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Onnistuneen etäkokouksen keinot:



Vanhempainillassa tänään

• Mukana vanhempainillassa tänään koulun toimijoita – lyhyt esittäytyminen

• Helsingin kaupungin kiusaamisen vastainen suunnitelma KVO13

• Lapsen vuorovaikutustaitojen, hyvän kaveruuden ja ristiriitojen ratkaisutaitojen 
tukeminen Maunulan ala-asteella

• Vanhemman rooli lapsen kaverisuhteiden tukemisessa

• Vinkkejä ja linkkejä

• Koulukoulu – vanhemmille tietoa suomalaisesta peruskoulusta tänä päivänä

• Aikaa keskustelulle ja kysymyksille







Toimenpide 2: 
Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat

Opetussuunnitelma ohjaa meitä koulussa harjoittelemaan 
suunnitelmallisesti ja säännöllisesti tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja.

Jokaisessa luokassa toteutetaan vähintään kerran kuukaudessa 
yhteisesti sovitun teeman mukaisesti yksi oppitunti tai 
oppimistuokio.

Teeman voi myös ottaa koko kuukauden teemaksi oman luokan 
kanssa.

Apuna valmista materiaalia joka on toteutettu Rovaniemellä 
Hyvinvoinnin Vuosikello –hankkeessa. Lisäksi opettajat voivat 
käyttää kaikkea muuta hyvää olemassa olevaa tunne- ja 
vuorovaikutustaitomateriaalia, sekä suunnitella itse oman 
luokan tarpeisiin ilmiöitä käsitteleviä harjoituksia, 
keskustelutuokioita ja oppimiskokonaisuuksia.

Maunulassa on myös jo pitkään 1. ja 4. vuosiluokilla harjoiteltu 
KiVa-materiaalin tukemana tunne- ja vuorovaikutustaitoja 10 
oppituntia pitkän materiaalipaketin avustamana.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan lisäksi päivittäin 
koulun arjessa, kuten aina ennenkin!





Esimerkkejä haastavien tilanteiden 
toimintamalleista:

Jatkuva tilanteisiin puuttuminen

Friends-tunnit

Verso

KiVa-koulu

KVO-13

NFG

Työrauhaa kaikille



Miten vanhempana voin tukea lapsen 
kaveritaitoja ja ristiriitojen ratkaisun taitoja
Vanhemman tärkein tehtävä 
lapsen koulunkäynnin tukemisessa 
on olla kiinnostunut, tukeva ja 
kannustava. 

Tämä sama pätee suurelta osin 
myös vanhemman rooliin lapsen 
kaveritaitojen sekä ristiriitojen 
ratkaisun taitojen kehittymisessä. 

Hyviä vuorovaikutuksen taitoja 
opetellaan läpi elämän, kaikissa 
vuorovaikutussuhteissa!



Vanhempana..

.. ole aidosti kiinnostunut lapsen kaverisuhteista

.. tee kuulumisten kyselystä jokapäiväinen rutiini

.. älä vähättele lapsen kokemuksia ja tunteita

.. auta ja ohjaa lasta tunnistamaan ja sanoittamaan tunteitaan 

.. auta lasta näkemään tunteita herättävä tilanne myös toisen

osapuolen näkökulmasta

.. iloitse lapsen onnistumisista yhdessä lapsen kanssa

.. ohjaa  lasta löytämään ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin

.. kommunikoi  rakentavasti muiden aikuisten kanssa

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA

https://www.childandfamilyblog.com/social-emotional-learning/open-adoption-2/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Miten tuen lapseni koulunkäyntiä ja oppimista Vinkit: koulukoulu.fi

• 1. Ole kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä ja kavereista

• Kysele päivän kuulumisia ja onnistumisia. Tee koulukuulumisista 
päivittäinen, turvallinen rutiini. Ole kiinnostunut myös lapsen 
kavereista ja niihin liittyvistä tunteista. Kuuntele herkällä korvalla ja 
juttele opettajan tai kuraattorin kanssa, jos lapsi kertoo, ettei hänellä 
ole kavereita.

• 2. Anna vastuuta ja tue kotitehtävissä

• Ole utelias kuulemaan, mitä lapsella on läksynä ja huolehdi siitä, että 
ne tulevat tehtyä, mutta älä tee puolesta. Anna vastuuta vähitellen iän 
myötä. Kysele johdattelevia kysymyksiä ennemmin kuin neuvo suoria 
vastauksia. Anna kannustavaa palautetta tehtävien tekemisestä ja 
yrittämisestä, ei vain oikeista vastauksista. Muista, että virhe on hyvä 
opettaja.

• 3. Kannusta ja tee onnistumiset näkyväksi

• Innosta oppimiseen ja iloitse lapsen kanssa oppimisesta. Huomaa, 
milloin lapsi onnistuu ja osoita se myös lapselle. Pohtikaa, mistä 
onnistuminen johtui. Tunnistakaa, mitkä ovat lapsen vahvuuksia, missä 
lapsi voisi kehittyä ja tarvita kenties apua taitojen kehittämisessä? Älä 
vertaa lasta muihin lapsiin tai sisaruksiin. Jokainen on yksilö. 
Vanhempien asenteet siirtyvät usein lapsiin, korosta siis sitä, miten 
olet itsekin joutunut ponnistelemaan oppimisen eteen ja onnistunut.

• 4. Ruoki lapsen oppimisen iloa ja innostusta myös kotona

• Jos lapsesi on kiinnostunut jostakin, tue häntä ja tutustu hänen 
kanssaan kiinnostaviin asioihin. Voitte yhdessä miettiä, mistä ja miten 
jostakin asiasta saa tietoa ja tutkia sitä yhdessä kirjoista, netistä, 
liikkumalla luonnossa, käymällä museoissa jne. Pohtikaa yhdessä, mikä 
on lapselle ominainen tapa oppia.

• 5. Ole avoin uudelle

• Koulu voi olla hyvin erilainen kuin omina kouluaikoinasi. Suhtaudu 
muutokseen avoimesti ja pohdi, miksi muutoksia tehdään. Koulu elää 
ajassa, ja kaikki ei ehkä ollutkaan ennen paremmin. Tutustu 
opetussuunnitelmaan ja koulun käytäntöihin. Osallistu 
vanhempainiltoihin ja arviontikeskusteluihin. Kysy koulusta, jos 
ihmettelet jotakin.

• 6. Ole koulun kanssa samalla puolella

• Puhu positiiviseen sävyyn koulusta ja opettajista, vaikka joskus olisitkin 
eri mieltä. Vanhempien asenteet koulua kohtaan siirtyvät helposti 
lapselle. Myönteinen asenne tukee kouluun kiinnittymistä ja 
motivaatiota. Jos koulun kanssa on ristiriitoja, ota yhteys kouluun ja 
anna rakentavasti palautetta. Keskustelulla asiat useimmiten selviävät.

• 7. Ole lapsen tukena ja valmis yhteistyöhön koulun kanssa, jos 
lapsella on haasteita oppimisessa

• Jos itse huomaat, että lapsella on oppimisessa tai koulunkäynnissä 
pulmia, kerro niistä opettajalle. Lapsella on oikeus oppimisen ja 
koulunkäynnin tukeen heti, kun tuen tarve ilmenee. Joskus vanhempi 
joutuu pitämään lapsen puolia ja vaatimaan niitä tukitoimia, joihin 
lapsella on oikeus.

• 8. Huolehdi lapsen oppimisen edellytyksistä

• Riittävä lepo, liikunta ja ravinto ovat oppimisen edellytyksiä. Sopikaa ja 
pitäkää kiinni uniajasta. Kannusta lastasi liikkumaan ulkona, liikkukaa 
luonnossa yhdessä. Muistuttele lasta välipaloista ja aamiaisesta. Kasvu 
ja oppiminen vievät energiaa.



Hyviä vinkkejä ja linkkejä

• Helsingin kaupungin perheentuki-sivusto
https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi/koululaiset/kaverisuhteet/

• Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti

https://www.mll.fi/vanhemmille/

• Väestöliiton Vanhemmuus –sivusto

https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/

• Neuvokas Perhe –sivusto, esim. ”Meidän perheen tunnetaidot”

https://neuvokasperhe.fi/meidan-perheen-tunnetaidot/

https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi/koululaiset/kaverisuhteet/
https://www.mll.fi/vanhemmille/
https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/
https://neuvokasperhe.fi/meidan-perheen-tunnetaidot/




Älylaitteella tai tietokoneella tehtävä lyhyt, maksuton 
verkkokurssi päivittää nykyvanhempien tiedot 
peruskoulusta ja auttaa ymmärtämään entistä paremmin, 
mitä nykykoulussa tehdään ja miksi. Etäkoulunkäynnin 
mahdollisesti yleistyessä yhteisen ymmärryksen vahvistaminen 
kotien ja koulujen välillä on entistäkin tärkeämpää.

Kurssi avaa lähestyttävällä tavalla lasten ja nuorten kouluarkea. 
Parempi ymmärrys peruskoulusta vahvistaa kodin ja koulun 
yhteistyötä ja auttaa vanhempia tukemaan lapsiaan 
koulutyössä entistäkin paremmin.

Näin Koulukoulu toimii

Kurssi koostuu viidestä teemasta, jotka voi suorittaa osissa (noin 15-20 minuuttia kerrallaan). Mukaan kurssille 
voi hypätä milloin tahansa. Kurssin aluksi muistellaan hieman vanhempien omaa peruskouluaikaa ja mietitään, 
millaiseen maailmaan peruskoulun tulee nykylapsia valmistaa. Teemat ja nopeasti suoritettavat tehtävät 
johdattavat vaiheittain syvemmälle tämän päivän peruskoulun maailmaan.

Kurssin aikana voi myös nähdä, millaisia ajatuksia muilla suomalaisilla vanhemmilla on peruskoulusta.

Koulukoulun tavoitteena on, että mahdollisimman moni peruskoululaisen huoltaja suorittaa kurssin 
lukuvuoden 2020-2021 aikana ja syventää näin tietojaan koulun arjesta.

Koulukoulu ei ole kilpailu, mutta digialustan karttakuvan avulla nähdään, miten ahkerasti huoltajat eri kunnissa 
kurssin suorittavat.

www.koulukoulu.fi


