
JULKILAUSUMA (ÄHTÄRIN YHTEISKOULUN OPPILAIDEN LAATIMA – ASIAT 

OPPILAIDEN KOKEMASSA TÄRKEYSJÄRESTYKSESSÄ) 

 

1.  En tiedä mistä saisin apua, jos perheessä olisi alkoholiongelma 

En tiedä kuinka terkkariin ja merkkariin saa yhteyttä, sillä yhteydenotto on epäselvä 

Moni nuori ei tietäisi kelle kertoa jos perheessä olisi ongelmia esim. päihteiden liikakäyttöä tai 

väkivaltaa. 

Tupakointi, alkoholi ja nuuskan käyttö on yleistynyt, noin puolet ähtäriläisistä nuorista käyttää/on 

kokeillut päihteitä. 

Tuntuu, että nuorten päihteidenkäytöstä on tehty arkinen asia,eikä siihen puututa. Miten? Miksi? Jo 

ala-aste ikäinen saattaa polttaa tupakkaa? 

Koulun ilmoitustaululle olisi hyvä tulla terveydenhoitajan, kuraattorin ja merkkarin 

puhelinnumerot, sillä heitä on vaikea tavoittaa Wilman kautta. 

 

2. Välitunteja olisi mahdollisuus viettää myös sisällä ja välitunneille enemmän aktiviteetteja, kuten 

pingis, biljardi, seurakunnan ja nuorisotoimen järjestämät toiminnat. 

Haluaisimme myös kouluumme sisävälitunteja, koska ulkona on kylmä ja sisätiloissa on tilaa 

nykyisin. 

3. Kun oppilaat tulevat 7. luokalle ja oppilas kokee joutuneensa väärään luokkaan, hänet pitäisi 

välittömästi siirtää haluamallensa luokalle! Tällä voitaisiin ehkäistä yksinäisyyttä ja muita 

mielenterveydellisiä ongelmia, joita oppilas mahdollisesti huonossa porukassa kokee. 

4. Haluamme parakkiin normaalit tuolit satulatuolien sijaan. 

5. Koulussa oppilaille on tarjolla liian niukasti opiskelutapoja, joita haluaisimme lisää. Pidemmällä 

kaavalla tämä myös vaikuttaisi huimasti oppilaiden alhaisiin arvosanoihin. 

6. Jo yläkouluikäisillä nuorilla olisi vapaasti mahdollisuus tienata omalla vapaa-ajallaan. (esim. 

viikonloppuna) 

7. Vapaa-ajalle enemmän toimintaa esim. näytelmäkerho ja keikkoja/discoja yläasteikäisille! 

Voisiko yläaste ikäisistä tulla ala-aste ikäisten toimintoihin/tilaisuuksiin vetäjiä, pientä palkkiota 

vastaan?   

8. Haluamme, että nuoppari olisi joka päivä auki ja pe-la pidempään auki. Erilliset nuorisotilat ala- 

ja yläaste ikäisille olisi kiva juttu. 

9. Parakkeihin tulisi naulakot tai saisimme tuoda takit sisälle, sillä talvisin on kylmä. 



10. Opiskelijoille halvempi kuntosalimahdollisuus. Saisi taloudellista tukea harrastuksiin, jos sitä 

tarvitsee 

11. Ruokalassa joka päivä juustoa ja leikkelettä leivän päälle. 

12. Haluamme vaikuttaa uuteen kouluun 

13. Kouluun oppikirjojen säilytyskaappi. 

14. Koulun pihalle lisää penkkejä istumiseen ja välitunneille lisää aktiviteetteja. Koulun pihalla 

nuorisotoimen ja seurakunnan aktiviteetit on ollut kivoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


