5. Tule hyvä kakku. Varhaiskasvatus, koulut,
oppilaitokset ja vapaa-aikapalvelut
paljastavat
Pirkanmaalla kehitettyjä
salaisia reseptejä

Aamupäivän kulku klo 9.00 – 11.30
klo 9.00
•

Mitkä olivat THL:n, OKM:n ja STM:n antamat eväät alkuun.

•

Miten yhteistä soppaa hämmennettiin Pirkanmaalla

•

Makupaloja varhaiskasvatuksesta ja seurakunnan kanssa tehtävästä
yhteistyöstä

klo 10.00
•

Porinakeskustelu tai yhteiskeskusteluhetki

klo 10.10
•

Makuelämyksiä esiopetusvuodesta, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen
vahvistamisesta, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisystä ja siihen
puuttumisesta

•

Mausteita ja sattumia kouluun ja oppilaitoksiin sekä vanhempain
vertaistoimintaan

•

Kuinka kakun reseptejä levitetään

Klo 11.20
•

Kiitos ja kumarrus
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STM, OKM JA THL

Vahvistetaan toimia kiusaamisen ja
häirinnän ehkäisemiseksi sekä niihin
puuttumiseksi sekä edistetään tunne- ja
vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan
kaverisuhteita

Edistetään hyvinvointia tukevaa
vapaa-ajan toimintaa ja tuetaan
mahdollisuuksia tasapuoliseen
harrastamiseen

lasten ja nuorten mielenterveyden
edistäminen

Vahvistetaan
osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä
tukevaa
toimintakulttuuria

Kehitetään yhteistyötä
perhekeskuksen muiden toimijoiden
ja erityistason palvelujen kanssa

Kehitetään varhaiskasvatus, esiopetus-, koulu- ja
oppilaitosympäristöön
sopivia varhaisen tuen ja
hoidon käytänteitä
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Vahvistetaan
yksilökohtaista
opiskeluhuoltotyötä
esiopetuksessa

Tuetaan vanhempia
kasvatustehtävässä

Järjestetään koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto sekä
kuraattori- ja psykologipalvelut
lapsi- ja nuorisolähtöisenä
kokonaisuutena

Miten yhteistä soppaa hämmennettiin Pirkanmaalla?

Kaikki pilotit
on käsitelty
työryhmissä
ja
pääsääntöisesti niitä
toteutetaan
yhteistyössä

Sivistysjohtajat

Pilotít
Kehittämisryhmät

1. Varhaiskasvatus
2. Esiopetus
3. Perusopetus, 2.
aste ja vapaa-aika
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Varhaiskasvatuksen,
koulun, oppilaitosten ja
vapaa-ajan sisäisten
käytäntöjen kehittäminen ja
yhtenäistäminen &
kehittäminen osana
perhekeskustoimintamallia
sekä yhteistyö erityis- ja
vaativan tason kanssa

Muiden
kehittämisryhmien
koordinaattorien
vierailut+
kokemusasiantunti
jat

Kehittämisryhmien
yhteiset
tapaamiset
syksy 2017

Varhaiskasvatus
- mukana leipomassa
Niina Kettunen-Niemi
Varhaiskasvatuksen suunnittelija
Kangasala
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VARHAISKASVATUS JA PERHEKESKUSMALLI

Lempäälä, Nokia, Kangasala ja Tampere/Hervanta-Vuores ovat LAPEhankkeessa kehittäneet perhekeskusmallia
Varhaiskasvatus ollut ko. kunnissa tärkeä osa perhekeskusmallin
kehittämisessä – torilla esittelyssä
Varhaiskasvatus on osana jatkossakin toteuttamassa perhekeskusmallia, avoin
varhaiskasvatus on olennainen toteuttaja
Lape-työskentely on yhdistänyt kaupungin, seurakunnan ja kolmannen sektorin
toimijoita, seurakunta on tätä kautta saanut tasa-arvoisemman sijan
yhteistyöverkostossa
Monitoimijainen yhteistyö on tullut osaksi perhekeskustoimintaa, esim
varhaiskasvatuslaki 2017/2 § 7
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat muuttumassa 1.9.2018 voimaan
tulleen varhaiskasvatuslain myötä. Uudet perusteet tulossa vuoden 2018
loppupuolella

Tällä hetkellä kunnissa suunnitellaan lape-työskentelyn jatkoa ja
perhekeskusmallin jalkauttamista ja johtamisen organisointia
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PERHEKESKUSMALLIN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA

Varhainen tuki ja ennaltaehkäisy
Lapsen ja huoltajan osallisuus ja vaikuttaminen
Voimavarakeskeisyys ja perheen vahvuudet
Lapsi on kokonaisvaltainen, tärkeä osa perhettä

Monimuotoisten perheiden tarpeiden huomioiminen
Perheiden palveluiden helppo tavoitettavuus
Yhtenä osana perhekeskusmallia sähköinen palvelu
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VARHAISKASVATUKSEN ROOLI PERHEKESKUSPILOTEISSA

•

KANGASALA

•

NOKIA

•

Perheesi parhaaksi -mallin jatkokehittäminen

•

•

Vakan asiantuntijuutta käytetty ja hyödynnetty

Pilotin jokaisessa osakokonaisuudessa varhaiskasvatuksen
edustaja mukana

•

Ehdi ensin -toimintamalli

•

Luo luottamusta, suojele lasta –koulutus
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

•

Lapset puheeksi -koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

•

Varhaiskasvatuksen avoimet perhekerhot
kohtaamispaikkoina

•

Perheen kotoutumissuunnitelma: Tervetuloa Nokialle

•

Perhetalon kehittäminen yhteistyössä Kangasalan
seurakunnan kanssa

•

Tavoitteena on toimintojen päällekkäisyyksien
selvittäminen ja resurssien mahdollisimman hyvä käyttö
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VARHAISKASVATUKSEN ROOLI PERHEKESKUSPILOTEISSA

•

TAMPERE/HERVANTA-VUORES

•

LEMPÄÄLÄ

•

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on lisääntynyt

•

•

Yhteistyö linjattu myös kaupungin omassa
varhaiskasvatussuunnitelmassa

Asiakasosallisuus: HappyorNot-kysely varhaiskasvatuksessa ja
kouluissa

•

Lapset puheeksi –kouluttaja-ja menetelmäkoulutukset keväästä

•

Lapsiperheiden parisuhdeillat (yhteistyö seurakunta ja
varhaiskasvatus)

•

Päiväkodissa pienempien ryhmien iltatapaamisia vanhemmille
(monikulttuurisia ja kantasuomalaisia perheitä), 1 krt/kk, lisätään
yhteisöllisyyttä

•

Lapset puheeksi-koulutukseen osallistuvat varhaiskasvatuksen
erityisopettajat
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https://m.youtube.com/watch?v=-l4n1D2Y5Ws&fbclid=IwAR0N71D-z3sVYRsf7DB5w05FG7T8DKfV-z1suTzBCFBSDIoZTs64_wBQY&feature=youtu.be
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Varhaisen tuen malli
Ylä-Pirkanmaan toimijat

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen
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SUOSITUS VARHAISKASVATUKSEEN
Lapsen nimi ______________________________synt. aika____________________________
Osoite_______________________________________________________________________
Huoltajat_____________________________________________________________________

Suosituksen perustelut/tavoitteita varhaiskasvatukseen

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Suosituksen antaja __________________________________________________________
Päivämäärä ja allekirjoitus ______________________________________________________
Liitä saate varhaiskasvatushakemuksen yhteyteen.
Varhaiskasvatushakemus- lomake löytyy kunnan internet-sivuilta, www.juupajoki.fi/kuntainfo/lomakkeet
Varhaiskasvatushakemuksen voi käydä täyttämässä myös päiväkodilla päiväkodin johtajan kanssa.

Yhteistyötapaaminen ennen varhaiskasvatuspaikkapäätöstä pvm: ___________
(huoltaja/huoltajat, suosituksen antaja, varhaiskasvatuksen edustaja)
Sovitut toimet ja tavoitteet:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Yhteystiedot

Tiedustelut:

Juupajoen kunta
Varhaiskasvatus
Koskitie 50, 35500 KORKEAKOSKI

päiväkodin johtaja Malla Heinonen, p. 044-413 8200
malla.heinonen@juupajoki.fi

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

Näkökulmia
katsomuskasvatukseen

Minna Kaihlanen
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
Tampereen ev.lut seurakunta
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Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen
kumppanina
Kumppanuuden korit kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön. Niiden avulla kerrotaan yhteistyön
tarkoituksesta ja pelisäännöistä. Esite on suunnattu kasvatuksen ammattilaisille ja päättäjille
yhteiskunnassa sekä kirkossa ja tiedoksi myös vanhemmille.
Koreihin sisältyvät periaatteet perustuvat Opetushallituksen päivitettyihin ohjeisiin. Niillä pyritään
takaamaan uskonnon-vapauden toteutuminen niin varhaiskasvatuksessa, koulussa kuin
oppilaitoksissakin. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että korit pidetään erillään toisistaan.
Jokaisessa korissa on paljon mahdollisuuksia, joista voi poimia paikallisia toteutusmalleja.
Muuttuvassa monikulttuurisessa toi-mintaympäristössä neljän korin malli luo selkeyttä ja vapauttaa
toimimaan
Antoisaa yhteistyötä!
Kasvatus ja perheasiat

Kirkkohallitus
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Hetken porinatuokio
ja happihyppely

Esiopetusvuosi- lapsen tärkeä vuosi
Sari Salomaa-Niemi
Erikoissuunnittelija, Tampere

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

Kuningasvuosi
Sari Salomaa-Niemi
8.11.2018

6-vuotiaat
• kuusivuotiaat elävät vielä leikin ja mielikuvituksen maailmassa, keskellä
valtavaa kasvupyrähdystä ja liikkumisen tarvetta
• he haluavat olla itse opettajia ja liitää mielikuvituksensa ja toistensa kanssa
yhdessä luomissaan ja rakentamissaan leikkimaailmoissa
• kun koulukypsyys aletaan saavuttaa, lapsen näkökulma ja tavoite alkaa
toisinaan muuttua tarpeeksi olla oppilas, tarpeeksi saada tietää miten asiat
oikeasti ovat. Tämä ei lainkaan tarkoita sitä, että lapsen tarve ja oikeus leikkiä
tai liikkua loppuisi, mutta tilaa tulee yhä enemmän myös tiedonjanon
tyydyttämiselle.
• jotkut viisivuotiaat voivat osoittaa jo monelta osin koulukypsyyttä, toisilla
lapsilla koulukypsyys saavutetaan vasta 8-vuotiaana  tarvitaan suurempaa
joustavuutta ja vaihtelun sallimista eskari-alkuopetukseen

• Kuusivuotias tykkää olla ensimmäinen,
rakastettu ja voittaja. Hän saattaa olla
varsin mahtipontinen.
• Kuusivuotias on impulsiivinen, reagoi
voimakkaasti ärsykkeisiin ja saa
toimintapuuskia.
• Esikouluikäinen lapsi oppii ajattelua
vapaan leikin, liikunnan ja satujen
kautta.
• Leikki ja liikunta myös hyviä keinoja
ruokkia lapsen aivoja. Tasapainoilu,
kiipeily ja metsässä kuljeskelu antavat
aivoille happea ja hermosoluihin
muodostuu uusia, entistä
monimutkaisempia kytkentöjä.

Eskari velvoittavaa
PERUSOPETUSLAKI
• 26 a § Esiopetukseen osallistuminen
• Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
• Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan.

• 35 § Oppilaan velvollisuudet
• Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä
syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

• OPH: Perusopetuslain 35 § muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä. Osallistumisen
säännöllisyys on tärkeää esiopetuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa (2014) määrätään, että opettaja, huoltajat ja esiopetuksen toteuttamiseen
osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lapsen säännöllisestä osallistumisesta. Lasten osallistumista
seurataan esiopetuksen yksiköissä. Huoltajat ilmoittavat sairauspoissaoloista sekä pyytävät lupaa muista
syistä johtuviin poissaoloihin esiopetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.
• Tampereen linjaus
• 1-5 pv  suullinen ilmoitus esiopettajalle
• yli 5 päivää  kirjallinen lupa päiväkodin johtajalta

Jatkumo
• Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden myötä varhaiskasvatus on
kytketty tiiviisti osaksi elinikäisen
kasvun ja oppimisen polkua sekä
opetussuunnitelmien jatkumoa.
• Varhaiskasvatus, siihen kuuluva
esiopetus sekä perusopetus
muodostavat lasten kasvun ja
oppimisen kannalta johdonmukaisesti
etenevän kokonaisuuden.

6v.

2v.

13v.

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET
2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua

• Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus
muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta
johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle
oppimiselle.
• Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen
sekä esi- ja perusopetuksen henkilöstö tuntee koulutusjärjestelmän
sekä sen eri vaiheiden keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet ja
käytännöt. Lasten hyvinvoinnin sekä kehityksen ja oppimisen
sujuvuuden vuoksi myös siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä
arvioidaan.
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ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET
2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet
• Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa
leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.
• Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten
mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä
esiopetuksen toiminnassa.
• Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että
lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa
oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla.
• Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja
oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle
oppimiselle.
• Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.
Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa
ja käsitystä itsestään oppijana.

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2
13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen
•

•
•

•

27

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista
yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista
tuntemista.
Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on tärkeätä.
Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen aikana opituista taidoista. Heitä
rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa ympäristössä
kohtaamiensa aikuisten kanssa.
Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen
varhaiskasvatuksen antamat valmiudet.
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Esi- ja alkuopetuksen suunnitelmallinen, tavoitteellinen, säännöllinen
yhteistyö joka huomioi lapsen yksilöllisen oppimisprosessin

ESI- JA
ALKUOPETUKSEN
TOIMINTAMALLI

Varhaisen tuen oikea-aikainen kohdentaminen

Moniammatillinen yhteistyö ja resurssien joustava käyttö

Asiakaslähtöisyyden parantaminen
* esiopetuspaikka määräytyy tulevan koulupolun mukaan
* rehtori ja päiväkodin johtaja muodostavat esiopetusryhmät yhteistyössä

kakkoset

Jelppi

koulunkäynninohjaaja
lastentarhanopettaja

oppilashuolto
eskarit

ykköset

luokanopettaja
Eppu-kerho

perusopetuksen
erityisopettajat

avustaja
lastenhoitaja

PERUSOPETUSLAKI
OPETUSSUUNNITELMAT

Keinu

varhaiskasvatuksen
erityisopettajat

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan yhteistyö

varhaiskasvatuksen erityisopettaja ”saattaa” tukea
ERITYIStarvitsevat lapset
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja
OPETTA-lasten asioissa
on tukena yksittäisten
JAN
LUKUVUOSI
TYÖN
SUUNlaaja-alainen erityisopettaja havainnoi ja tukee esiopetusryhmää  ottaa vastaan esiopetusryhmän
NITTELU
lapset ja ”saattaa” alkuopetukseen

ON SAATAVA OLLA SUURIN, ETTÄ VOI OLLA PIENIN…

Esi- ja alkuopetuksen siirtymäyhteistyö
Tuija Landström
Vastaava koulukuraattori, Ylöjärvi

Esiopetuspilotti Ylöjärvellä
Lape-hanke
Koulu ja vapaa-aika
lapsen tukena

Vastaava koulukuraattori Tuija Landström

Ylöjärven esiopetuspilotti:
Ohjeistukset esi- ja alkuopetuksen siirtymäyhteistyöhön

•

•

Miksi?

- käytänteet eivät ole yhtenäisiä kaikilla
kouluilla
- huoltajien ja henkilöstön tietoisuus
yksilökohtaisista oppilashuollon
palveluista heikohkoa
- oppilashuoltopalveluiden vähäinen
käyttö esiopetuksessa (monialaiset
asiantuntijaryhmät, konsultaatiot,
siirtymävaihe)
- työnjako toimijoiden kesken epäselvää
esim. perheohjaajat – kuraattorit

Tavoite:

•

Ylöjärven esi- aja alkuopetuksen
siirtymäyhteistyön ja
oppilashuoltopalveluiden mallintaminen

•

Palvelulupaus: Asiakkaat ovat aina
oikealla ovella

-> työntekijä hoitaa tarvittavan
palveluohjauksen

Vastaava koulukuraattori Tuija Landström

Toimenpiteet
1. Oppilashuollon ammattilaisten työnjaot (veo, koupsy, kura, perhetyö, terkka) – esite
2. Toimintaohjeet, vuosikello:
Esi- ja alkuopetuksen siirtymäkäytänteet, nivellys ja tuen portaat (kevät 2015), päivitetään
esiopetuksen osalta ja lisätään oppilashuollolliset palvelut
3. Opetuspäällikön ja rehtorien kanssa tehtävä yhteistyö:
tasapuoliset palvelut ja nivellykset, tiedonsiirtopalaverit lapsen edun mukaisesti
4. Lasten ja vanhempien informointi ja osallisuus, hyvien käytänteiden jakaminen:
esite, kasvot tutuiksi/MLL, esim. Kauraslammen messut, esittelyvideot, esiopetuksen kaavake: l
apsen ja vanhempien ajatuksia kouluun -> oppilashuollon palvelut + suunnitelmallisuus

Vastaava koulukuraattori Tuija Landström

Esi- ja alkuopetuksen
siirtymäyhteistyö

Esi- ja alkuopetuksen nivellys + oppilashuollon palvelut

Yhteistyö
luo luottamusta.

TAMMIKUU
•Nivellystunnit alkavat
•Yhteisen alueen oppilasjako
•Tuen oppilaiden koulusijoituspalaveri, oh:n konsultaatio ja
osallistuminen (sovitaan
maaliskuun oppilaskohtaisiin
tuen palavereihin osallistujat),
haku pienluokille

MAALISKUU
•Oppilaskohtaiset tuen palaverit alkavat,
oh:n osallistujat sovitusti mukana
•IP-ilmoittautuminen
•Koulukirjeet (myös oh)
•Tiedonsiirtopalaverit, vanhemmat
+ eskariopet

HUHTIKUU
•Tiedonsiirtopalaverit, oh:n
konsultaatio tarvittaessa
•Tiedonsiirtolomakkeet
terveydenhoitajalle huhtikuun
loppuun mennessä

LOKAKUU
•Ped. arviot ja selvitykset ja
oppimissuunnitelmat (eskari ja
1.lk), oh:n konsultaatio ja läsnäolo
tarvittaessa

SYYSKUU
Yhteistyön
suunnittelupalaveri, oh:n
läsnäolo tarvittaessa
Lukuvuosisuunnitelma
Oh:n yhteydenpito eoryhmiin + vanhempiin

Yhteiset
koulutukset,
esi- ja alkuopetuksen
yhteistyöpäivä tms.

ELOKUU
•Mahdollinen joustava koulun
aloitus
•Esite esiopetuksen tuen ja
oh:n palveluista koteihin
• esiopetus huomioitava
koulun yhteisöllisessä
oppilashuoltoryhmässä

TOUKOKUU
•Kouluun
tutustuminen (myös
vanhemmille), oh
mukana

Tieto
tuo
turvaa.

Esi- ja alkuopetuksen nivellys + oppilashuollon palvelut
kuukausi

tapahtuma

vastuutoimija

Elokuu

Joustava koulunaloitus

Luokanopettaja + lto+ erityisopettaja (+ IPtoiminta)

Esite oppilashuollon (=oh) palveluista koteihin

Oppilashuollon työntekijät

Esiopetus huomioitava koulujen yhteisöllisessä
oppilashuoltoryhmässä

Rehtorit

Syyskuu

Lokakuu

Yhteistyön suunnittelupalaveri, oh:n läsnäolo
tarvittaessa

Rehtori

Lukuvuosisuunnitelma

Esiopetus + koulu

Oh:n yhteydenpito eo-ryhmiin + vanhempiin

Oppilashuollon työntekijät

Oppimissuunnitelmat

Lto

Pedagogiset arviot ja selvitykset, oh:n konsultaatio ja
läsnäolo tarvittaessa

Lto + veot (+ oppilashuollon työntekijät)

Esiopetuksen pilotti / LAPE-hanke

pvm

kuukausi

tapahtuma

vastuutoimija

Tammikuu

Nivellystunnit alkavat

Rehtori + erityisopettaja

Yhteisen alueen oppilasjako

Opetuspäällikkö

Tuen oppilaiden / erityisen tuen oppilaiden
koulusijoituspalaveri, haku pienluokille

Opetuspäällikkö + veot +
oh:n työntekijät

Oppilaskohtaisen tuen palaverit alkavat

Lto + (veot + oh:n työntekijät)

IP-ilmoittautuminen

IP-toiminta + vanhemmat

Koulukirjeet (oh samaan kirjeeseen?)

Rehtori + oh:n työntekijät

Tiedonsiirtopalaverit, vanhemmat

Esiopettajat

Tiedonsiirtopalaverit, oh:n konsultaatio tarvittaessa

Rehtori + lto (+ oh:n työntekijät)

Tiedonsiirtolomakkeet terv.hoitajalle kuun lopussa

Lto

Kouluun tutustuminen, myös vanhemmille

Luokanopettaja,
Rehtori, oh:n työntekijät, MLL

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Esiopetuksen pilotti /LAPE-hanke

pvm

Opas lasten ja nuorten tunne- ja
vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja
toimintamalli kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn

-Yhteistyönä varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste, järjestöt ja seurakunnat.

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Tunne- ja vuorovaikutustaidot / kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy -pilotti

1. Arviointi
2. Tunne- ja
vuorovaikutustaitojen
vahvistaminen
3. Kiusaamiseen ja
häirintään
Varhaispuuttuminen
kasvatus/

Esiopetus

Perusopetus
lapset
nuoret
2. aste

Arvioinnin
kautta
Toiminta lasten välisissä konflikteissa,
kiusaamiseen ja häirintään ehkäisy,
puuttuminen ja jälkihoito

Vastuu kasvaa lapsen ja nuoren kasvaessa
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Susanna Raivio

vanhemmat
henkilökunta

Tunne- ja vuorovaikutustaidot, kiusaamisen ehkäisy
-lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
Rauhoittuminen ja läsnäolo yläkäsite
Kansi

Ryhmässä toimiminen

Sisällysluettelo

Rauhoittuminen

Riitelyn taidot yläotsikko

Johdanto

Läsnäolo

Neuvottelutaidot

Kaveritaidot yläkäsite

Ristiriitatilanteissa toimiminen

Varhaiskasvatuksen arviointi

Kuunteleminen

Riidan ennaltaehkäisy

Vaka kiusaamisen puuttuminen

Keskusteleminen

Riidan ratkaisemisen keinot

Koulun alkuteksti

Kyseleminen

Rauhoittuminen ja itsehillintä

Ohjeistusteksti - manuaalin käyttöön

Avun pyytäminen
Leikkiin mukaan meneminen ja mukaan ottaminen

Turvataidot yläotsikko

Varhaiskasvatuksen alkuteksti

Positiivisen palautteen antaminen

Tunteet yläkäsite

Oma tila

Tunnistaminen itsessä ja toisessa
Jakaminen
Nimeäminen

Omat rajat

Empatiataidot

Ilmaiseminen

Ei-sanan käyttö ja jämäkkyystaidot

Käytöstavat yläotsikko
Yläasteosuus

Säätely ja itsehillintä

Tervehtiminen
Kiusaamiseen puuttuminen

Itsetuntemus yläkäsite

Kiittäminen

Vahvuudet
Omat kehittämistarpeet

Erilaiset kosketukset
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Anteeksi pyytäminen

2. aste
Etsivän työn viesti

Anteeksi antaminen

Lopputeksti

Susanna Raivio

Tunteet
Tunteet ohjaavat toimintaamme ja niillä on tärkeä rooli kaikessa ihmisten
välisessä toiminnassa. Kokemus tunteista on yksilöllistä ja nuo kokemukset
vaihtelevat sekä ilmenevät erilaisin tavoin. Tunteet sekä vievät että antavat
energiaa ja usein koemme ne myönteisenä tai kielteisenä. Tunteiden
pohjautuessa yksilölliseen kokemukseen, on niiden arvottaminen sekä jakaminen
kielteisiin ja myönteisiin kuitenkin melko mahdotonta. Oikeita tai vääriä tunteita ei
ole, eivätkä ne ole perusteltuja tai perusteettomia. Tunteet ovat ja usein voimme
hyvin silloin, kun kykenemme ilmaisemaan niitä tarkoituksenmukaisella tavalla.
(Kerola, Kujanpää & Kallio 2013) Vaikka kokemus tunteista on yksilöllinen, vaatii
tunteiden havaitseminen niiden hyväksyntää sekä sallimista
(mielenterveysseura.fi). Tunteista puhuminen ja niiden kuvaaminen auttavat
ymmärtämään niin itseä, kuin myös toisia. Tunteet, ajatukset, käyttäytyminen
sekä fysiologiset reaktiot liittyvät vahvasti yhteen vaikuttaen toinen toisiinsa.
Tunteiden parissa työskentely tarkoittaakin aina myös ajatusten kanssa
työskentelyä. (Kerola et. al. 2013.)
LÄHTEET:
Kerola, K., Kujanpää, S. & Kallio, A. 2013. Tunteesta tunteeseen – ihmismielen
tarinat kuvin ja sanoin. Tunnetaitojen oppimateriaali kasvatukseen ja
erityiskasvatukseen ohjaajan opas harjoituskirjaan. Opetushallitus. Saatavilla:
https://www.edu.fi/tunteesta_tunteeseen. Viitattu 2.10.2018.
ielenterveysseura.fi. Tunteen kohtaaminen.
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunnetaidot/tuntee
n-kohtaaminen. Viitattu 18.6.2018.

44

15.11.2018

Susanna Raivio

Kiittäminen
Havainnollista

Harjoita

Vahvista

Keskustele opetettavasta taidosta

Vahvista taitoa

Keskustellaan yhdessä kiittämisen merkityksestä; missä tilanteessa kiitetään,
miksi ja miten?

Kiitä kaveria-harjoitus: laitetaan jokaisen osallistujan selkään paperi, jossa
lukee “Kiitos että olet….” ja jokainen lisää oman positiivisen asian kaverista.

Havainnollista ja selitä taitoa

Viedään kiittäminen arkipäivään, jokainen harjoittelee kiittämistä omassa
elämässään.

Mietitään yhdessä erilaisia kiittämistapoja eri tilanteisiin. Millä sanoilla voi
kiittää? Voiko kiitoksen välittää sanattomasti? Mikä vaikutus kiittämisellä tai
kiittämättä jättämisellä voi olla?

Pohditaan yhdessä kiittämis-tilanteita ja mitä tunteita ne ovat herättäneet?
Onko kiittämisellä ollut jotakin vaikutusta?

Harjoituta taitoa
Mietitään kiitollisuuden aiheita
Leikkaa lehdistä kuvia ja liimaa ne pahville kiitollisuuden kartaksi
Kuvakorttien kautta pohditaan mistä asioista olemme kiitollisia
Lahjan anto-harjoitus: osallistujat seisovat piirissä, jokainen hakee piirin
keskeltä omalla vuorollaan mielikuvituslahjan vieruskaverilleen, kaveri kiittää
lahjasta sanoin “Kiitos olen aina halunnut tällaisen……” ja määrittelee minkä
lahjan on mielestään saanut.
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Jaana Hintikka, Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan.
Tunnetaitojen opettaminen Aggression portaat –opetusohjelman
avulla. Opettajankäsikirja. JK - Kustannus ja koulutus oy. 2018
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Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen: liikennevalomalli
•

Kiusaamisen selvittämisen malli etenee
liikennevalotyyppisesti:
- Vihreä: Vaihe yksi; käydään läpi aina
kiusaamistapauksen tullessa koulun tietoon

- Keltainen: Vaihe kaksi; käydään läpi mikäli kiusaaminen
jatkuu selvittämisestä huolimatta
- Punainen: Vaihe kolme; käydään läpi mikäli kiusaaminen
jatkuu kahdesta tai useammasta selvittelystä huolimatta.
Kiusaamisen ensimmäisessä vaiheessa se henkilö, jonka
tietoon kiusaaminen tulee, selvittää kiusaamistapauksen.
Tässä vaiheessa lapsilla ja nuorilla itsellään on
mahdollisuus muuttaa käytöstään ja oppia siitä.
Toisessa vaiheessa mukaan tulevat huoltajat ja esimerkiksi
oppilashuoltohenkilöstö.
Jokaisen vaiheen jälkeen sekä kiusaajalle että kiusatulle ja
tarvittaessa heidän huoltajilleen tarjotaan mahdollisuus
vapaaehtoiseen jälkihoitoon.

47

15.11.2018

Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa
pedacafe
Millaiseen yhteisöön minä haluan kuulua?

Esimerkkirasti
Unelmakoulu-rasti
Lapsilla ja vanhemmilla teetettiin ennen tapahtumaa etukäteen tehtävä, jossa he saivat pohtia, millainen olisi heidän unelmakoulunsa osallisuuden ja
yhteisöllisyyden näkökulmasta. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden käsitteitä avattiin kevyesti ennakkotehtävän ohjeistuksen yhteydessä.
Keskustelurastille oli koottu tämän tehtävän tuotosten pohjalta erilaisia ajatuksia ja toiveita unelmakoulusta. Vanhempien ennakkovastauksista nousi
vahvasti esiin seuraavat toiveet ja teemat: tiedonkulun kehittäminen, vuosittaiset ideariihet, joissa vanhemmat ja opettajat tekevät yhteistyötä,
avoimet ovet, vanhemmat mukaan koulupäivään ja koulun arkeen, kaikki mukaan vaikuttamaan koko koulua koskevissa asioissa sekä
yhteisymmärrys ja hyvä keskusteluyhteys vanhempien ja koulun henkilökunnan välillä.
Oppilaiden ennakkovastausten pohjalta taas nousi esiin seuraavanlaiset teemat koulun arkeen liittyen: kouluruokailuun vaikuttaminen, viihtyvyys
tunneilla ja välitunneilla, toiminta yli ryhmärajojen erilaisin menetelmin, kaikkien mielipiteiden tasavertainen huomioiminen, opettajien kiinnostus
lapsia kohtaan, oppilaskunnan merkitys näkyväksi, yhteisöllisyyttä vahvistavat tapahtumat (retket, liikuntapäivät jne.) sekä luokkahenkeä vahvistavat
yhteiset jutut.
Rastilla työstettiin tehtävää eteenpäin seuraavien kysymysten pohjalta. Mitä voin tehdä näiden (edellä mainittujen)
saavuttamiseksi? Miten toiveet saadaan toteutumaan? Oppilaat ja vanhemmat kirjasivat vastauksensa valmiiksi piirrettyihin
taloihin eri värisin tussein.
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Osallisuuden lisääminen ja arkeen tuominen
huoltajien mukaan ottaminen
Osallisuuden
määrittelyä

Esimerkki luokkakohtaisesta purusta syksy 2018
Huomaa Hyvä

Malli yhteisestä
koulupäivästä
oppilaat / huoltajat
Päivä purku,
jatkotyötäminen
ja arviointi
Kouluviihtyvyyden
lisääminen
lisää lasten hyvinvointia
koulussa
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-

Huumorintaju
Reiluus ja rehellisyys
Kaverisuhteet
o ei saa kiusata
o otetaan kaikki huomioon
o ei jätetä ketään yksin
o sanotaan kivoja asioita toisille
o ollaan rehellisiä ja reiluja toisille
o yritetään olla positiivisia ja myönteisiä

Unelmakoulu

Positiivinen ja ystävällinen ilmapiiri

Jos itsellä huono päivä ei kohdista sitä muihin

Ollaan ystävällisiä ja kehutaan toisia

Käyttäydytään kohteliaasti

Autetaan ja kannustetaan muita

Työrauha

Enoranta
Maiju &
Jokela AnneMarieTheseuksesta
. Osallisuus,
yhteisöllisyys,
koulu ja LAPE
hakusanoilla
todennäköise
sti työ löytyy.
YAMKopinnäytetyö
tulossa

Vanhempien tukeminen
kasvatustehtävässä
Valkeakosken vanhempainkahvila

Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Vanhempien tukeminen
Vanhempainkahvila

Paikka vanhemmille ajatusten vaihtoon, kuunteluun ja vertaistukeen
Vanhempainkahvilassa on tavoitteena käydä keskustelua vanhempien kanssa
lasten nuorten elämänvaiheeseen ja arkeen liittyvistä asioista

Tapaamisten teemat on valittu vanhemmilta esiin nousseiden toiveiden ja
tarpeiden perusteella
Kahdessa illassa mukana ollut Pop-up kirjasto; aiheeseen liittyvää kirjallisuutta
Illan kesto on ollut 2,5 tuntia
Kunkin tapaamisen jälkeen vanhemmilta on kerätty palautetta

Malli vanhempainkahvilatoiminnasta, osallistavasta keskustelusta,
vanhemmuuden tukemisesta perusopetuksen huoltajille
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Kohtaamotoiminta 2. aste

15.11.2018

Malli kohtaamo -toiminnasta
MIKSI?
- on koettu, että opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan usein myös koulun ulkopuolisia toimijoita.

-opiskeluihin menee useita tunteja vuorokaudessa on kouluympäristö otollinen paikka tuoda toimijat kohtaamaan opiskelijoita.
-avun hakeminen koulun ulkopuolelta on monesti kynnyskysymys opiskelijalle.
- läpäisyn tehostaminen ja keskeytysten ehkäisy

MITEN?
- on edistää opiskelijoiden hyvinvointia
- on tuoda erilaiset toiminnot näkyviksi ja toimijat tutuiksi koululla.
- on luoda ymmärrystä siitä, että apua ja tukea on saatavilla paljon myös koulun ulkopuolella.
-on kynnyksen madaltaminen toimijoiden, opiskelijoiden ja henkilöstön välillä
-on kylvää tiedon siemeniä
-on toimijoiden mahdollisuus verkostoitua myös keskenään
-on toimiminen rentona kokoontumispaikkana.
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Yhteisestä työstä hyvinvointia
-opiskeluhuoltoryhmä
perusopetuksessa -opas

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen
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Yhteisöllinen hyvinvointityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista

Yhteisestä työstä hyvinvointia – perusopetuksen
opiskeluhuoltoryhmäntoiminta-malli – THL ja OKM
julkaistu 30.8.2018 Valtakunnallisilla LAPE -päivillä

Valtakunnallisessa työssä on ollut kaksi
Pirkanmaan edustajaa mukana.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343137-9
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Muiden työryhmien kehittämä työ, joka
tukee varhaiskasvatus, perusopetus ,
toinen aste ja vapaa-ajan kokonaisuutta
Pirkanmaalla

15.11.2018

Nepsy-palveluiden kehittäminen Pirkanmaan LAPEssa
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Eropalvelut

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö
Sähköiset palvelut
Yhteistyökäytänteiden kehittäminen erityis-

ja vaativan tason kanssa
VIP-verkosto
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Siltaamissuunnitelma

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

•

Valmiit mallit tulevat LAPE Pirkanmaan sivuille

•

Jokaiseen malliin pyritään saamaan yhteishenkilö / yhteyshenkilöt, joihin voi
olla yhteydessä, kun tarvitsee lisätietoja

•

Materiaalit tulevat nettisivuille word-muotoon, jotta ne voidaan muokata omien
tarpeiden mukaisiksi

•

Teen vielä yhteisen koosteen
valmistuvista materiaaleista ja
lähetän kirjeen kuntiin ja seurakuntiin
sekä järjestöyhteistyökumppaneille.
”testamentti”

•

Sivi – Sote johtajien talvipäivät 1/2019

•

Koulukuraattori / koulupsykologi -selvitys
on jo sivuilla
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On aika kiitoksen

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

SUSANNA RAIVIO
susanna.raivio@ylojarvi.fi
puh. 040 660 2180
MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi
puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi
stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke

