Oulun alueellinen vanhempainyhdistys

Etäporinat to 24.2. klo 18-19
Yhdenvertaisuus
Alustus: Yhdenvertaisuus koulussa, päiväkodissa ja vanhempaintoiminnassa
Keskustelu: Hyvät käytänteet ja kokemukset

Yhdenvertaisuus koulussa ja päiväkodissa
Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään,
etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan,
mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön
liittyvästä syystä.
Oulun kaupungissa toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta:
https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/tasa-arvotoimikunta
Yhdenvertaisuus, lisätietoa: https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu
Opetushallitus: Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat, jotka
edistävät oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä: Linkki
Oulun kaupungin koulujen sivut: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat
Esim. Ritaharjun koulu , Haukiputaan koulu

Yhdenvertaisuus koulussa ja päiväkodissa
Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä säädetään perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja
rikoslaissa. Lisäksi siitä säädetään eri elämänalueita koskevassa lainsäädännössä. Tasa-arvolaissa
säädetään sukupuolten tasa-arvosta ja sukupuolten moninaisuudesta.
Yhdenvertaisuuslaki: 6§ Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Tasa-arvolaki: 5§ Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa
Varhaiskasvatuslaki: 3§ Varhaiskasvatuksen tavoitteet
Perusopetuslaki: 2§ Opetuksen tavoitteet 28§ Koulutuspaikka
Lukiolaki: 22§ Opiskelijaksi ottamisen perusteet
Laki ammatillisesta koulutuksesta: 39§ Opiskelijoiden valintaperusteet
Saavutettavuuslaki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta
Ouka verkkosivuston saavutettavuusseloste, vaikuttaa myös verkkosivujen sisältöön

Yhdenvertaisuus vanhempaintoiminnassa
Suomen Vanhempainliiton opas: https://vanhempainliitto.fi/opettajille/yhdenvertaisuutta/
Hyviä käytänteitä: Elävä kirjasto, Messuvanhempainillat, Kokemusasiantuntijat,
Vertaisryhmätoiminta, KESY- ja SYKE-kortit,
WILHO-vuorovaikutusta vanhempien kohtaamiseen
Aslak Rantakokko, Sari Haapakangas
Erkkavanhemmat: Vanhempainliiton esittelyvideo Haukipudas, Pateniemi-Rajakylä

“Erilaisuus tulee nähdä
rikkautena, jotta myös
lapset kasvavat
erilaisuutta
arvostaviksi”

Maahanmuuttajataustaiset ja muut vähemmistöjen edustajat mukaan vanhempaintoimintaan
Suomen Vanhempainliitto: Monikulttuurisuus materiaalit
Viestintä ja esteettömyys / saavutettavuus
Tapahtumien järjestäminen
Suomen Vanhempainliitto: Esteettömän tapahtuman tsekkauslista
Esteettömyys ja saavutettavuus: THL
Koulutuksia
★
Varhain on parhain live-webinaari 13.4.2022 klo 13-16: https://vanhempainliitto.fi/tapahtumat/varhain-on-parhain/
★
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen vapaaehtoistyössä – verkkokoulutus 31.3.2022 klo 17-20: Lisätietoa
https://www.facebook.com/events/1573079936401809/?ref=newsfeed Ilmoittautuminen ma 28.3. klo 16 mennessä, linkki:
https://link.webropolsurveys.com/S/FB703FA1291F87C7

Keskustelua
Mitkä yhdenvertaisuusteemat puhuttavat päiväkodissa ja koulussa?
Toteutuuko yhdenvertaisuus?
Miten huoltajat ja lapset ja nuoret osallistetaan?
Löytyykö yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, onko tuttu?
Keskusteluissa pohdittua:
●
Oppilaskunta ja nuoret ovat usein valveutuneita ja aktiivisia, esimerkkinä sukupuolineutraalit vessat. Vanhempaintoimikunta voi
olla tukemassa oppilaskuntaa yhdenvertaisuusteemojen edistämisessä koululla.
●
Tehdäänkö yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia sen vuoksi, kun ne lain mukaan pitää tehdä vai vastaavatko oikeasti koulun
toimintakulttuuria ja tarpeita?
●
Erilaisuuden hyväksyminen ja yhdenvertaisuusteemat voisivat olla esillä koulun rikkautena.
●
Yhdenvertaisuusteemojen käsittely on usein koulukohtaista ja sisältö riippuu osin oppilasmateriaalista.
●
Teemoja käsitellään myös yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, mutta miten onnistuu huoltajien ja oppilaiden osallisuus, kun
kaikissa kouluissa ei ole ryhmässä edustusta? Miten yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä käsitellyt aiheet jalkautetaan ja
tiedotetaan kouluyhteisölle huoltajat ja oppilaat mukaan lukien?
●
Yhdenvertaisuuteen kuuluu vanhempaintoiminnassa myös kasvatusyhteisöjen yhtenäiset käytännöt, jos käytännöt ja ohjeistukset
eroavat suuresti kasvatusyksiköiden välillä ja sisällä, asettaa se huoltajat ja oppilaat eriarvoiseen asemaan. kOuluvanhempien
SiKu-yhteistyön tavoitteena on edistää yhtenäisiä käytäntöjä.
Muita kuulumisia
●
Yhteisötoiminnan alueellisia toimintarahapäätöksiä odotellaan, lähidemokratiatoimikunta kokoontunut 21.2.2022.
●
Kokemuksellisen hyvinvointitiedon keruu - kysely ja kokemukset tulosten läpikäynnistä vanhempaintoimikunnissa kiinnostaisivat.
●
Osallistuva budjetointi, myös vanhempaintoimikunnat/yhdistykset osallistuneet.

