
Hyvät opettajankoulutuslaitoksen opetuksen suunnittelijat!

Suomen Vanhempainliitto on kodin ja koulun yhteistyön ja kasvatusyhteistyön kehittäjä.  
Meillä on vahva kokemus koulu- ja päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien kanssa toimimisesta  
ja koulu- ja päiväkotiyhteisöjen vanhempaintoiminnasta. 

Pidämme tärkeänä, että opettajaksi sekä varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat saavat jo opiskeluai-
kana valmiuksia kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja vanhempien kanssa toimimiseen,  
jota myös perusopetuksen opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat entistä  
vahvemmin painottavat.  

Tarjoamme teille maksutta seuraavia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksia räätälöidään  
tilaajan tarpeen mukaan. Voit olla yhteydessä suoraan kouluttajaan ja sopia yksityiskohdista.  
Toivomme, että koulutuksen tilaaja maksaa kouluttajien matkakustannukset.  

Yhteistyöterveisin,  

Suomen Vanhempainliitto 
- Valtakunnallinen osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntija - 

Lisätietoja meistä: vanhempainliitto.fi



Kodin ja päiväkodin yhteistyö  
–  kumppanuutta lapsen parhaaksi

Koulutuksessa avataan varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden mukaista kodin ja päiväkodin yhteistyö-
tä, annetaan välineitä vanhempien kohtaamiseen ja 
esitellään toimiviksi koettuja yhteistyön käytäntöjä.

Kodin ja koulun yhteistyö  
– kumppanuutta ja yhdessä 
toimimista  

Koulutuksessa avataan perusopetuksen uuden  
opetussuunnitelman mukaista kodin ja koulun  
yhteistyötä, annetaan ideoita ja vinkkejä vanhempien 
kohtaamiseen, toimivan yhteistyön rakentamiseen ja 
vanhempien osallisuuteen oppilaan, luokan ja koulun 
tasoilla. 

Kesto: Yksi luentokerta 

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Tuija Metso 

erityisasiantuntija, KT 
tuija.metso@vanhempainliitto.fi 

puh. 044 755 1371

Kesto: Yksi luentokerta 

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Merja Korhonen 

varhaiskasvatuksen asiantuntija, lto, KM 
merja.korhonen@vanhempainliitto.fi 

puh. 044 341 4064

Kumppanuutta 
ja 

yhdessä toimimista

Materiaalia ja ideoita vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tueksi: vanhempainliitto.fi



Sujuva vuorovaikutus kodin ja koulun 
yhteistyössä erityislapsiperheiden  
näkökulmasta 

Koulutuksessa käsitellään kodin ja koulun kohtaamisia 
etenkin erityislapsiperheiden näkökulmasta.  
Vanhemman ja ammattilaisen asiantuntemuksen 
yhdistäminen tukee lapsen hyvinvointia parhaiten. 
Koulutus antaa välineitä siihen, miten kohdata  
erityislasten vanhempia ja edistää lasten  
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koulussa.

KESY- Kehityskeskustelu symbolein

Oppilaan osallisuus tulee varmistaa häntä koskevissa 
kehitys-, arviointi- ja moniammatillisissa keskusteluis-
sa kouluissa. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet  
symbolipohjaisen KESY- pelin ja lapsilähtöistä  
kommunikaatiota tukevan toimintamallin, jonka  
käyttöä avataan koulutuksessa. 

Materiaalin ovat tuottaneet Martinniemen koulu, 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Ruskeasuon yksikkö 
sekä Suomen Vanhempainliiton EPeLI -hanke.  
KESY-peliä voidaan pelata yhdessä lapsen kanssa  
kortein tai sähköisellä alustalla. 

Materiaali on suunnattu alakoululaisille, mutta sitä voi 
soveltaa myös nuoremmille ja vanhemmille lapsille ja 
nuorille sopivaksi. Materiaalista hyötyvät erityisesti 
kommunikointirajoitteiset oppilaat.

Kesto: Yksi luentokerta 

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Sari Haapakangas

erityiskasvatuksen asiantuntija, KT
sari.haapakangas@vanhempainliitto.fi

puh. 040 675 7599

Erityinen lapsi

Kesto: Yksi luentokerta 

Kouluttaja ja lisätiedot: 
 Aslak Rantakokko 

järjestötoiminnan asiantuntija, sosionomi AMK  
sekä kokemusasiantuntija 

aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi 
puh. 040 7211 300  

Adhd-/Asperger-oireisen  
lapsen koulupolku

Kokemusasiantuntija kertoo elämästään ja kokemuk-
sistaan omalla opinpolullaan. Koulutuksessa käydään 
keskustelua siitä, mitkä tekijät auttavat ja tukevat 
erityislasta koulumaailmassa ja toisaalta, mitkä tekijät 
toimivat oppimisen, kuntoutumisen ja selviämisen 
esteinä.  

Koulutus lisää tietotaitoa ADHD- tai Asperger-oireisen 
lapsen elämästä niin kotona kuin koulussakin. Koulu-
tuksessa tuodaan yhteisen keskustelun ja pohdinnan 
kautta esille arjen työkaluja ja toimintamenetelmiä, 
jotka edistävät erityislasten esteettömyyttä, osalli-
suutta ja yhdenvertaisuutta koulussa. Lisäksi tarjotaan 
tietoa oppilaan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen 
tukemisesta sekä strukturoinnista. Näkökulmana on 
joko ADHD- tai Asperger-oireisto. Kyseessä on toimin-
tamalli, joka voidaan soveltaa paikallisesti.

Räätälöimme sinulle tarvittaessa myös 
luentopaketin useammasta teemasta  

toiveittesi mukaan. 
Ota yhteyttä:

toimisto@vanhempainliitto.fi


