
Oulun alueellinen vanhempainyhdistys

Etäporinat ke 22.9. klo 18-19

Ohjelma: 

● 18.00 Esittelykierros ja kuulumiset alueilta
● 18:15 Kodin ja koulun yhteistyö
● 18:35 Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
● 18:55 Seuraavat porinat



Alueelliset kuulumiset

Etäporinoihin osallistui 5 keskustelijaa. Erilaisten tapahtumien järjestäminen 
koronatilanteen helpotettua kiinnosti osallistujia.  Ritaharjussa osallistetaan 
oppilaita tapahtumaideoinnissa. Uusia toimijoita toivotaan mukaan 
vanhempaintoimikuntiin. Pateniemen vanhempaintoimikunta Haave oli saanut 
uutta intoa toimintaan uusien toimijoiden ansiosta. Pateniemessä 
vanhempaintoimikunta osallistuu kodin ja koulun päivään ja kerää samalla 
ideoita toimintakautta varten. Haukiputaalla kodin ja koulun päivä on päätetty 
siirtää helmikuulle. 

Koulujen ympäristön levottomuus iltaisin sekä erilaiset ikävät lieveilmiöt  
puhuttavat vielä syksylläkin. Ritaharjussa on suunnitteilla vanhempien 
jalkautumista asian tiimoilta. Pateniemessä on koulun pihalla oleskelu sallittu 
klo 21 saakka. Haukiputaalla on kannustettu huoltajia suuntaamaan iltalenkki 
koulun pihan kautta. 



Kodin ja koulun yhteistyö
● Perusopetuslaki 3 § 3 mom.

● Opetussuunnitelma, s. 35, kohta 5.2 Yhteistyö. Linkki dokumenttiin  

● Yhteistyö on monitasoista: Oma lapsi - luokka - koulu - kunta - valtakunta

● Kodin ja koulun yhteistyö Oulun kaupungin sivuilla, linkki:   

● Oman koulun nettisivu - Koulun esittely - Kodin ja koulun yhteistyö

○ kOuluvanhempien tavoitteena saada osio yhdenmukaistettua Oulun tasolla

○ HOX Tarkista, että tiedot ovat ajan tasalla! Kouluilla on sovittu henkilökunnan jäsen, joka 

päivittää.
○ Suomen Vanhempainliiton viestintäkoulutus: Vanhempaintoiminnasta kiinnostunut henkilö etsii ensin 

tietoa koulun nettisivulta, häntä ei kannata menettää muuhun vapaaehtoistoimintaan päivittämättömien 

yhteistietojen takia.

● Koulukoulu-verkkokurssi. Wilmassa kutsu verkkokurssi-infoon, ti 28.9. klo 17.30-18.30. 
● Haasteita?

○ Aina yhteys koulun henkilökuntaan (luokanvalvoja, rehtori)

○ Tarvittaessa rehtorin esimieheen, aluepäällikköön (yhteystiedot linkki) 

○ Somekeskustelujen sijaan hoida asia koulun kanssa

Kasvatuskumppanuus

Osallisuus

Hyvinvointi

Viestintä

Avoimuus

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/kodin-ja-koulun-yhteistyo
https://koulukoulu.fi/
https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/peruskoulujen-yhteystiedot


Kodin ja koulun yhteistyö

● Suomen Vanhempainliiton työkalu: 
Kirjauksista käytäntöön
 - Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä

○ kOuluvanhemmilta vahva suositus tutustua ja ehdottaa koululle kodin ja koulun 
yhteistyön kehittämistyökaluksi. Soveltuu myös vanhempaintoimikunnan oman 
toiminnan arviointiin, teemmekö oikeita asioita kodin ja koulun yhteistyön eteen?

○ Opas: https://vanhempainliitto.fi/oppaat/kirjauksista-kaytantoon/
○ Tiivistelmä: https://vanhempainliitto.fi/johtajalle/kymmenenaskelta/
○ Video: linkki 
○ Vanhempainliiton tekemä muokattava kirje rehtorille kodin ja koulun yhteistyön 

kehittämisestä löytyy yhdistyskansiosta.
○ kOuluvanhempien pyynnöstä työkalu on ollut esittelyssä Oulun rehtoreiden 

suunnittelupäivässä elokuussa. Kodin ja koulun yhteistyö-teemaa työstettiin 
ryhmätyöskentelyn avulla. Poimintoja  seuraavalla sivulla  

Kasvatuskumppanuus

Osallisuus

Hyvinvointi

Viestintä

Avoimuus

https://vanhempainliitto.fi/oppaat/kirjauksista-kaytantoon/
https://vanhempainliitto.fi/johtajalle/kymmenenaskelta/
https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2020/09/10-askelta-Kirjauksista-kaytantoon-2020.mp4?_=1
https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/yhdistyskansio/


Kodin ja koulun yhteistyö

○ Toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyössä
(Lähde:  Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori, kooste rehtoreiden 
suunnittelupäivän ryhmätyöstä)

■ luokanvalvojan ja huoltajien yhteistyö, kehityskeskustelut (teams)
■ aktiivinen ja selkeä tiedottaminen
■ ryhmäkohtaiset keskustelevat vanhempainillat tavoittavat etänä,  mutta keskustelu 

jää vähäiseksi
■ vanhemmat ja isovanhemmat mukana koulun arjessa esim. apukäsinä
■ vanhempien toivottaminen tervetulleiksi, koulun avaaminen huoltajille
■ tempaukset, pihatapahtumat, juhlat, hyvinvointiteemaiset yhteisölliset tapahtumat, 

toiminnalliset vanhempainillat, perhepiknik henkilökunnan kanssa, rehtorin kahvit, 
vanhempainyhdistyksen järjestämä aamiainen huoltajille

■ opettaja mukana vanhempaintoimikunnassa tai mukana kokouksissa
■ vanhempainyhdistys verkkokaupan pitäjänä 
■ vanhempien edustus mukana yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä
■ vanhempaintoimikuntien tärkeä rooli keskustelufoorumina
■ alueellinen yhteistyö: asukasyhdistystoiminta, kerho-ohjaus, välituntiohjaus, 

tiedottavat webinaarit, vanhempien edustus palvelukeskittymän kokouksissa

Kasvatuskumppanuus

Osallisuus

Hyvinvointi

Viestintä

Avoimuus



Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
● Opetussuunnitelma, kohta 8.2:  Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä

○ seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia

○ huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä

○ kehitetään yhteisöllisiä toimintatapoja yhteistyössä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten 

hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

○ HOX: Ryhmä ei koskaan käsittele yksittäistä oppilasta koskevia asioita!

● THL:n opas 9/2018 opiskeluhuoltoryhmästä, linkki: 

● Koulutukset yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien kehittämiseksi aloitettu Oulun kaupungissa alueellisesti 

ryhmien jäsenille. Tavoitteena saada ryhmien toiminnasta suunnitelmallisempaa ja sisällyttää toiminnan arviointi 

työskentelyyn. Tulossa myös esiopetukseen. 

● Suomen Vanhempainliiton webinaari “Vanhempien osallisuus yhteisöllisessä oppilas- ja opiskelijahuollossa” 

vanhempaintoimijoille ja koulun ammattilaisille 12.10.2021 klo 13-15:45, Lisätietoa ja ilmoittautuminen,  linkki! 
○ kOuluvanhemmat mukana puheenvuorolla:  Huoltajien toiveita oppilashuollon suunnitteluun ja järjestämiseen

● Opiskeluhuollon videot, kannattaa katsoa!

○ esiopetus ja perusaste: https://www.youtube.com/watch?v=U0XHC3fBLTo

○ toinen aste: https://www.youtube.com/watch?v=Q3SuRK-ST6o

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136782/Ohjaus%202018_009_verkko_20180117.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://vanhempainliitto.fi/tapahtumat/vanhempien-osallisuus-yhteisollisessa-oppilas-ja-opiskelijahuollossa-webinaari-12-10-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=U0XHC3fBLTo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3SuRK-ST6o


Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä - keskustelua

● Huoltajien tietoisuutta yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta tulisi lisätä. 
Sanahirviöstä tutuksi koulun arkeen liittyväksi toimintamalliksi. Yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä sekoitetaan usein yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, jota 
tarjotaan tarvittaessa yksittäiselle oppilaalle.

● Toimintamalli on usein koulukohtainen, mutta huoltajat tulisi laajemmin ottaa 
mukaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn.

● Vanhempainyhdistys voi valita edustajan kokouksiin, kokouksen asioita voidaan 
työstää vanhempainyhdistyksessä etukäteen ja toimittaa kokoukseen kirjallisena, 
koulun huoltajille voidaan tehdä kyselyitä, yksittäisen luokan tai luokka-asteen 
hyvinvointiin liittyen voidaan järjestää vanhempainilta. Keinoja osallistaa huoltajia 
on monia!

● Miten toteutuu huoltajien osallisuus toisella asteella?



Tulevat etäporinat

● Etäporinat syksy 2021: 
https://www.kouluvanhemmat.fi/uutiset/kutsu-etaporinoihin-syksy-2021/
○ Lokakuun etäporinat:  torstai 21.10.2021, klo 18-19. Toinen aste - teema.

■ Ehdotuksia: Yhteistyö Oulun nuorisovaltuusto ONE:n kanssa
○ Marraskuun etäporinat:  tiistai 23.11.2021, klo 18-19. Varhaiskasvatusteema. 

■ Ehdotuksia: Lapsiystävällinen kunta, varhaiskasvatuksen tilannekuva, kehityshankkeet, yhteistyö 
päiväkoti-esikoulu nivelvaiheessa

○ Joulukuun etäporinat: tiistai 14.12.2021, klo 18-19. Pikkujouluteema

○ Toiveita aiheista ja alustajista voi esittää kOuluvanhemmille 
vanhemmat.oulu@gmail.com

https://www.kouluvanhemmat.fi/uutiset/kutsu-etaporinoihin-syksy-2021/

