Vanhemmat mukaan kouluun hanke
Vantaan kaupungin sivistystoimi ja Careeria

• Tavoitteena kouluttautumisen, kotoutumisen ja
työllistämisen nopeuttaminen, sekä syrjäytymisen
ehkäiseminen
• Hankkeeseen ohjautuvat ne vanhemmat, joilla on
lapsi hankkeen yhteistyökoulussa ja joiden suomen
kielen taito ei riitä koulun ja kodin väliseen
yhteistyöhön
• Hankkeen toiminta on kohdennettu erityisesti
vanhemmille, joiden työllistyminen ja kielen
oppiminen on ollut haasteellista

Tietoja meistä
Vanhemmat mukaan kouluun
(Opetushallitus): Lehtikuusen koulu ja
Mikkolan koulu
Äidit mukana (ESR): Rajakylän koulu ja
Kaivokselan koulu
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Hankkeen prosessi
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Tuki koululle
Mallin avulla lisätään vuorovaikutusta (oman lapsen)
opetushenkilöstöön sekä parannetaan kodin ja koulun välistä
yhteistyötä.
• Careerian koulunkäyntiavustaja-opiskelijat ovat koulussa
harjoittelussa koko lukuvuoden ajan
•

Vanhemman läsnäolo auttaa lapsia ja opettajia
kouluarjessa

Teemoina mm.
• Wilman käyttöön opastus
• koulujärjestelmään perehtyminen
• vanhemman vastuu koululaisen huoltajana

• oppimateriaalit ja opiskelun periaatteet luokissa
• asiantuntijavierailijat (oppilashuolto, erityisopettaja,
koulupoliisi)
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Mitä hankkeissa
tehdään?
Mallin avulla lisätään vuorovaikutusta (oman lapsen)
opetushenkilöstöön sekä parannetaan kodin ja koulun välistä
yhteistyötä.

•

Mallin avulla vahvistetaan
maahanmuuttajavanhempien:
– suomen kielen taitoa (luku- ja kirjoitustaidon
alkeet ja matematiikan perusteet 1./2. luokkien
opetuksessa yhdessä peruskoulun oppilaiden
kanssa neljänä aamupäivänä viikossa)

•

Careerian opettaja on mukana peruskoulussa
koordinoimassa toimintaa paikan päällä koko
lukuvuoden ajan
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• Vanhemmat tutustuvat Careerian opettajan kanssa
koulun iltapäiväkerhon tiloissa suomalaiseen koulu- ja
päivähoitojärjestelmään, sekä yhteiskuntaan.
• Yhtenä päivänä viikossa ryhmä opiskelee S2-kieltä /
työelämäsanastoa.
Koulutus keskittyy lisäksi:
• työelämävalmiuksien parantamiseen (työkokeilu
kevätkaudella + kielitietoinen opetus)

• digitaitojen harjoittamiseen sekä
• oman asuinympäristön palveluihin tutustumiseen.
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Opettajien ajatuksia hankkeesta
"Kaiken kaikkiaan mielestäni kaikki ovat voittaneet tämän hankkeen osalta.”

"Tällainen on erittäin hyvä tapa auttaa kotouttamisessa ja
kiinnostaa minua kyllä paljon. Hankkeessa päästään konkretian
tasolle ja ollaan oikeasti tutustumassa suomalaiseen arkeen."
"Vanhempien kielitaito, kotoutuminen ja työelämävalmiudet ovat
edenneet vauhdilla. Tämä heijastuu koko perheeseen mukana
olevien vanhempien kautta."
"Tästä hankkeesta hyötyvät varmasti kaikki, niin koulu,
vanhemmat kuin asuinaluekin.”
”Hanke auttaa kotoutumisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä, kielen
ja kulttuurin oppimisessa ym. Ja antaa myös rohkeutta
yhteistyöhön eri kulttuureiden välillä.”

"Myös kouluarki tulee tutuksi ja toivoisin, että luottamus koulun
henkilökuntaan kasvaa.”
"Oppilaat ottavat luokan vieraat vastaan kuin he olisivat osa
luokkaa.”
”On ollut erityisen hienoa, että oppilaat ovat jossain määrin
huomanneet, että myös aikuiset opiskelevat eivätkä välttämättä
osaa suomea yhtään sen paremmin.”
"Omat oppilaani eivät olleet moksiskaan. Nykyään tekevät
mielellään paritöitä ja ryhmätöitä yhdessä."
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Opiskelijoiden ajatuksia hankkeesta
”Teen lapseni kanssa yhdessä läksyjä. Olen oppinut paljon uusia sanoja ja asioita.”

”Minun on helpompi kertoa opettajalle, että minun lapsi on
sairaana.”
”En tarvitse tulkkia lääkäriin. En halua. Haluan puhua itse.”
”Nyt minä tiedän, mitä tehdä kun lapsi ei hengitä.” (SPR pienen
lapsen ensiapukoulutus)
”Nyt minä tiedän, miten soittaa ambulanssi.” (Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutus)
”Minä puhun ja ymmärrän paremmin.”
”Tämä on minun ensimmäinen työpaikka. Kiitos.” (Työkokeiluun
menevä maahanmuuttajavanhempi)
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Lehtikuusen koulun ovo-apulaisrehtori
Marju Kyllönen
marju.kyllonen@vantaa.fi
+358 40 5289562
Projektipäällikkö
Minna Perokorpi-Sulin
minna.perokorpi-sulin@careeria.fi
+ 358 40 672 1835
Opettaja - ”Vanhemmat mukaan kouluun” -hanke
Niina Meriläinen
niina.merilainen@careeria.fi
+ 358 40 480 8880
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