYVÄÄ:
Huoltaja, jos lapsesi kertoo, että häntä kiusataan, kerro lapsen omalle opettajalle
mahdollisimman pian asiasta. Kiusaamisen tunnetta ei pidä vähätellä. Kun kiusoittelut, riidat ym.
saadaan mahdollisimman pikaisesti purettua, kun lapset vielä ne hyvin muistavat, on työ
hedelmällisempää. Jos kiusaamisen tunteet ovat jatkuvia, kannattaa ottaa yhteys KIVA-tiimiin.
Vanhemmat ja koulun aikuiset yhdessä hyvässä yhteistyössä luovat välittämisen ilmapiirin. Lapsi
saattaa erehtyä, mutta aikuisten vetäessä yhtä köyttä lapsi ymmärtää tilanteen ja oppii toivotut
tavat. Lapsella on oikeus aloittaa puhtaalta pöydältä, kun asia on selvitetty ja sovittu.

