
LUOKKAVANHEMPIEN TAPAAMINEN 

 
5.10.2021 Alatalon ruokasalissa, paikalla rehtori Marja Riitta Rautaparta, kouluvalmentaja Päivi 

Kiuru sekä luokkavanhempia, joista osa myös mukana Laavan toiminnassa; kirjurina Hilla Hanhela 

 

 

Päivi ja Marja Riitta esittäytyvät. Päivi toimii kontaktina vanhempien ja koulun välillä 

luokkavanhempitoiminnassa. Marja Riitta esittelee näkemyksensä Laajasalon yhtenäisestä 

peruskoulusta ja sen rikkauksista; painotuksista, resursseista, yhdenmukaisesta ja monipuolisesta 

koulupolusta Laajasalossa. 

 

 

ALUSTAVIA KYSYMYKSIÄ, VASTAUKSIA JA 

PUHEENVUOROJA 
 

Miten luokkavanhempitoiminta eroaa Laavan toiminnasta? 

 

Laava on varainkeruuorganisaatio, joka järjestää esimerkiksi tapahtumia ja muuta toimintaa 

koululaisille. Luokkavanhempi toimii oman luokan yhteyshenkilönä ja esimerkiksi kokoaa ihmisiä 

yhteen ja houkuttelee aktiivisemmaksi. Tavoitteena on yhteisön syntyminen ja yhteisöllisyyden 

tukeminen. Marja Riitta painottaa, että koulussa myös vanhempia tarvitaan. Yhteistyö voi synnyttää 

tärkeitä kokemuksia oppilaille (esim. leirikoulu). Yhtenä toivomuksena on, että syntyisi 

luokkatoimikuntia. 

 

Toiveena nousee esiin luokkien välinen ja yli luokkarajojen kantava tiedonjako koulussa 

tapahtuvista asioista (esim. välituntikassi). 

 

Tarve/toive tietää enemmän siitä, mitä lapsen koulupäivään kuuluu ja mitä koulussa tapahtuu. 

Keskustellaan myös siitä, miten asioista viestitään niin, että se koettaisiin hyödyllisenä eikä 

lisätyönä. 

 

 

PIENRYHMÄKESKUSTELUJEN TUOTOKSIA 
 

 

LUOKKAVANHEMPIEN TUTUSTUMINEN JA TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN 

 

Omat pikkujoulut 

-toimivat samalla rekrytilanteena eli kaikki uudet luokkavanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita 

-pikkujouluihin toiveena hyvät tarjoilut (esimerkkinä voi toimia Ranska, jossa vanhemmille 

tarjoillaan viiniä ja juustoja) 

 

Whatsappryhmä 

-kaikista luokkavanhemmista koostuva ryhmä 

-nousi myös idea luokka-asteiden kesken perustettavista pienemmistä ryhmistä esim. 1-2 

luokkalaisten luokkavanhemmat 

 

Tapaamisia 2 kertaa lukukaudessa 

 

 



ODOTUKSIA KOULULTA, TOIVEITA, IDEOITA JA TEEMOJA 

 

-opettajat rekrytoivat lisää luokkavanhempia 

-informaation kulku matalalla kynnyksellä joka suuntaan 

-seurakunnan nuorisotyö ja työntekijät mukaan verkostoitumaan 

-ryhmäyttäminen (esim. uudet seiskat), nuorisotoimi mukaan 

-yhteisöllisyyttä oppilaiden kesken 

-koulun tulisi olla turvallinen kiva ympäristö jokaiselle oppilaalle 

-millaisia tapahtumia nuoret ja lapset itse haluavat? Kysely nuorille esim. oppilaskunnan hallituksen 

kanssa, mitä haluaisitte tehdä kouluajan ulkopuolella luokkalaisten kesken? 

-kysely myös vanhemmille: mitä toiveita, ideoita ja tarpeita perheillä on? 

-luokan oma whatsappryhmä tai muu helppo kommunikointikanava 

-luokkavanhempien kautta koulutuksien järjestämistä vanhemmille (esim. MLL) 

-Koulun resurssit: Keitä koululla on oikein töissä? Voisiko henkilökunta tulla paikan päälle 

vierailulle? 

-Marja Riitta kertoo, että Wilmasta löytyy lukuvuosiopas, jossa henkilökunta on listattuna. Myös 

etäaamukahveilla oppilashuolto voi esittäytyä. 

-Syntyy keskustelua tiedottamisesta. Asiat hukkuu Wilmaan ja ideoimme voisiko tapahtumista, 

kuten etäaamukahveista vinkata myös esim. somessa. 

-Luokkavanhemmat voivat kerätä kouluun sekä toisilleen hyviä käytänteitä 

-Voisiko luokkavanhempi olla halutessaan myös luottamushenkilö? Jos luokalla on joku ongelma, 

luokkavanhempi voi viedä asiaa eteenpäin rehtorille. → keskustelemme yhteistyöstä opettajan 

kanssa, luokkavanhempi voi myös avustaa opettajaa, kysyä opettajalta mitä tarpeita luokalla on 

-luokkavanhempi voisi tehdä kyselyitä oppilaille 

-Voisiko luokkavanhempi olla nimeltään kummivanhempi tai koulukummi 

-luokkavanhempi voi toimia tiedottajana 

-Toiveena koulussa vierailu vanhemmille, esimerkiksi 1- ja 2-luokkalaisten vanhemmat eivät ole 

välttämättä käyneet edes koulussa sisällä 

-Koulutyön esittely, lapsi voisi itse esitellä oman koulun tai luokan → tunne siitä, että olen 

lähempänä koulua kun olen nähnyt ja tutustunut 

-Luokkatason kesken kommunikointi: lasten tutustumisten ja ystävystymisten tukeminen 

helpompaa jos tiedän esim. mistä saan lapsen rinnakkaisella luokalla olevan kaverin vanhemmat 

kiinni 

-vanhempainillat oman luokan lisäksi luokkatason kesken? 

-vanhemmat voivat itse mahdollistaa uutta harrastustoimintaa (esim. ryhmän ja tilan järjestäminen 

ja harrastusohjaajan palkkaaminen) 

-Laava vs. luokkavanhempi: Miten tukee toisiaan syömättä toisen kakkua? 

 

Keskustelun lopuksi päätämme pikkujoulujen eli luokkavanhempien seuraavan tapaamisen: 30.11. 

klo 17.30 alkaen. Mikäli luokkavanhempi ei pääse, paikalle voi vinkata itselleen sijaisen. 


