
SEISKALUOKKIEN 
VANHEMPAINILTA 30.8. 

Vanhempainillan satoa 



Miltä yläkoulun alkaminen on näyttänyt kotoa 
käsin? Huolenaiheita? Ilonaiheita? Toiveita koululle 

• Koulurutiinit pysyneet  hyvin samoina, mutta pään sisällä 
tapahtuu. Pieniä muutoksia aistii ja niitä täytyy 
kuulostella.Jännitys – kaikki uutta, sopeutunut hyvin. 

• Ei toistaiseksi huolenaiheita. Iloa se, että vanhat hyvät 
koulurutiinit vielä tallella. Kouluun mennään hyvillä mielin. 
Huolenaiheena huonot kaverit ja yksinäisyys. Huonot kokemukset 
koulusta, somen vaikutus / riippuvuus kännykästä. Wilma toimii 
hyvin ja välipala on hyvä asia.  

• TOIVEET KOULULLE:  ”Pitäkää nuoret ruodussa”, painottakaa hyviä 
tapoja puheissa, käytöksessä ja vaatetuksessa. 



Murrosikä, miten koti voi tukea koulua ja koulu 
kotia?, mikä pelottaa ja mistä haluaisi vanhempana 
lisää tietoa? Mikä on hyvin?? 

• Tärkeysjärjestys: 1. koulu 

• Kasvatuskumppanuus, koti kasvattaa ja on vastuussa lapsista, 
koulu tukee ja antaa yleissivistystä 

• Lapsen yleinen hyvinvointi (lepo, ravinto, yhteistyö koulun ja 
kodin välillä, varhainen puuttuminen) 

• Jos opettajalta tulee palautetta, että nuori on tehnyt jotain, niin 
vanhemmat uskovat asian, eivätkä heti ajattele, ettei oma lapsi 
voi toimia ko. tavalla. 

• Jos vanhempi laittaa opiskeluun liittyvästä asiasta viestiä 
(vaikeudesta), opettaja ottaa asiasta kopin. 



Jatkoa edelliseen 

• Miten lapsi pitää oman linjansa? Ei lähde massojen mukaan tai 
houkutuksiin, vaan uskaltaa päättää ja valita itse. 

• Paljon tietoa tarvitaan murrosikään liittyvistä asioista: alkoholi, 
tupakka, huumeet – koulussa kerrottaisiin suoraan asioista. 

• MIKÄ ON HYVIN?: luokan ilmapiiri, hyvät tilat, ammattitaitoiset 
mukavat opettajat, wilma auttaa eri tilanteissa, suhteet lapsiin 
ovat hyvät, vuorovaikutus perheen sisällä on hyvää, asenne 
koulunkäyntiin on positiivinen 



Kotiintuloajat, ruutuaika, läksyjen teko? Miten 
vanhemmat voisivat tukea toisiaan? Toiveita 
koululle 
• Kotiintuloaikoja: 21.30, 20.00  

• Ruutuaika: ihanne kaksi tuntia, ei ole…, osalla tarkemmin määrätty 2 
tuntia, osalla niin, että ei rajaa, kunhan läksyt tehty, harrastukset 
hoidetaan ja esim. kaunokirjallisuutta luettu…Yleensä iltakahdeksan 
jälkeen ei enää puhelin / tietokone käytössä. Viikonloppuisin löysempää.  

• Läksyt: viimeisenä illalla…, koulun jälkeen, ensin välipala sitten läksyt, 
läksyt mahdollisimman ajoissa ennen iltaa 

• Vanhempien tuki toisilleen: kerrotaan, jos lapsi on väärissä puuhissa, 
vanhempien hyvä tutustua toisiinsa ja liittyä luonnollisesti esim. 
kaverien vanhemmat, yhteystietolistat 

• Toiveet koululle: Oppimisen tukeminen ja innostaminen ykkösenä, 
nopeat yhteydenotot, positiivisia palautteita wilmaan kuin myös 
oppilaille suoraan, jotta vanhemmat voivat kannustaa lapsiaan. 

 


