
Etäporinat, kOuluvanhemmat 28.10.2020 klo 18-19, 6 osallistujaa 

 

 

Linkkejä/vinkkejä 
 

• Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha on vanhempaintoimikuntien ja 

vanhempainyhdistyksienkin haettavissa 2.–30.11.2020 – katso ohjeita dokumentin 

lopusta. 

 

Tiedotettavaa 
 

• kOuluvanhempien toinen työpaja on 2.11. Kotisivulla on kutsu, tervetuloa! 

• kOuluvanhempien etäporinat jatkuvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teema: Tapahtumat korona aikana 
 

• Terveisiä Talvikankaalta: järjestetään etätapahtumia. Tulossa monta mukavaa 

tapahtumaa ja paljon ideoita/vaihtoehtoja vielä. Mm. Valto-tontun joululauluilta, 

kokemusasiantuntija, esiintyjiä. 

• Toivotaan kokemuksia ja listausta paikallisista esiintyjistä, jotka voisivat 

esiintyä etäyhteyden kautta! 

• Esimerkkinä toteutunut tapahtuma: Rajakylän Toiveet rasteix (FB tapahtuma kutsu, 

FB kuva-albumi tapahtumasta) 

• Martinniemessä järjestetty etänä ilta kiusaamisesta erilaisine puheenvuoroineen 

kokemusasiantuntijoita, psykologi, vy puheenjohtaja, itsetunnosta opettaja, luokan 

käytänteet 

 

https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto
https://www.facebook.com/events/651403538905929
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=oukarajavanhemmat&set=a.2017707945032660


Teema: Päiväkoti- ja kouluhyvinvointi + kiusaamisenvastainen toiminta 

• Turvallinen Oulu -hanke: Oulun kaupungin päivitystyö kiusaamisen vastaisessa 

toiminnassa on käynnissä, mm. ajantasaistetaan kiusaamiseen, häirintään ja 

väkivaltaan liittyviä suunnitelmia. Vanhempien osallistaminen ja ennalta ehkäisevä 

toiminta myös keskiössä. Kuullaan mielellään ajankohtaisia kokemuksia, tarpeita ja 

toiveita vanhempien näkökulmasta. Mitä ovat keskeisimpiä kehityskohteita? 

• Käsiteltiin kysymyksiä: 

o Millaista lapsiin ja nuoriin koulussa/oppilaitoksessa kohdistunutta 

kiusaamista, häirintää tai väkivaltaa olet kohdannut, nähnyt tai kuullut viime 

aikoina?  

o Mikä toimii hyvin koulun/oppilaitoksen toiminnassa ennaltaehkäistä, puuttua, 

seurata ja tukea kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan tilanteissa? 

o Miten toimintaa voisi kehittää ennaltaehkäisyn, puuttumisen, seurannan ja 

tuen antamisen osalta kouluissa/oppilaitoksissa? 

o Miten huoltajien ja koulujen/oppilaitosten yhteistyötä voisi kehittää 

kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan liittyvien asioiden osalta?  

Kommentteja:  

• Korona heijastuu kiusaamistilanteisiin huolimatta koulujen tekemästä työstä, 

yhteisöllisyydestä ja hyvästä hengestä esimerkkinä Martinniemi.  

• Siirtynyt someen. Hiljaisuuden koodin rikkominen, nuorten ja lasten luottamuksen 

nostaminen aikuisiin, että uskaltavat kertoa.  

• Rehtorit ovat tärkeässä asemassa, kun luodaan ennaltaehkäisevää turvallista 

kulttuuria ja kodin ja koulun yhteistyötä.  

• Koulut, joissa ennaltaehkäisyä ja tehokkaan puuttumisen tärkeyttä ei ole 

ymmärretty, rangaistuksilla ei päästä juurisyihin. Pitäisi miettiä mitkä tarpeet eivät 

tyydyty, jos lapsi oireilee rangaistusten miettimisen asemesta. Tarvitseeko 

esimerkiksi koko perhe tukea, perhetyön merkitys. 

• Työ maahanmuuttajaperheiden kanssa, suomalaisiin viranomaisiin ei luoteta, lisäksi 

kunnia- ja kostoväkivalta.  

• KiVa - koulu kuinka yleisesti käytössä Oulussa? KiVa -koulu malli ei riitä kaikkiin 

erityisesti vakavimpiin kiusaamistapauksiin ja sen toimivuus riippuu paljon siitä 

miten sitä käytetään. 

• Yksittäinen menetelmä ei vielä ratkaisu. Yksi menetelmä ei toimi kaikkialla 

• Tarvitaan yhtenäinen toimiva malli 

• "Nepsy"-lapsiin liittyen kiusaaminen on aina ajankohtainen teema. Ikävä kyllä. 

• Korona vaikuttaa myös niin, että vanhempainyhdistysten kiusaamista 

ennaltaehkäisevää toimintaa voi olla tauolla, esimerkiksi Koulun korva toiminta 



• Kyllä, tai ei olekkaan pitkään aikaan vanhempien edustajaa yhteisöllisessä 

oppilashuoltoryhmässä 

• Korona on toiminut joissakin tapauksissa "keppihevosena" vähentää kodin ja koulun 

yhteistyö minimiin. Paitsi kiusaamisen ehkäisyyn liittyen, mutta myös yleisesti kodin 

ja koulun yhteistyöhön liittyen. 

• Ja kuitenkin meillä on olemassa keinot toimia ja tehdä yhteistyötä myös tässä 

poikkeustilanteessa. Kuten toimimme juuri tälläkin hetkellä, etänä ja verkossa 

• Kiimingin vanhempainilta oli hyvä esimerkki mahdollisuuksista toimia tässä 

tilanteessa. Koulupoliisi Lauri Nikulan esitys oli karmaisevan vakuuttava. 

• Vanhemmille pitäisi kertoa kouluilla läpikäytyjen tunne- ja vuorovaikutustuntien 

sisällöstä ja osallistaa vanhempia esimerkiksi kotitehtävien avulla, jolloin koko perhe 

osallistuu ja asioita mietitään yhdessä. Jos vanhemmat ovat estyneet, joku muu 

turvallinen aikuinen kummi, isompi sisar, isovanhempi jne. Usein hyvät hankkeet 

jäävät koulun omaksi puuhasteluksi. 

 

Konsteja:  

• Pisara-toiminta: https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/pisarapuuttuminen-

kiusaamisen-ennaltaehkaisyyn/ 

• Vintiö- malli: https://yle.fi/uutiset/3-11560824 

• Webinaari ollut Kiimingissä: ouka.fi/oulu/kiiminkijoen-koulu...materiaalit. 

Suunnitteilla samantyylinen Ritaharju-Kuivasjärvi palvelukeskittymmään. 

 

Jos lapset saisi päättää: http://areena.yle.fi/1-50635323 

 

 

Poiminnat alueellisen toimintarahan käytöstä ja hakemisesta sähköisestä asukasil-
lasta 28.10.: 
 

• Vuoden 2021 avustuksiin tulee 10% leikkaus johtuen kaupungin taloustilanteesta. 

• Vuoden 2020 avustus tulee käyttää vuonna 2020 tai se peritään takaisin. Vuodelle 

2021 tehdään uusi hakemus. 

• Jos raha halutaankin käyttää toisen tyyppiseen tapahtumaan, esimerkiksi eri kohde-

ryhmälle suunnattuun, yhteys koordinaattoriin asian sopimisesta. 

• Pääasia, että toiminta on kaikille avointa ja tapahtumasta tiedotetaan laajasti. 

 

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/pisarapuuttuminen-kiusaamisen-ennaltaehkaisyyn/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/pisarapuuttuminen-kiusaamisen-ennaltaehkaisyyn/
https://yle.fi/uutiset/3-11560824
https://www.ouka.fi/oulu/kiiminkijoen-koulu/ajankohtaista/-/asset_publisher/1LKs/content/keskusteluilta-huoltajille-ti-6-10-2020-klo-18-00?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ouka.fi%2Foulu%2Fkiiminkijoen-koulu%2Fetusivu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_w4X1%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_pPnFRijvOnyq__column-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ouka.fi%2Foulu%2Fkiiminkijoen-koulu%2Fetusivu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_w4X1%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_pPnFRijvOnyq__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://areena.yle.fi/1-50635323


 
 

• Esimerkki palkkiosta: työpajan vetäjälle tai esiintyjälle maksettu. 

• Tapahtuma voi olla kohdennettu esim. lapsiperheille, mutta oltava kaikille avointa. 

 


