
Yhdessä enemmän!

Tule mukaan Pohjois-Hervannan
koulun vanhempaintoimintaan

Pohjois-Hervannan koulun tuki, 2017



Miksi mukaan vanhempaintoimintaan?

Vanhempaintoiminta vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä, edistää 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien 
kasvatustyölle. Toimivalla yhteistyöllä koti ja koulu voivat yhdessä 
vaikuttaa lasten ja nuorten motivaatioon, oppimistuloksiin ja 
kouluviihtyvyyteen. Lapsille tekee hyvää tietää, että vanhemmat 
vetävät yhtä köyttä ja tuntevat toisensa.

Lisäksi 
• Pääset vaihtamaan ajatuksia muiden vanhempien kanssa lasten 

kasvatuksesta ja vanhemmuudesta. Opit tuntemaan lapsesi 
kavereita ja heidän vanhempiaan. Tutustut myös eri-ikäisten 
lasten vanhempiin.

• Olet mukana rakentamassa paikallista aikuisten turvaverkkoa 
lasten ja nuorten ympärille.

• Koulun käytännöt tulevat tutuiksi ja voit olla mukana 
kehittämässä niitä. Tutustut paremmin koulun henkilökuntaan.

• Pääset vaikuttamaan koulun ja ympäristön viihtyisyyteen ja 
turvallisuuteen sekä osallistumaan asuinalueesi päätöksentekoon.

• Olet mukana järjestämässä mukavaa toimintaa lapsille ja nuorille.

https://www.youtube.com/watch?v=NEgDo6T5k1Y#
Lähde: Maailman suurin vanhempainilta, 2017

Vanhempien osallistaminen, video n. 4 min
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Näin helppoa se on!
• Ole mahdollisimman nopeasti omaan opeen yhteydessä, jos 

olet huolissasi lapsen koulunkäyntiin liittyvässä asiassa. 

• Kerätkää ja jakakaa heti lukuvuoden alussa luokan 
vanhempien (ja lasten) yhteystiedot – pyytäkää opea 
auttamaan tietojenkeruussa!  Tutustukaa toisiin perheisiin.

• Perustakaa luokan vanhempien Whatsapp-ryhmä. Se on 
näppärä tapa tavoittaa muut vanhemmat ja keskustella 
nopeasti tärkeistä asioista. Myös sähköpostia kannattaa 
käyttää.

• Jos haluatte järjestää oman luokan kesken yhteistä toimintaa 
tai kokoontua keskustelun ja vertaistuen merkeissä, 
perustakaa oman luokan vanhempaintiimi. Suunnitelkaa 
mitä haluatte tehdä teidän porukalla. Edetkää pienin askelin. 
Jo muutama vanhempi on hyvä alku!

• Tule mukaan koko koulun vanhempainyhdistyksen 
toimintaan, mukana voi olla säännöllisesti tai silloin tällöin. 



Koko koulun vanhempainyhdistys:
Pohjois-Hervannan koulun tuki

• Vanhempien ääni kuuluu kauttamme koulun väelle. Rehtorit tapaavat 
vanhempainyhdistystä säännöllisesti ja kertovat koulua, OPSia ja 
opiskelua koskevista asioista.

• Vanhempainyhdistyksessä saat hyvän tilaisuuden tutustua eri luokka-
asteilla olevien lasten vanhempiin.

• Tapaamiset noin kerran kuussa koulun ope-huoneessa: Tule mukaan 
vaikuttamaan, vaihtamaan mielipiteitä, tutustumaan koulun arkeen 
ja viettämään antoisaa iltaa yhdessä toisten vanhempien kanssa! 

• Silloin tällöin tarvitsemme myös lisäkäsiä auttamaan erilaisissa 
järjestelyissä. Monesti jo 1-2 tunnin kerta-apu on ratkaiseva!

• Koska lapsia ”kasvaa koko ajan ulos koulusta”, niin etsimme 
joukkoomme uusia jäseniä . Tule suunnittelemaan millaista toimintaa 
halutaan järjestää.

• Kotisivuilta lisätietoa toiminnastamme www.pohentuki.yhdistysavain.fi

http://www.pohentuki.yhdistysavain.fi/


Lisätietoja

Koko koulun vanhempainyhdistys

• Facebook: Pohjois-Hervannan koulun Tuki ry
www.pohentuki.yhdistysavain.fi
Puheenjohtaja Maarit Mikkola 
maarit.mikkola@gmail.com

Oman luokan vanhempaintiimi

• Lisätietoja ja ideoita vanhempaintiimin perustamiseen
saat: Johanna.kivisto@gmail.com. Johannalla on oma
lapsi PoHessa 2. lk ja 4. lk.  

Lisätietoja vanhempaintoiminnasta myös

• Suomen Vanhempainliitto, www.vanhempainliitto.fi

http://www.pohentuki.yhdistysavain.fi/
mailto:maarit.mikkola@gmail.com
mailto:Johanna.kivisto@gmail.com
http://www.vanhempainliitto.fi/

