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Tehtävä:  

• poriskaa pareittain tai pienissä ryhmissä, miten vanhemmat voisivat teidän lapsenne 

koulussa tai päiväkodissa olla mukana kehittämässä toimintakulttuuria 

yhdenvertaisemmaksi ja inklusiivisemmaksi 

• Kirjoittakaa ajatuksenne ympyröihin. 

• Kootkaa ympyrät yhteiseksi tuhatjalkaiseksi muiden kanssa ja tutustukaa myös 

muiden ajatuksiin! 

 

HUOM! Joidenkin vastausten perässä kommentteja ja vinkkejä asiaan liittyen. Tekstin 

lopussa linkkejä Suomen Vanhempainliiton yhdenvertaisuustoimintaan ja 

yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyen. 

 

Koontia pohdinnoista: 

 

- alueyhteistyön lisääminen -> yhteistyön lisääminen eri hallintokuntien, eri kuntien ja 

kaupunkien sekä myös AVI:en osalta tärkeää, puhumattakaan alueen sisäise n 

vanhempaintoiminnan yhteistyöstä. Arvot esille ja yhteisiksi.  

- vanhempainyhdistyksen ja koulun henkilökunnan + rehtorien keskustelujen virittäminen  

-> vaatii aktiivisuutta ja sinnikkyyttä vanhempaintoimijoilta. Ainoa tie näiden asioiden 

todelliseen edistämiseen on istua saman pöydän äärelle kouluväen kanssa ja esittää 

vaikkapa Innokylästä löytyviä helppoja toimintamalleja käyttöön. Kyseiset mallit on 

koeponnistettu ja toimiviksi todettu Vanhempainliiton kehittämishankkeissa (Valosa ja 

Epeli) 

- VY kannustaa koulua ylläpitämään vahvuuksiaan -> Hyvä huomio! VY voi vahvistaa 

koulua huomaamaan omat vahvuutensa, nimenomaan vanhempien kannalta katsottuna.  

- hoksautus, dialogi -> parhaimmillaan Kesäpäivilläkin esitetyt keinot toimivat, jos 

pystytään osoittamaan niiden tuoma hyöty kouluarkeen. Meillä on harvoin käytössämme 

keinoja, joilla voimme osoittaa esim. säästöjä euroissa. Sen sijaan voimme osoittaa 

hyvinvoinnin edistymisen, kotona ja koulussa. Se jos mikä on loppupeleissä oikeaa säästöä 

lastemme tulevaisuutta ajatellen. 

- otetaan yhdenvertaisuusteema puheeksi heti päiväkodin ja koulun alussa osana 

pelisääntökeskustelua tms. -> ”varhain on parhain”  

- tarvekuvakortit  
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- kuunnellaan vanhempien hyväksi havaitut keinot auttaa erityistä lasta, otetaan em. keinot 

käyttöön koululla-> jos halutaan todella vaikuttaa vaikkapa erityislapsen hyvinvointiin 

kouluympäristössä, vanhempien mukaan ottaminen on välttämätöntä. Retrospektiivi on 

tiedettävä ja tunnettava. 

- järjestetään esteetön toiminnallinen vanhempainilta tai muu tapahtuma, yhdessä liikkuen 

ja lukien päiväkotiin ja/tai ekalle -> vammaisjärjestöt/vast. mukaan, samaten 

kokemusasiantuntijat ”oppaiksi”. Esimerkkinä Haukiputaan koululla muutaman vuonna 

toteutettu esteetön liikuntatapahtuma ulkona. Myös Liikuntajärjestöt (ml. vammaisurheilu) 

mukaan. Urheiluyhdistyksiä - niitähän meillä riittää.  

- vanhempien kutsuminen koululle ja vanhemmat myös tulisivat paikalle, myös vanhempi 

saa tulla koululle omana itsenään, tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuuksia tulla 

mukaan lapsen koululle -> vaatii koululta oivallusta 😊 ovet ovat juuri niin avoinna, kuin 

niiden halutaan olevan. Toimii parhaiten, kun valitaan juuri meidän yhteisössämme 

keskustelua herättävä teema tai aihe. Kutsun muoto on tärkeä. 

- keskustelukumivene  

- avoimuus asioissa, lisää tietoa kaikille -> tietosuojakäytänteet huomioiden. Lisää tietoa on 

helppo saada esim. vammaisjärjestöistä. Materiaalia on joka lähtöön, kunhan löydämme ja 

otamme sen käyttöömme. Vanhemmat ovat avainasemassa tiedonvälittäjinä omasta 

lapsestaan. Eikä unohtaa lasta itseään. Jo hyvin nuori erityislapsi osaa antaa vinkkejä siitä, 

miten hän parhaiten toimisi eri tilanteissa. Kokemusasiantuntijat esim. opejen VESO-

päivissä voivat tuoda esiin elämän jalostamia ajatuksia asiaan liittyen. 

- vanhempainillan teemana yhdenvertaisuus -> terävällä otsikolla!  

- avoin yleisen tason keskustelu koulussa ja luokissa erilaisista tekijöistä ja haasteista joita 

oppilailla voi olla -> jälleen kokemusasiantuntija voisi toimia mukavasti keskustelun 

avaajana – myös lapsille. Vanhemmat tärkeitä tietolähteitä esim. oman luokan tapaamisissa 

suhteessa muihin luokan vanhempiin. 

- lukiossa vaikuttaminen yhdessä niin että kunta resursoi mm. tietokoneisiin riippumatta 

esim. taloudellisista mahdollisuuksista -> lukio tärkeä nivelvaihe aikuisuuteen ja koko 

loppelämään liittyen. Samalla liian monelle erityiselle lopullinen niitti koulutaipaleen 

lopettajana. 

- asiaa käydään lasten kanssa läpi -> tähänkin asiaan on olemassa todella hyviä oppaita! 

Kuinka sairaus, vamma tms. käydään läpi lasten kanssa. Tapa tuoda asia esille ei ole 

yhdentekevä. Tässä oppia hakevat todella usein myös erityislasten vanhemmat.  

- kysytään erityislasten vanhemmilta mitä he toivoisivat, tuodaan toiveet esille -> 

erinomainen paikka tähän olisi vaikkapa VY:n kokous tai VY:n kokoonpano, jossa mukana 

on erkkalapsen vanhempi. HUOM! Myös sisarusten tilanne! Vertaisryhmä erkkalasten 

vanhemmille voi tuoda koululle olennaista tietoa. Mikäli ryhmään silloin tällöin osallistuisi 

kouluväkeä. 
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- hiljaisia tiloja tarvitaan (nyt ei ole ollenkaan) -> tärkeintä ei ole tila, vaan tilan luonne. Tila 

voi olla täysin toimimaton, toisaalta nopsaan kokoon kursittu suoja voi toimia 

erinomaisesti. Kyse ei ole resursseista, vaan asenteesta ja oivaltamisesta. 

- tuodaan kiusaamiseen puuttumisen malli vanhempien tietoon -> useimpia erityislapsia 

kiusataan, se on fakta. Pahinta tässä on, että moni erityislapsi ei sillä hetkellä ymmärrä 

tulleensa kiusatuksi, ja kiusaaminen voi jatkua eikä sitä saada lopetettua. Moni tajuaa asian 

aikuisiällä ja alkaa puhua siitä.   

- prosessien tunteminen + kommentointimahdollisuus  

- verkostoitumista "hyvän sään aikana" ts. positiivisessa mielessä, esim. 

kirjanpäälystystalkoot.... -> tulipalojen sammuttamisesta ennakointiin. Jokaiseen asiaan, 

yhteyteen ja tapahtumaan voidaan kytkeä yhdenvertaisuuden edistäminen. Koska se on 

perusihmisyyttä. 

 
https://vanhempainliitto.fi/aineistot/?material_category=yhdenvertaisuus 
https://vanhempainliitto.fi/esitteet/yhdenvertaisuutta/ 
https://vanhempainliitto.fi/blogi/ 
https://www.innokyla.fi/web/hanke7399639 
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