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Infossa käsiteltäviä asioita:
- Koulutuksia huoltajille tarjolla; muistathan tutustua
- Ajankohtaisia asioita Aurajoen yksikössä mm. uusi koulupsykologi, kouluvalmentaja 

aloittanut työt tammikuussa
- Yleistietoa kouluvalmentajan työtehtävistä ym.
- Oppilaiden hyvinvointikyselyn joulukuu 2021 tuloksia; oppilaat käsittelevät tulokset ma 

28.2.2022 LUTU-tunnilla. Nostoja kyselyn tuloksista: 
Työrauha-asioihin ollaan tyytyväisiä, opetus- ja oppilashuoltohenkilöstö huomioi ja osaa 
auttaa oppilaita, koulun aikuiset puuttuvat havaittuun kiusaamiseen hyvin, Ilkivaltaa on 
ja siihen pitää puuttua oppilaiden mielestä tiukemmin, paljon positiivista sanotavaa
monesta eri asiasta kouluun liittyen

- Nummenpakan koulun MOVE!- mittauksen tulokset syksyltä 2021 kts. Nummenpakan 

koulu (turku.fi)

https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/files/2022/01/koulu_03310.pdf


Koulutusta huoltajille



Koulutusta huoltajille

Ilmoittaudu maksuttomaan verkkovanhempainiltaan tästä

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2FC279137BAC27BF64&data=04%7C01%7Cpaula.aalto%40mll.fi%7C6d9fc08847974b49f96d08d9b64a6bf9%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637741253053218194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QgyelaPS5eeIFoHyOAsFcIZ%2Fwq%2BlF1ACjVphYZBphm8%3D&reserved=0


Koulutusta huoltajille

Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Kodin ja koulun yhteinen 
kasvatusvastuu 17.2.2022 klo 14-16

Koulutusta koulun henkilöstön lisäksi, vanhempainyhdistyksille ja huoltajille.

EHYT järjestää verkkokoulutuksen kodin ja koulun yhteisestä kasvatusvastuusta 
ammattilaisille, huoltajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutus toteutetaan torstaina 17.2.2022 klo 14 – 16 Teams-alustalla.



Koulutusta huoltajille tarjolla
Koulutuksen teemana on kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu. Tavoitteena on lisätä 
kasvattajien ymmärrystä aikuisen roolista nuoruuden kehitysvaiheen tukena sekä vahvistaa 
näkemystä kodin ja koulun yhteistyön tärkeydestä. Koulutus tarjoaa esimerkkejä ja vinkkejä 
kodin ja koulun yhteistyön tekemiseen.

Koulutus kestää 2 tuntia ja sisältää luentoja, keskustelua chatin välityksellä sekä 
menetelmien ja materiaalien esittelyä.



Koulutusta huoltajille tarjolla
Koulutuksen sisältö:
Avaussanat: Vanhempien tukeminen lapsen oikeutena / Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu
Miten yhteisön hyvinvointia edistetään ja kenelle vastuu siitä kuuluu? / Marika Vartiainen, EHYT ry
Kehitystehtävät ja suojaavat tekijät nuoruudessa, vanhemmuuden suojaavat piirteet / Hanna Heikkilä, THL
Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö / Ville Koikkalainen ja Minna Palmu, Suomen Vanhempainliitto
CASE: Seiskaluokkalaisten huoltajat ja toiminnallinen ryhmäytys / Piia Kleimola, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
XAMK
CASE: Välittämisen ilta - vanhempainiltamalli / Hanna-Mari Joutsen, Vaasan kaupunki

Lisätietoa ja ilmoittautumiset alla olevan linkin kautta:
Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu - EHYT ry

Ystävällisin terveisin
Soile Törrönen
Järjestöasiantuntija
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki
+358 40 526 7201

www.ehyt.fi – Hyvinvointia ilman päihde- ja pelihaittoja

https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-kodin-ja-koulun-yhteinen-kasvatusvastuu/
http://www.ehyt.fi/


AJANKOHTAISIA ASIOITA
- ma 7.2.2022 Nummenpakan koulussa aloittaa työskentelyn uusi koulupsykologi 

Laura Saloluoma. Yhteystiedot ym. ilmoitetaan myöhemmin

- Aurajoen yksikössä toimii nyt myös kouluvalmentaja Henni Laakio-Eirtovaara
 lisätietoa tulossa ennen hiihtolomaa Wilman välityksellä myös huoltajille



MITÄ KOULUVALMENTAJA TEKEE?
Yleistä:
• Kouluvalmentaja on läsnä ja toimii turvallisena aikuisena omasta tehtäväroolistaan käsin 

oppilaiden koulunkäynnin, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin tukena kouluyhteisössä.

• Kouluvalmentaja työskentelee todella matalan kynnyksen aikuisena ja ennaltaehkäisevää 
näkökulmaa korostaen

• Erityisesti 7.-luokkalaisten tukena, mutta myös koko kouluyhteisön ja yksittäisten 
vanhempien oppilaiden tukena



MITÄ KOULUVALMENTAJA TEKEE?
Yleistä:
• Kehittämistyö (tavoitteena luoda malleja tulevaisuuteen, jolloin ei ole hanketta) -> 

Tarkoitus kehittää, kokeilla ja levittää yhteisöllisiä kouluun ja koulunkäyntiin sitouttavia 
arjen käytäntöjä.

• Kouluvalmentaja on koulussa muu työntekijä (ei oppilashuollon edustaja, ei 
viranomainen, ei kirjaa tapaamisten sisältöä), jonka esihenkilö on rehtori

• Ei kiinteää viikkoaikataulua/lukujärjestystä; voi tarttua eri tilanteisiin joustavasti



MITÄ KOULUVALMENTAJAN TYÖN TAVOITTEITA?
Kouluvalmentajan työn tavoitteita:

• Syrjäytymisen ehkäisy
• Varhainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy

• Oppilaan ohjautuminen tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin
• Verkostotyön kehittäminen ja vahvistaminen

• Kodin ja koulun yhteistyön edistäminen 



MITÄ KOULUVALMENTAJAN TYÖN TAVOITTEITA?
Kouluvalmentajan tavoitteita:

• Oppilaan tunnetaitojen, vuorovaikutustaitojen sekä itseilmaisun kehittyminen
• Oppilaan minäkuvan, pystyvyyden tunteen ja itsetunnon vahvistaminen
• Oppilaan ajanhallinnan, arjenhallinnan ja itsesäätelyn vahvistaminen

• Oppimaan oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittymine
• Vastuun kantamisen kehittäminen omasta ja yhteisestä työstä
• Opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten taitojen oppimisen tukeminen

• Viihtyvyyden, motivaation, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen paraneminen ja 
koulupoissaolojen ehkäiseminen



Kouluvalmentajien työ kouluissa
• kiireetön, turvallinen aikuinen, jolla ei ole täyteen ahdettua kalenteria 

mahdollisuus reagoida tilanteisiin nopeasti 
 kouluvalmentajalta pitää löytyä aikaa, koska muilta koulun työntekijöiltä ei sitä 

helposti löydy

• on läsnä, havainnoi ja kuuntelee oppilaita sekä käy keskusteluja oppilaiden ja 
oppilasryhmien kanssa

• voi olla mukana kiusaamistilanteiden ja riitojen selvittelyssä ja kaverisuhteiden 
vahvistamisessa



Huoltajille muistutukseksi:

- Tue, kannusta ja ole kiinnostunut!
- Aseta rajat!
- Turvallinen koulumatka!
- Riittävä yöuni!
- Ruokailurytmi- ja tavat!
- Opettele tuntemaan lapsesi kaverit ja heidän 

huoltajansa!
- Ota yhteyttä opettajaan!



- Sopikaa yhdessä selkeät säännöt!

- Keskustelkaa lapsenne kanssa 
mitä sovelluksia käytössä

- Yläkoulussa tapahtuneissa riita- ja 
kiusaamistapausten selvittelyiden
yhteydessä joudutaan valitettavan
usein toteamaan, että lapsilla/
nuorilla ei selkeää käsitystä
miten sosiaalisessa mediassa
tulisi toimia jne….

Tiedäthän mitä lapsesi puhelimessa
tapahtuu aidosti?



Jatketaan hyvää 
ja avointa yhteistyötä!

Kiitos!


