
JOKILAAKSON KOULUN OPPILAIDEN OIREET LUOKKA-ASTEITTAIN 

2C,      

- päänsärkyä koulupäivien jälkeen,  

- 1 luokalla 2 kk --> sairastunut astmaan (astma-annostus 1,5-2 kertainen annostus) 

 

2D 

- kesällä rauhallinen tilanne ylähengitysteiden kanssa, kun koulu alkoi alkoivat oireilut 

 

3C 

- nenäverenvuotoa, päänsärkyä 

- nenäverenvuotoa koulussa (tulee koulussa useasti), koulussa yskittää 

- toistuvat oireet alkaneet 2-luokan aikana, nuhaa, päänsärkyä, oireet helpottaneet 

viikonloppuisin, käyty lääkärissä, on oltu yhteydessä kouluterveydenhoitajan, opettajien, 

rehtorin, koululääkärin kanssa. 

- diagnosoitu äänihuulikyhmyt jotka usein seurausta huonosta sisäilmasta ja nenän 

eonosofiiniarvo positiivinen. ( myös ne verikokeet tukee sitä sisäilma-allergiaa eli 

valkosoluarvot ei oo ollut viitearvoissa 1,5 vuoteen). Ääni ihan painuksissa koko viime 

syksyn. Myös huulet rohtuu ja kuivuu. Eosinofiili arvo ja valkosoluissakin samaa, pelko 

tulevasta voinnista on todellinen. 

 

3D 

- silmätipat, nenäsumute (oireet pahemmat kakkosella), ei oireile lomalla 

- päänsärkyä 2-luokalla, luokka vaihtui, ei särkyä. 

- päänsärky ja kurkkukipua 

- kurkkukipua 

 

3F 

- päänsärkyä, lomalla helpottaa 

 

4A Pro 

- koulun jälkeen apaattinen, väsynyt, koulussa yskää, sydämentykytystä ja päänsärkyä, 

käytössä allergialääke (ei poista ongelmaa), migreenikohtaukset, Jennien luokassa 

helpottaa (oma luokka ruokalaa vastapäätä) 

 

4A  

- nenäsumute, histeciä tarvittaessa 

- iho-oireita 

- oireillut aiemminkin ja oireet pahenivat uudessa luokassa 

- huonoa oloa, päänsärkyä 

- oppilasta kutittaa aina koulussa, kotona ei tätä esiinny. 



 

5A 

- päänsärky, väsymys, pahoinvointi/ripuli, yskittää. Lomalla oireet helpottaneet, etäkoulun 

aikana oireet hävinneet. Astmalääkitys aloitettu. Oireet alkaneet syksyllä -20. Enkun 

luokassa ei yskitä.  

- päänsärky, väsymys, astmalääkitys otettu taas käyttöön, astmapolille menossa.  

- silmien oireilu pari vuotta sitten, mutta on vähentynyt 

- yksi vanhempi oireilee, jos on oleillut koululla, jonkin tapahtuman yhteydessä 

 

5B 

- yskää, päänsärkyä, nuori menossa astmapolille, yskii ja pärskii. Oireet ennen remonttia 

olivat pahemmat (ensimmäinen ilmastointiremontti) ihottumaa. 

- päänsärkyä, huulet kuivuivat ja nyt taas oireet palaavat remontin jälkeen oli parempi. 

Huono ilma, paras luokka englannin luokka (eskarin käytävässä). 

- päänsärky, huono olo, nuha, väsymys, englannin luokassa ei tule oireita. 

- köhiminen alkaneet ekalla, astma puhkesi, iv-korjauksen jälkeen oireet vähentyneet.  

- päänsärky, väsymys, astmalääkitys otettu taas käyttöön, astmapolille menossa.  

 

6A 

- haukottelua, väsymystä, vaikea saa happea, päänsärkyä, nuhaa, kesällä helpottaa. 

Sadekelillä kentän puoleisen tuulikaapin lattia lainehtii. (Tämä lainehtimis-ongelma mitä 

ilmeisemmin johtui sadevesien ohjautumisesta väärään paikkaan, joka on jo 

käsittääksemme korjattu.) 

- uninen olo, vaikea pysyä hereillä, päänsärkyä tosi usein, kesät ja etäkoulun aika 

oireettomia sekä särkylääkkeettömiä.  

- lapsuudesta asti astma, ja siihen jatkuva kortisonilääkitys. Erityisesti tänä syksynä hän on 

kokenut, että koulussa yskittää paljon ja nenä menee tukkoiseksi. Jatkuvan 

antihistamiannoksen turvin hän on koulua käynyt syyslomasta alkaen. Nyt etäkoulun 

jälkeen loman aikana antihistamiini jäi tauolle. Astmakontrollissa spirometriakokeessa 

todettiin keuhkojen  tilanteen heikentyneen ja arvojen siinä testissä laskeneen. Olemassa 

oleva astmalääkitys tuplattiin ja aloitettiin vielä lisälääkitys tablettimuotoisena.  

- nenäverenvuotoja useita 

- nenäverenvuotoja useammin nyt tänä syksynä kuin aiemmin (ei luokan vaihdosta) 

- nenäverenvuotoa 

- usein päänsärkyä, nuhaa, nenäverenvuotoja, oireeton kotona.  

- päänsärkyä ja vatsaoireilua (esiintynyt aiemmin vastaavaa sisäilmaongelmien 

yhteydessä) ja nenänverenvuotoa parin viikon ajan lähes joka päivä syksyllä ilman selitystä 

(ei ole koskaan aiemmin ollut ongelmana). Loma-aikana oireet hävisivät. 

 


