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Bullying is a current phenomenon which occurs particular in the school community and various methods have been developed to prevent it and intervene. Bullying can cause serious and long-term harm to the quality of life. The purpose of
the thesis was to strengthen preventive work against bullying. Preventive work
can be more effective when parents are involved. Parents and teacher can by
cooperation build a safe classroom community.
The aim of this thesis was to produce a guidebook for parents and teacher. The
purpose of the guidebook was the prevention of bullying in the classroom
community highlighting the importance of a sense of community and parent
participation. The guidebook includes a theoretical part and practical models for
parent-teacher cooperation. The theoretical part of the guidebook is based on
the thesis report.
The thesis has been produced for the Finnish Parents League. The subject and
perspective of the thesis were selected based on the results of a parent-oriented
survey. Parents hoped for information on bullying and publications aimed at
developing collaboration between home and school to be published on the
Finnish Parents’ League website.
The feedback was collected from parents of school-age children. Based on the
feedback the subject of the guidebook was held important and the guidebook´s
theoretical part and practical models were considered useful for preventing
bullying.
Keywords: bullying, school community, participation, school-age children,
parents
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1 JOHDANTO

Kiusaamisilmiö on saanut viime vuosina yhä enemmän huomiota kiusaamisen
vastaisen työn myötä. KiVa Koulu -ohjelma ja muut kiusaamisen vastaiset ohjelmat ovat tuoneet kiusaamisen liittyvän sosiaalisen puolen näkyviin. Nykyään tiedetään, että kiusaaminen tapahtuu aina ryhmässä tai yhteisössä (Hamarus,
Holmberg-Kalenius & Salmi 2015, 16, 20). Koulussa tapahtuva kiusaaminen koskettaa aina vähintään koko luokan oppilaita (Hamarus 2012, 53–54).

Tutkimukset viittaavat siihen, että kiusaamisen ehkäisy on tehokasta silloin, kun
se tapahtuu yksilötason lisäksi yhteisötasolla (Garandeau 2014, 34). Yhteisöllisyyden tukeminen on yksi keino ehkäistä kiusaamista. Menetelmät, joissa yhteisö rakentaa kiusaamista ehkäiseviä toimintamalleja ovat osoittautuneet tehokkaiksi. (Laaksonen & Repo 2017, 14.) Suuri osa koulujen kiusaamista ennaltaehkäisevistä toimista ei varsinaisesti ole näkyvillä tai ehkäisevät toimet eivät ole ilmeisiä, sillä toimet ovat osa koulun toimintakulttuuriin kuuluvia rakenteita, kuten
osallisuuden, ryhmähengen ja turvallisuuden edistämistä. Myös vanhempien toiminnalla ja asenteella on merkitystä kiusaamistilanteiden selvittämisessä ja lasten käyttäytymiseen tilanteissa. (Hästbacka 2018, 50, 53, 71.) Vanhempien toiminnalla voi olla merkittävä rooli myös kiusaamisen ennaltaehkäisyssä.

Opinnäytetyön yhteistyökumppanimme on Suomen Vanhempainliitto. Suomen
Vanhempainliiton vanhemmille suuntaamassa vuonna 2018 tehdyssä kyselyssä
ilmeni puutteita vanhempien osallisuuden toteutumisessa kouluyhteisöissä. Kyselyssä ilmeni, että vanhempien osallisuus on eniten käytännön toimintaa kuten
varainhankintaa, leirikoulujen järjestämistä tai toimimista koulun henkilökunnan
apuna erilaisissa tapahtumissa. Vanhemmista noin 30 prosenttia vastasi haluavansa olla mukana koulun toiminnan kehittämisessä, ja 25 prosenttia vanhemmista halusi olla mukana keskustelemassa koulun arvoista. (Suomen Vanhempainliitto. Vanhempien barometri 2018, 36.)

Tässä opinnäytetyössä käsittelemme kiusaamisilmiötä yhteisötasolla ja miten
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vanhemmat voivat yhdessä opettajan ja muiden vanhempien kanssa olla luomassa hyvinvoivaa ja turvallista luokkayhteisöä sekä ennaltaehkäistä kiusaamista verkostoitumalla toisten vanhempien kanssa ja osallistumalla luokan toimintaan. Oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kiusaamisilmiöstä, vanhempien
osallisuuden merkityksestä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja antaa käytännöllisiä esimerkkejä siitä, miten vanhemmat voivat verkostoitua, vaikuttaa ja osallistua koulun toimintaan.

2 KIUSAAMINEN

2.1 Kiusaamisen määrittely

Kiusaaminen voidaan määritellä eri tavoin riippuen siitä, mitä asiaa määritelmässä halutaan korostaa. Kiusaamista voidaan tarkastella esimerkiksi vallan
epätasaisena jakautumisena tai suhde- ja ryhmäilmiönä. (Herkama 2012, 20–
21.)

Dan Olweuksen (1992, 14–15; 2003, 62–63) määritelmässä henkilö on kiusaamisen uhri, jos hän toistuvasti joutuu alttiiksi yhden tai useamman henkilön negatiivisille, tahallisille teoille, jotka tuottavat uhrille epämiellyttävän olon tai vammoja. Olweus korostaa myös, että kiusaaminen mahdollistuu vain, jos kiusaajana
toimineen ja kiusatuksi joutuneen välillä vallitsee epätasapainoinen valtasuhde.
Silja Saarento (2015, 11) korostaa myös vallan epätasapainoa, joka voi perustua
vaihteleviin fyysisiin, psykologisiin tai sosiaalisiin ominaisuuksiin ja tekee uhrille
vaikeaksi puolustaa itseään vallan väärinkäytöltä. Tämä piirre erottaa kiusaamisen muun tyyppisestä aggressiosta kuten vertaisten keskinäisistä välienselvittelyistä.
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Robin Schottin ja Dorte Sondergaardin (2014) mukaan kiusaaminen pitäisi ymmärtää nyky-yhteiskunnassa monimutkaiseksi sosiaalisessa yhteisössä tapahtuvaksi ilmiöksi. Kiusaaminen voidaan nähdä sosiaalikulttuurisena ilmiönä, jossa
sosiaalisilla ryhmillä on erilaiset edellytykset käyttää valtaa. Tällä lähestymistavalla kiinnitetään huomioita ryhmien välisiin eroavaisuuksiin sosiaalisessa luokassa, sukupuolissa ja etnisyydessä. (Cederborg, Sylwander & Blom 2016 133,
141; Schott ja Sondergaard 2014.) Schottin ja Sondergaardin (2014)

mukaan

kiusaaminen yhteisöllisenä ilmiönä tarkoittaa yhteisön näkemistä inkluusion
ja ekskluusion tuottajina. Tässä ilmiössä kiusaamiseen sisältyy erilaisia rooleja ja
siinä yhteisön asemat voivat muuttua ja vaihtua riippuen kulloisestakin tilanteesta
ja kontekstista verrattuna kiusaaja-kiusattu-sivustaseuraaja-ilmiöön. (Cederborg
ym. 2016, 133–134; Schott ja Sondergaard 2014.)

Christina Salmivalli (1999, 33, 80) on määritellyt kiusaamisen ryhmäilmiönä seuraavasti: Kiusaaminen tapahtuu yleensä ryhmässä perustuen ryhmän sisäisiin
sosiaalisiin suhteisiin. Kiusaamiseen vaikuttavat useat ryhmätason mekanismit.
Ryhmän jäsenten käyttäytymiseen vaikuttavat ryhmän arvot ja normit. Arvot ja
normit vaikuttavat ryhmän jäseniin kohdistuviin odotuksiin ja sitä kautta jäsenten
käyttäytymiseen.

Päivi Hamaruksen (2009, 131–132) mukaan yhteisönäkökulmassa yhteisön rakenteet ja vuorovaikutus mahdollistavat kiusaamisen syntymisen ja kehittymisen.
Hamaruksen mukaan kiusaaminen tarvitsee syntyäkseen kolme ominaisuutta. Ensimmäinen ominaisuus on, että yhteisön jäsenet eivät ole voineet valita toisiaan. Tämä ominaisuus näkyy myös koululuokassa, sillä oppilaat eivät ole
valinneet luokkatovereitaan. Jäsenet kuuluvat samaan yhteisöön pitkän
ajan. Toinen ominaisuus on, että koulu ja luokka pysyvät oppilailla samana
yleensä monia vuosia. Yhteisöstä eroaminen on vaikeaa tai sillä on seurauksia.
Myös kolmas ominaisuus sopii kouluun, sillä koulun tai luokan vaihtaminen ei ole
yksinkertaista.

Sanna Herkaman (2012, 97) tutkimus viittaa siihen, että koululuokassa ryhmän
rakenteita voidaan luoda ja ylläpitää kiusaamisen keinon. Kuvailtu vuorovaikutus-
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prosessi tähtää siihen, että muut oppilaat kokevat kiusatuksi joutuneen kustannuksella enemmän yhteenkuuluvuutta. Myös Saarennon (2015, 12) mukaan kiusaaminen voi palvella kokonaista ryhmää tuomalla ryhmään yhteenkuuluvuuden
tunnetta.

Olweus (1992, 43–44) on esittänyt useita ryhmämekanismeja. Kiusaajana toimiva voidaan nähdä ihailtuna roolimallina. Epävarmat riippuvuuteen taipuvaiset
yksilöt, joilla on epävakaa asema ryhmässä, ovat taipuvaisia mallintamaan kiusaajan aggressiivista käytöstä. Aggressiivisen käytöksen palkitseminen vähentää kiusaamisen sivustaseuraajien omaa aggressiivisuuden kontrollia. Päinvastoin kiusaajana toimivan saadessa negatiivisia seurauksia vahvistuvat kiusaamisen sivustaseuraajien aggressiivisuuden estot. Tämän vuoksi kiusaamistilanteissa tulisi välittömästi osoittaa, ettei kiusaamista hyväksytä. Kolmas tekijä selittää kilttien yksilöiden osallistumisen kiusaamiseen. Yksilön vastuuntunto voi alentua huomattavasti, jos kiusaamiseen osallistuu useampi henkilö. Vastuuntunnon
aleneminen tai vastuun jakautuminen vähentää osallistujan syyllisyydentuntoa
tapahtuman jälkeen. Ajan kuluessa ryhmän yksilöiden havainnot kiusatuksi joutuneesta muuttuvat. Kiusatuksi joutunut voidaan alkaa nähdä arvottomana, joka
ansaitsee huonon kohtelun. Kiusatun arvottomana näkeminen vähentää kiusaamiseen osallistuneiden syyllisyyden tunteita.

Verkkokiusaamisen määrittelyä hankaloittaa se, että ilmiö on tuore ja muuttuu
jatkuvasti teknologian mukana. Tyypillinen verkkokiusaamisen määrittely on
asettaa koulukiusaamisen määritelmä virtuaalimaailmaan. Noin kolmannes verkkokiusaamisen tutkijoista käytti verkkokiusaamisen määritelmänä Olweuksen (1992) määritelmää koulukiusaamisesta. (Nieminen 2014, 45–46.) Robert Slonje, Peter K. Smith ja Ann Frisen (2013, 26–27) toteavat, että verkkokiusaaminen voidaan määritellä systemaattiseksi vallan väärinkäytöksi, joka tapahtuu tieto- ja viestintätekniikan avulla. Toistuvuus ja vallan epätasapaino näkyvät
selkeästi perinteisessä kiusaamisessa mutta niiden hahmottaminen verkkokiusaamisen yhteydessä voi olla haastavaa. Yksittäiseksi tarkoitettu teko voi toistua
verkossa tavoilla, joilla se ei ole enää alkuperäisen tekijän kontrolloitavissa.
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Erona perinteiseen kiusaamiseen vallan epätasapaino voi näkyä verkkokiusaamisen yhteydessä lisäksi anonymiteetin suojassa toimimisena ja hyvinä tietoteknisinä taitoina.

2.2 Kiusaamisen yleisyys

Suomessa kerätään kiusaamista koskevia aineistoja säännöllisesti toistuvilla
kansallisilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveys - ja TEAviisari (terveyden

edistämisaktiivisuus)

kyselyillä.

Suomi

on mukana

kansainväli-

sessä WHO:n (World Health Organization) koululaistutkimuksessa. KiVa Koulu ohjelmaa toteuttavat koulut keräävät vuosittain oppilailtaan tietoja kiusaamiskokemuksista.

(Opetus-

ja

kulttuuriministeriö

2017.) Koulukiusaamisen ylei-

syyttä perusopetuksessa seurataan opettajan, oppilaan ja vanhemman välillä
käydyissä keskusteluissa, koulun terveystarkastuksissa, KiVa Koulu -kartoituksella ja toistuvilla oppilaskyselyillä. (Wiss, Saaristo, Ståhl, Peltonen ja Laitinen
2014a.)

Vuonna 2017 toteutetun Kouluterveyskyselyn mukaan koulukiusaamista kokee
alakoululaisista noin 7 % ja yläkoululaisista noin 6 % vähintään kerran viikossa.
Kouluterveyskysely toteutuu joka toinen vuosi. Kouluterveyskyselyyn osallistuvat
perusopetuksesta 4. ja 5. luokkien oppilaat ja huoltajat sekä 8. ja 9. luokkien oppilaat. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) YK:n raportissa (2016) Suomi listataan kiusaamisen suhteen matalan riskin maaksi. Muut kansainväliset vertailut
ovat myös antaneet samansuuntaisia tuloksia. Verrattaessa Suomea Pohjoismaihin tai läntiseen Eurooppaan kiusaamista ilmenee suurin piirtein saman verran.
(Elo ja Lamberg 2018.)

2.3 Kiusaamisen muotoja

Kiusaaminen voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen. Suora kiusaaminen tarkoittaa avointa hyökkäystä uhriksi joutunutta kohtaan ja sisältää suoran
fyysisen sekä verbaalisen toimintatavan. Epäsuora kiusaaminen on sosiaalista
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eristämistä ja ryhmästä pois sulkemista. Epäsuora kiusaaminen on ulospäin suoraa kiusaamista näkymättömämpi kiusaamisen muoto. Epäsuoran kiusaamisen
tarkoitus on vahingoittaa uhrin ihmissuhteita levittämällä juoruja kiusatusta, sulkemalla kiusattu ryhmän ulkopuolelle, manipuloimalla, kiristämällä tai muuntelemalla leikin sääntöjä. (Olweus 1992, 15; Salmivalli 1999, 35–36; Repo 2015, 80–
81.)

Kiusaajina toimivien käyttämiä keinoja ovat esimerkiksi vallankäyttö vaientamisella ja eristämisellä, rituaalit kuten “vainoleikki”, piiloinen kiusaaminen, joka tapahtuu aikuisia harhauttamalla tai silloin kun aikuisia ei ole paikalla. Kiusaamisen
aloittamiseen liittyvä testaaminen ja itse kiusaaminen alkaa yllättäen. Huumori
voi muuttua kiusaamiseksi ja kiusaajana toimivat voivat naamioida kiusaamisen
huumoriksi tai huumoria voidaan käyttää kiusaamisessa nolaamalla tai häpäisemällä kiusatuksi joutunutta. (Hamarus, ym. 2015, 23–26.)

Hamaruksen (2006, 154, 159) tutkimuksessa kiusaamisen rituaaleja käytettiin
vallan näyttämiseen ja sen ylläpitämiseen. Aineistossa esiintyviä rituaaleja ovat
alistamisrituaalit, inhorituaalit, eristämisrituaalit, vaientamisrituaalit, jotka kaikki lisäävät ryhmän yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys jää näennäiseksi,
rikkinäiseksi ja hajautuneeksi, kun sitä luodaan kiusaamisen keinoin. Tällöin yhteisöllisyys on syntynyt luokkaan kiusatuksi joutuneen kustannuksella, ryhmän
pitäessä kiusattua yhteisenä vihollisena. Kiusatuksi joutunut on jäänyt syntyneen
yhteisöllisyyden ulkopuolelle. (Hamarus 2006, 201.)

Pienempien lasten kiusaaminen näyttäytyy fyysisenä, kuten lyömisenä, potkimisena, nipistelynä ja leikkien hajottamisena, tai sanallisena, kuten nimittelynä, lällätyksenä, ilkeästi puhumisena, selän takana puhumisena tai psyykkisenä, kuten
uhkailuna, manipulointina, kiristämisenä, ilmeilynä, poissulkemisena, leikin säännöillä manipulointina ja puhumatta jättämisenä. (Kirves & Stoor-Grenner 2010,
6.)
Salmivallin ja Pöyhösen (2012, 58) mukaan yleisessä keskustelussa useimmin
mainitut verkko- ja kännykkäkiusaamistavat ovat uhkaavat tai loukkaavat sähköposti- tai tekstiviestit ja verkkosivuille laitetut alentavat ja nöyryyttävät kuvat tai
videot. Lapset ja nuoret ovat siirtyneet käyttämään erilaisia sosiaalisen median
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kanavia ja pikaviestipalveluita viestimiseen ja kiusaaminen on siirtynyt yhä enemmän viime vuosina näihin kanaviin.

Verkkokiusaaminen on suhteellisesti harvinaisempaa kuin perinteinen kiusaaminen. Lähes kaikki verkkokiusaamisen kohteeksi joutuneet oppilaat ovat tulleet
kiusatuksi myös muilla kiusaamisen muodoilla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö
2017.) Verkkokiusaamista ei tulisi nähdä reaalimaailmasta erillisenä ongelmana,
sillä teknologia on enenevässä määrin läsnä ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Kiusaamistavat limittyvät toisiinsa ja kasvokkain tapahtuva kiusaaminen voi
jatkua verkossa sekä verkossa alkanut kiusaaminen voi tuottaa ongelmia reaalimaailmassa. (Nieminen & Pörhölä 2011, 82.)

2.4 Kiusaamisen seuraukset

Kiusaamisella on pitkäkestoiset ja vakavat seuraukset. Kiusaaminen vaarantaa
lapsen terveen kehityksen ja tasavertaisen lapsuuden. Kiusaaminen rikkoo lapsen oikeuksia ja loukkaa ihmisarvoa. Kiusaaminen voi olla este oppimiselle ja
vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin kehittää kykyjään. Kiusaamisen vuoksi syntyneiden roolien on todettu olevan melko pysyviä ja niistä irtautuminen voi olla vaikeaa. (Repo 2015, 32, 36, 228.)

Kiusaaminen aiheuttaa kiusatuksi joutuneessa erilaisia tunteita, kuten ahdistusta, torjutuksi tulemisen tunnetta, syyllisyyttä, häpeää, pelkoa, vihaa, inhoa,
tunnetta epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi tulemisesta, katkeruutta, koston halua sekä lisäksi yksinäisyyttä ja luottamuksen puutetta. (Hamarus 2012, 53–54;
Hamarus, ym. 2015, 61–79.)

Kiusaaminen vaikuttaa yksilön statukseen ja asemaan luokan hierarkiassa (Garandeau 2014, 14). Adamsin (1965) mukaan hierarkkiset statuserot voivat aiheuttaa

emotionaalista

ahdistusta (Garandeau 2014,

36). Jeffrey Pfeffe-

rin ja Nancy Langtonin (1993) mukaan työpaikoilla hyvin hierarkkinen yhteisö yhdistetään vähäiseen tyytyväisyyteen ja itsetuntoon (Garandeau 2014, 36).
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Koulukiusaamisella on kauaskantoisia psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Masennus, itsetuhoiset ajatukset ja itsemurhayritykset ovat vakavimpia kiusaamisen
seuraamuksia. Kiusatuksi joutuneella voi esiintyä yksin jäämisen pelkoa, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja vaikeuksia pysyvien ihmissuhteiden solmimisessa ja
tämä liittyy luottamuksen heikentymiseen muita ihmisiä kohtaan. (Mäntylä, Kivelä, Ollilla & Perttola 2013, 31.) Kiusaaminen vaikuttaa kiusatuksi joutuneen
identiteettiin, itsetuntoon, rooliin, sosiaalisiin suhteisiin ja aiheuttaa epäluottamusta, alisuoriutumista, keskittymisvaikeuksia, lyhytjänteisyyttä ja ahdistuneisuutta (Hamarus, ym. 2015, 61–79).

Koulukiusaamisella on negatiivinen vaikutus lapsen vertaissuhteisiin. Ongelmat
vertaissuhteissa saattavat vaikeuttaa kiinnittymistä vertaisyhteisöön ja heikentää
lapsen opiskelutaitoja ja opiskelumotivaatiota. Vertaissuhteissa koetuilla ongelmilla voi olla negatiivisia seurauksia myöhemmin elämässä yksilön opiskeluun ja
työelämään. Kuvailtuja vertaissuhdeongelmia olivat lisäksi ystävien vähyys,
pelko ystävien menettämisestä ja kokemus siitä, etteivät vertaiset pidä tai arvosta
sekä tunne siitä, että ei kuulu luokkayhteisöön. Vertaisiin tutustuminen saatettiin
kokea vaikeaksi ja vertaisia kohtaan saatettiin kokea epäluottamusta ja pelkoa.
(Pörhölä 2008, 94, 99.)

3 KOULUN YHTEISÖLLINEN TOIMINTAKULTTUURI

Oppilailla on perusopetuslain (L628/1998) mukaisesti oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskeluhuolto tulee järjestää niin, että, se edistää oppilaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä niiden ylläpitoa ja edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluissa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (L 1287/2013) velvoittaa kaikki
oppilashuollon työntekijät työskentelemään opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin sekä oppilaitoksen ja kodin välisen yhteistyön eteen. Opiskeluhuolto
toteutetaan koulussa ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, yhteisöllisenä opiskelu-
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huoltona. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on luomassa sellaisia toimia ja toimintakulttuuria, joilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Perusopetuslain määrittämä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön käsittää
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden osa-alueet (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014). Koulutuksen järjestäjä vastaa opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta oppilaitoksessa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opetuksen järjestäjällä on oltava koulukohtainen suunnitelma, joka linjaa kiusaamista ennaltaehkäisevät toimet ja kiusaamiseen puuttumisen keinot oppilaitoksessa. (L 1287/2013.)

Toimintakulttuurin tavoitteiden saavuttamiseksi on lisäksi otettava huomioon paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet. Toimintakulttuuria luodaan koulussa lisäksi yhteistyössä huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintakulttuurin periaatteet ovat ohjaamassa kouluja ja opetuksen järjestäjiä toiminnan suuntaamiseksi. Kouluilla on velvollisuus kehittää omaa toimintakulttuuriaan luomalla
edellytyksiä toimintakulttuurin tavoitteille. (Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2014.)

Perusopetuksen yhteisön toimintakulttuurinen kokonaisuus rakentuu työn johtamisesta, organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, työtä ohjaavista normeista ja tavoitteista, sekä niiden tulkinnasta, pedagogiikasta ja ammatillisuudesta, vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arjen käytännöistä, oppimisympäristöistä, sekä yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.)

3.1 Yhteisöllisyyden määrittely

Psykologian tohtorit David McMillan ja David Chavis ovat kehittäneet yhdessä
yhteisöllisyyden määritelmää. Myöhemmin McMillan on kehitellyt määritelmää eteenpäin. Yhteisöllisyyden elementtejä ovat jäsenyys (membership), yh-
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teishenki (spirit), vaikuttaminen (influence), luottamus (trust), integraatio ja tarpeiden tyydyttäminen (integration an fulfillment of needs) ja jaettu emotionaalinen
yhteys

(shared emotional connection).

(McMillan & Chavis 1986; McMil-

lan 1996.)

Yhteisön jäsenellä on yhteenkuuluvuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunne, sekä
tunne omasta merkityksellisyydestä ryhmässä. Yhteisöllinen ryhmä on myös
merkityksellinen jäsenelle. Yhteisön jäseniä yhdistää historia, yhteinen aika ja
jaetut kokemukset. Ajan saatossa yhteinen historiallinen yhteinen aika tulee näkyviin yhteisön rituaaleissa, symboleissa ja perinteissä. Yhteisön jäsenillä on
tunne turvallisuudesta. Yhteisössä on mahdollista puhua rehellisesti ja osoittaa
oma haavoittuvuutensa. Toimimalla yhteisön hyväksi henkilö ansaitsee jäsenyyden yhteisössä. Yhteisöllä on omat norminsa ja käyttäytymisen sääntönsä, joita
yhteisön jäsenet noudattavat. Yhteisö ja yhteisön jäsenten tarpeet kohtaavat toisensa. Yhteisön jäseniä yhdistävät lisäksi yhteneväiset kompetenssit, asema ja
menestyminen, sekä arvot. (McMillan & Chavis 1986; McMillan 1996.)

Yhteisön ja yhteisöllisyyden määritteleminen on vaikeaa, ilmiöiden moniulotteisuuden vuoksi. Yhteisöön liittyy vahvasti me-henki, positiivinen tunneside yhteisön muihin jäseniin, osallisuus, yhteinen tekeminen ja yhteiset kiinnostuksen kohteet. Yhteisöllisyys rakentuu yhteisössä (samassa) tilassa, ajassa ja vuorovaikutuksessa. (Marjanen, Marttila ja Varsa 2013, 10.)

Nivalan (2008, 50–51) määritelmässä yhteisöä yhdistäviä tekijöitä ovat vuorovaikutus, yhteistoiminta eli yhteiset tavoitteet ja säännöt, jaettu kulttuuriperintö, sekä
jaetut ihanteet. Näistä tekijöistä muodostuu yhteisön yhteenkuuluvuuden tunne.

3.2 Koulun yhteisöllisyys

Kouluyhteisö ohjaa oppilaita ja lisää oppilaiden ymmärrystä siitä, että jokainen
vaikuttaa omalta osaltaan omalla toiminnallaan omaan ja toisten oppilaiden hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Koulussa oppilaita kannustetaan itsestä
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ja toisista huolehtimiseen ja harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja. Lisäksi oppilaat harjoittelevat koulussa tunne -ja sosiaalisia taitoja. Oppilaat oppivat kantamaan vastuuta ja vaalimaan ihmissuhteita ja huolenpitoa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.)

Yhteisön rakenteet ja käytännöt ovat edistämässä oppilaiden hyvinvointia ja turvallisuutta ja tätä kautta luovat oppimisen edellytyksiä. Toiminnassa huomioidaan
oppilaiden yksilöllisyys, tasa-arvoisuus ja myös yhteisön tarpeet. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.)

Koulussa yhteisöllisyys rakentuu pienistä asioista. Yhteisöllisyys syntyy vasta yhteisön jäsenten yhteisistä tavoitteista ja tahdosta toimia yhdessä, sekä aidosta
osallisuudesta. Yhteisöllisyydestä syntyy luottamusta muihin yhteisön jäseniin ja
luottamuksen kautta luodaan turvallinen ryhmä. Yhteisöllisyys ei ole kuitenkaan
pysyvä tila, vaan sitä tulee pitää yllä. (Luosujärvi 2013, 76–77.)

Kouluyhteisö nähdään tärkeänä myös sosiaalipedagogisessa ajattelussa, jossa
vanhemmat ovat osana kouluyhteisöä. Koulun ja vanhempien yhteistyö rakentaa
vanhempien osallisuutta ja oppilaiden hyvinvointia. (Hirvonen, Hyppönen, Kannelsuo, Kiviharju, Luotonen, Norokorpi, Pitkäniemi, Rautiainen, Reijonen, Räsänen & Valtonen 2005, 105). Ilman välittämistä ja positiivisia suhteita yhteisöä ei
muodostu. Myös kouluyhteisön rakentuminen alkaa ihmissuhteiden rakentamisella ja rakentumisella. (Kurki, Nivala & Sipilä-Lähdekorpi 2006, 156.)

3.3 Vanhempien osallisuus

Vanhempien osallisuus on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
Ensisijainen vastuu oppilaan kasvattamisesta on vanhemmilla. Koulun tehtävä
on tukea vanhempien kasvatustehtävää. Opetussuunnitelman mukaan koulu kuitenkin vastaa oppilaan opetuksesta ja kouluyhteisön jäsenyyteen kasvamisesta.
Yhteistyötä toteutetaan sekä yksilö- ja yhteisötasolla. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.)
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Vaikka vastuu kouluyhteisöllisyyteen kasvamisesta on koululla, koulun on otettava vanhemmat mukaan yhteistyöhön myös yhteisötasolle. Osallisuus on keino
luoda yhteisöllisyyttä. Osallisuus voi olla yhteistä keskustelua, toimintaa tai vain
yhdessäoloa ja mukana olemista. (Uusitalo & Laakso 2005, 44.)

Kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa luotiin suositukset toimenpiteiksi, joilla
on mahdollisuus ehkäistä koulussa tapahtuvaa koulukiusaamista. Ohjelmassa
vanhemmat nähdään turvallisuuteen kasvattavana voimavarana ja painotuksena
on yhteisöllisyyden tukeminen. Suosituksissa kehotettiin edistämään koulun ja
kodin yhteistyötä, edistämään vanhempien keskinäistä verkostoitumista, parantamaan koulun fyysistä ja psyykkistä toimintaympäristöä ja tukemaan oppilaiden
hyvinvointia. Suosituksia perusteltiin kouluyhteisön yhteisön toimintakyvyn merkityksellä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. (Rikoksentorjuntaneuvosto 2005.)

Vanhempien arvot ovat vaikuttamassa ryhmän toimintakulttuuriin sekä suoraan,
että välillisesti. Vanhemmat voivat olla mukana kiusaamisen vastaisessa ja ennaltaehkäisevässä työssä tukemalla lasten vertaissuhteita. Lisäksi vanhempien
toiminnalla on vaikutusta ryhmän yleiseen hyvinvointiin. (Elo ja Lamberg 2018.)

Käytännön kokemus on osoittanut, että vanhemmat voivat olla mukana luomassa
hyvää henkeä ja ilmapiiriä lastensa koululuokkaan. Luokilla, joilla lapset tuntevat
luokkansa muiden oppilaiden vanhemmat ja perheet, on voimakkaampi yhteenkuuluvuuden tunne. Yhteistoiminta kannattaa, sillä yhteistoiminnan avulla vanhemmat pystyvät vaikuttamaan luokan yhteenkuuluvuuden, viihtyisyyteen,
psyykkiseen hyvinvointiin, sitä kautta oppimistuloksiin sekä kasvatus- ja opetustyön suunnitteluun ja arviointiin. Toimivat sosiaaliset suhteet ja yhteenkuuluvuudentunne vähentävät kiusaamisen esiintymistä ja helpottavat kiusaamistapausten selvittämistä. Myös oppilaiden välit toisiinsa ovat paremmat ja vanhemmat
hyötyvät lapsensa luokan oppilaiden ja heidän vanhempiensa tuntemisesta. (Hirvonen ym. 2005, 107.)
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Huoltajien ryhmäytyminen on tärkeää, ja opettajien tulisikin asenteellaan ja toimintatavoillaan antaa vanhemmille mahdollisuuksia tutustumiseen ja ryhmäytymiseen. Vanhempien ryhmäytyminen lisää lasten turvallisuuden tunnetta ja luokkayhteisön mahdollisuuksia puuttua luokassa ilmeneviin ongelmiin, esimerkiksi
kiusaamistilanteisiin ja lasten keskinäisiin ongelmiin. Huoltajien ryhmäytyminen
tukee myös opettajan työskentelyä. Vanhempien osallistuminen luokan yhteisten sääntöjen luomiseen lisää yhteisön sosiaalista kontrollia ja mahdollisuuksia
kiusaamisen vähenemiseen ja aikaiseen puuttumiseen. (Ojala & Launonen
2003, 317–318.)

Yhteisöllisyys rakentuu käytännön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa jäsenten
kesken. Erilaiset ryhmät, kuten vanhempainryhmät ja vertaisryhmät vanhemmille
ovat sosiaalipedagoginen keino tukea vanhemmuutta ja luoda yhteisöllisyyttä. Ryhmien tarkoitus on tukea vanhempien kasvatustietoisuuden kehittymistä. Ideana on, että vanhemmat löytävät voimavaroja itsestään ja ryhmästä.
Vanhemmille ei suoraan sanota, kuinka lapset tulisi kasvattaa, vaan he motivoituvat ryhmän kautta vastuulliseen lasten kasvattamiseen. (Hirvonen ym. 2005,
105–106.)

4 SUOMEN VANHEMPAINLIITTO

Suomen Vanhempainliitto on perustettu vuonna 1907. Liitto toimii vanhempainyhdistysten keskusjärjestönä valtakunnallisella tasolla. Liittoon kuuluu yli 1300
päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä. Liitto
kannustaa ja tukee vanhempaintoimijoita hyvinvoinnin edistämisessä paikallisella tasolla, kunnissa ja yhteiskunnassa. (Suomen Vanhempainliitto. Tietoa liitosta.)

Vanhempainliiton tehtävänä on tukea vanhemmuutta, lasten- ja perheiden hyvinvointia, vanhempaintoimintaa ja kehittää kodin ja koulun sekä kodin ja päiväkodin
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yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta. Vaikuttamistyössään liitto pyrkii puolustamaan lasten etua ja tuomaan vanhempien näkökulmaa kasvatukseen ja opetukseen sekä lapsi ja perhepolitiikkaan. Liiton kannanotot tehdään vanhempien ja
lasten oikeuksien näkökulmasta. Lisäksi Vanhempainliitto toimii yhteistyössä
muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa rakentaen vanhempainyhdistyksille,
opettajille ja päätöksentekijöille tarjottavia palveluita. (Suomen Vanhempainliitto.
Tietoa liitosta.)

Kiusaamista käsittelevästä tiedosta on tarvetta Suomen Vanhempainliiton 2018
teettämän vanhemmille suunnatun verkkosivujen käyttäjäkyselyn tulosten pohjalta. Kyselyssä ilmeni vanhempien toivovan erityisesti kiusaamista koskevaa
materiaalia Suomen Vanhempainliiton verkkosivuille, sekä yleisesti kodin ja koulun yhteistyötä kehittäviä julkaisuja. Kyselyssä ilmeni lisäksi, että vanhemmat hakivat eniten Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilta tietoa kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. (Suomen Vanhempainliitto. Verkkosivujen käyttäjäkysely
2018.)

Vuoden 2018 Suomen Vanhempainliiton vanhempien barometri osoitti lisäksi,
että vanhempien osallisuuden toteutumisessa on puutteita koulun tarjoamien
mahdollisuuksien vähäisyyden takia. Barometri osoitti puutteita vanhempien
osallisuudessa suhteessa koulun arvokeskusteluun, kasvatustavoitteiden määrittelyyn ja koulun toiminnan suunnitteluun. (Suomen Vanhempainliitto. Vanhempien barometri 2018.)

5 OPAS KIUSAAMISEN EHKÄISYYN

5.1 Oppaan suunnittelu ja toteutus

Oppaan suunnitteluprosessi sai alkunsa työelämänharjoittelustamme Suomen
Vanhempainliitossa. Pyysimme Suomen Vanhempainliittoa yhteistyökumppa-
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niksemme opinnäytetyöhön. Oppaan kohderyhmä, näkökulma ja tarkoitus määrittyivät Suomen Vanhempainliiton toiveiden mukaisesti. Kohderyhmä rajattiin
koskemaan ala- ja yläkoulun luokkayhteisöjä ja peruskoulua käyvien oppilaiden
vanhempia ja opettajia. Suomen Vanhempainliiton toive oli, että opas käsittelisi
kiusaamista nimenomaan ehkäisevästä näkökulmasta käsin. Kantavaksi ideaksi
muodostui, miten vanhemmat voivat olla mukana rakentamassa yhteisöllistä hyvinvointia, jossa ketään ei jätettäisi ulkopuolelle ja kiusattaisi.

Tarkoituksena oli kirjoittaa opas, joka antaa tietoa kiusaamisilmiöstä ja käytännön esimerkkejä tutustumiseen ja yhteisen toimintaan, joka lisää vanhempien
osallisuutta ja on luomassa sellaista yhteistä toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä
vanhempien, opettajan ja oppilaiden välille, joka tukee luokan vanhempien välisiä
suhteita, opettajan ja vanhempien suhdetta sekä kiusaamisen vastaista työskentelyä ja näin ollen ehkäisee ja vähentää kiusaamista.

Oppaan osioiksi toteutettiin lopulta perustietoa kiusaamisesta ja vanhempien
osallisuudesta, tutustumisesta ja verkostoitumisesta Kävimme useita keskusteluja oppaan tarkoituksesta ja sisällöstä liiton toimistolla sekä sähköpostitse.
Verkkosivujen käyttäjäkyselyssä ilmenneen tarpeen vuoksi näimme tärkeänä kerätä oppaaseen tietoa kiusaamisesta ryhmäilmiönä sekä kiusaamisen vaikutuksista. Vanhempien barometrin kyselyn tulokset vaikuttivat siihen, että valitsimme
oppaaseen tietoa vanhempien osallisuuden merkityksestä turvallisen luokkayhteisön luomisessa.

Verkostoitumisen ja yhdessä toimimisen edellytys on, että vanhemmat tutustuvat
toisiinsa. Vanhempien tutustuminen ja verkostoituminen tarvitsee tilaa ja aikaa,
sitä voidaan tukea vanhempainilloilla ja toiminnalla, joka on vuorovaikutteista, toiminnallista ja vanhempia osallistavaa ja vapaamuotoista. (Elo ja Lamberg
2018.)

Halusimme ottaa oppaaseen mukaan erilaisia helppoja käytännön esimerkkejä
tavoista, joilla vanhemmat voivat olla mukana koulun arjessa yhdessä opettajan
ja muiden vanhempien kanssa, tutustua toisiinsa ja olla mukana rakentamassa
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toimintakulttuuria ja yhteisöä, joka ehkäisee kiusaamista. Käytännön ja osallistumisen esimerkeiksi halusimme tuoda vapaamuotoisia tilaisuuksia ja sellaista yhdessä tekemistä, joissa osallistumisen kynnys on matala ja joissa osallistujat tuntevat viihtyvänsä.

Aloitimme oppaan kirjoittamisen teoriatiedon hakemisesta. Teoriatiedon hakeminen on ollut helppoa, kiusaamisesta ilmiönä on olemassa erittäin paljon tietoa valtakunnallisella ja myös kansallisella tasolla. Ongelmaksi muodostui lähinnä se, miten tiedosta valikoidaan oleellinen tai juuri tähän oppaaseen sopivan
tiedon hakeminen.

Lähdimme työstämään käytännön malleja teoriatiedon pohjalta. Oli käytävä Suomen Vanhempainliiton oppaita läpi. Oppaissa oli jo runsaasti erilaisia esimerkkejä
vanhempien käytännön osallistumiseen. Oli lähdettävä hakemaan erilaisia osallistumisen malleja. Pyörää on kuitenkin vaikea keksiä uudelleen. Käytännön malleissa on myös sellaisia, joita on käytetty kouluissa aikaisemminkin. Oppaan käytännön mallien lähtökohta oli kuitenkin se, että sieltä löytyisi helposti toteutettavia ja jokaiselle sopivia malleja yhdessä olemiseen ja tutustumiseen.

5.2 Oppaan arviointi

Suomen Vanhempainliitosta nimetyltä ohjaajalta saatu palaute on ollut rakentavaa, kannustavaa ja saimme palautetta työskentelyn eri vaiheissa sopivissa määrin. Korjauksien määrä ei noussut liian suureksi kerrallaan ja oppaan kirjoittaminen pysyi prosessimaisena. Ensimmäisessä palautteessa ohjaaja antoi palautetta siitä, että kiusaamisen vaikutuksia käsittelevä luku oli lyhyen ytimekäs ja
helposti luettava. Vanhempien tutustuminen ja yhteinen toiminta kohtaan ohjaaja
kaipasi lisää malleja vanhempien verkostoitumisesta. Seuraavan palautteen perusteella korjasimme epäselviä ja monimutkaisia ilmauksia selkeimmiksi ja poistimme oppaasta liiallisia yksityiskohtia. Kolmannen palautteen perusteella lisäsimme vielä perusteluja kuten, miksi arvoista keskusteleminen on tärkeää ja
miksi kiusaamista kannattaa ennaltaehkäistä.
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Tarkoituksena oli pyytää yhdeltä pääkaupunkiseudun peruskoulun alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan vanhemmilta palautetta oppaaseen. Laitoimme useita
pyyntöjä sähköpostitse asiasta pääkaupunkiseudun alakouluihin. Saimme yhden
vastauksen sähköpostiimme ja alustavasti yhdestä alakoulusta luvattiin välittää opas ja palautekysely vanhemmille. Ajan puutteen vuoksi yhteistyö oppilaitoksen kanssa ei onnistunut. Kysyimme Suomen Vanhempainliitosta, olisiko
heillä mahdollisuus lähettää opasta ja palautekyselyä vanhemmille. Opas ja palautekysely lähetettiin Suomen Vanhempainliiton kautta kahdellekymmenelle ala
-ja yläkoulun vanhemmalle viikolla seitsemän.

Palautekysely toteutettiin verkossa Webropol -kyselytutkimustyökalulla ja vastaukset kerättiin anonyymisti. Palautekyselyssä oli neljä suljettua ja kaksi avointa
kysymystä. Vastausaikaa oli noin kaksi viikkoa. Saimme vastauksia palautekyselyyn ainoastaan yhden. Laitoimme vastausten vähäisyyden takia kyselyn uudestaan samalle ryhmälle. Toisella kerralla vastausaika jätettiin avoimeksi ja
maaliskuun puoleenväliin mennessä olimme saaneet vastauksia kuusi kappaletta.

Palautekyselyssä käytimme sanallista mittaamista. Sanallisesta mittaamisesta
valitsimme Likertin -asteikon. Rensis Likertin (1932) asteikossa vastaajien
asenne väittämiin järjestetään samanmielisyyden mukaan (Menetelmäopetuksen
tietovaranto, KvantiMOTV).

Palautekyselyn väittämä 1. Koen oppaan seuraavat osiot hyödyllisiksi kiusaamista ehkäisevässä työssä. Vastausvaihtoehdot olivat: 1= Täysin eri mieltä,
2= Jokseenkin eri mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Jokseenkin samaa
mieltä, 5= Täysin samaa mieltä. Kiusaaminen syntyy ryhmässä osioon vastanneista yksi vastasi ei samaa eikä eri mieltä, kolme vastasi jokseenkin samaa
mieltä ja kaksi vastasi täysin samaa mieltä. Kiusaamisen seuraukset osioon vastanneista, kaksi vastasi jokseenkin samaa mieltä ja neljä vastasi täysin samaa
mieltä. Vanhempien osallisuudella on merkitystä osioon vastanneista kolme vastasi jokseenkin samaa mieltä ja kolme vastasi täysin samaa mieltä.
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Palautekyselyn väittämä 2. Koen oppaan osion Vanhempien tutustuminen ja yhteinen toiminta hyödylliseksi kiusaamista ehkäisevässä työssä. Vastausvaihtoehdot olivat: 1= Täysin eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 3= Ei samaa eikä eri
mieltä, 4= Jokseenkin samaa mieltä, 5= Täysin samaa mieltä. Kaksi kyselyyn
vastanneista vastasi jokseenkin samaa mieltä ja neljä vastasi täysin samaa
mieltä.

Palautekyselyn kohta 3. Oppaaseen tutustuminen vaikuttaa toimintaani lapseni/lasteni luokkaympäristössä jatkossa. Vastausvaihtoehdot olivat: 1= Täysin
eri mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Jokseenkin
samaa mieltä, 5= Täysin samaa mieltä. Kyselyyn vastanneista yksi vastasi jokseenkin eri mieltä, yksi vastasi ei samaa eikä eri mieltä, neljä vastasi jokseenkin
samaa mieltä.

Palautekyselyn kohta 4. Arvioi opasta asteikolla 1= heikko, 2= tyydyttävä, 3=
hyvä ja 4= erinomainen. Kyselyyn vastanneista kolme antoi osioiden helppolukuisuus ja käyttökelpoisuus arvosanan kolme ja kolme vastanneista antoi arvosanan neljä. Oppaan visuaalinen ilme sai yhdeltä vastaajista arvosanan neljä ja
viideltä vastaajalta arvosanan kolme. Opas kokonaisuutena sai kolmelta vastaajalta arvosanan kolme ja kolmelta arvosanan neljä.

Saimme vähän palautetta avoimiin kysymyksiin. Avointen kysymysten palaute
koski hyvin vähän itse opasta. Palautekyselyn avoimiin kysymyksiin vastanneiden vastauksista ilmeni, että oppaan aihetta pidettiin tärkeänä ja käytännön vinkkejä hyvinä. Opasta pidettiin myös riittävän ytimekkäänä ja lyhyenä.

Avoimessa palautteessa vanhemmat halusivat tuoda esiin tuntojaan liittyen toisiin vanhempiin ja opettajiin. Palaute kertoi koetusta vaikuttamisen tarpeesta
luokkayhteisöjen asenne - ja arvomaailmassa sekä vanhempien vähäisestä luottamuksesta koulun henkilökunnan mahdollisuuksiin selvittää luokassa tapahtuvaa kiusaamista tai muita ongelmia. Vanhempien osallistamisen merkitykseen
uskottiin, mutta vastauksista kävi myös ilmi, että vanhempien verkostoituminen
ei aina auta, varsinkaan jos vanhempien arvomaailmat poikkeavat kovasti toisistaan.
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Vastauksista kävi ilmi, kuinka vanhempainilloissa opettaja yleensä vain puhuu ja
vanhemmat kuuntelevat. Tähän toivottiin muutosta. Samoin esitettiin, että vanhempien tutustuminen tulisi tapahtua yläkoulussa seitsemännen luokan syksyllä
tai jo ennen yläkouluun siirtymistä kuudennen luokan keväällä. Ongelmallisena
pidettiin sitä, että vanhemmat ovat yläkoulussa vähemmän lastensa koulun toiminnassa mukana.

Vastaajat antoivat lisäksi palautetta kyselyn rakenteesta. Avoimissa tekstikentissä ei ollut riittävästi tilaa kirjoittamiseen. Tämä asia neuvottiin korjaamaan
myös Suomen Vanhempainliiton taholta ennen palautekyselyn lähettämistä vanhemmille, mutta tekstikenttien lisääminen valmiiseen kyselyyn osoittautui ongelmalliseksi ja päädyimme ainoastaan lisäämään valmiiden tekstikenttien merkkimäärää.

5.3 Opinnäytetyön vaiheet

Opinnäytetyömme sai alkunsa osallistavan ja tutkivan kehittämisen kurssilla,
jossa toteutimme koulukiusaamiseen liittyvän kirjallisuuskatsauksen. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta lähdimme työstämään opinnäytetyötä. Ideapaperin hyväksymisen jälkeen pyysimme Suomen Vanhempainliittoa opinnäytetyömme yhteistyökumppaniksi. Teimme myös työelämän hankeharjoittelun Suomen Vanhempainliitossa.

Harjoittelussa keskityimme hakemaan tietoa kiusaamisilmiöstä, kiusaamisen
kohteeksi joutuneen ja kiusaajana toimineen yksilön näkökulmista, sekä kiusaamisen

ennaltaehkäisystä. Tuotimme

hanketyönä vanhemmille kohdennet-

tua materiaalia Suomen Vanhempainliiton käyttöön. Opinnäytetyön aihe tarkentui harjoittelun aikana. Kävimme useita keskusteluja sekä harjoittelun projektista että opinnäytetyöstä. Opinnäytetyön näkökulmaksi muodostui kiusaamisen
ennaltaehkäisy luokkayhteisössä.
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Syksyllä 2017 aloitimme opinnäytetyön suunnitelman kirjoittamisen ja vuonna
2018 kirjoitimme opinnäytetyön teoriaosuuden ja oppaan, sekä esitimme opinnäytetyön käsikirjoituksen. Vuoden 2019 alussa tapasimme ohjaavaa opettajaa
kahdella erillisellä ohjauskerralla ja muokkasimme käsikirjoitusta saatujen ohjeiden mukaisesti. Seuraavaksi lähetimme opinnäytetyön oppaan Suomen Vanhempainliittoon vanhempien palautetta varten.

Opinnäytetyötä ovat arvioineet ohjaavat opettajat, ohjaajamme Suomen Vanhempainliitosta, opinnäytetyön suunnitelmaa ja käsikirjoitusta sekä esitystä opponoineet opiskelijat. Vanhemmilta palaute on kerätty vasta opinnäytetyön loppuvaiheessa.

6 POHDINTA

Työskentelyn alkuvaiheessa työelämäharjoittelun yksilönäkökulma ja opinnäytetyön yhteisönäkökulma kulkivat lähellä toisiaan ja oli hahmotettava kummasta aiheesta olimme kulloinkin puhumassa ja ideoimassa. Toisaalta useat keskustelut
toivat näkökulmaa harjoittelusta opinnäytetyöhön ja opinnäytetyöstä harjoitteluun. Sijoituimme tiiviisti työelämään opinnäytetyön kirjoittamisen aikana. Työn,
perheen ja opinnäytetyön yhteensovittaminen aiheutti aikataulullisia haasteita erityisesti opinnäytetyön loppuvaiheessa. Se, että opas on tarkoitettu sekä vanhemmille ja opettajille aiheutti pohdintaa kirjoitustyylistä. Vanhemmille tarkoitetun oppaan tulisi olla helppolukuinen ja selkeä sekä tietoa helposti ymmärrettävässä
muodossa välittävä. Lisäksi piti huomioida, että oppaan kirjoitustyyli pysyy asiatyylisenä aiheen vakavuuden takia.
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6.1 Ammatillinen kasvu

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tulee kehittää opiskelijan asiantuntemusta
ja osaamista tutkimus- ja kehittämistyössä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu, Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas, 2019.) Olemme saaneet opinnäytetyön tekemisen kautta valmiuksia ja käytännön osaamista työelämän tutkimus- ja kehittämistyöhön. Osaamme jatkossa suhtautua kehittämiseen prosessimaisena jatkumona, jossa täytyy sietää jatkuvaa muutoksessa elämistä ja suunnan tarkistamista.

Koimme

yhdessä

kirjoittamisen

ja

sisällön

tuottamisen

sekä

palkitse-

vaksi että haasteelliseksi. Yhdessä kirjoittaminen mahdollisti kirjoittamisen jakamisen ja toisaalta antoi mahdollisuuden toisen antamaan palautteeseen ja uusiin
yleensä parempiin ehdotuksiin. Yhteinen tavoitteemme kantoi meitä työskentelyn
alusta loppuun. Työskentelymme sisälsi paljon yhteisiä keskusteluja ja pohdintoja koskien kiusaamisilmiötä ja vanhempien osallisuutta koulumaailmassa. Koemme, että yhteistyö- ja tiedonhankinnantaitomme sekä tiedolliset ja taidolliset
valmiutemme ovat kehittyneet työskentelyn aikana.

Opinnäytetyötä tehdessä olemme saaneet paljon tietoa kiusaamisesta ja kiusaamisilmiön moniulotteisuudesta. Uskomme voivamme hyödyntää tietoa tehtävissämme sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisilmiön kokonaisuuden
hahmottamisesta on hyötyä jatkossa kiusaamisen havaitsemisessa, kiusaamistapausten selvittämisessä, vastaavanlaisen oppaan tai kiusaamisenvastaisen
suunnitelman laatimisessa. Prosessin aikana olemme oppineet kuinka kiusaaminen koskettaa koko ryhmää perinteisen kiusaaja -kiusattu - ajattelun sijaan. Jatkossa tulemme kiinnittämään enemmän huomiota yhteisön hyvinvointiin
vinvoinnin vahvistamiseen.

ja hy-
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6.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Kiusaaminen rikkoo ihmis- ja perusoikeussäädöksiä ja on vastoin sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kiusaaminen vähentää yhteisön hyvinvointia. Kiusaaminen ei ole hyväksytty toimintatapa. Ihmisiä ei tule asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan,
vammaisuuden tai muun syyn perusteella. Jokaisella ihmisellä on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, eikä ketään saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. (Suomen perustuslaki, 1999).

Opinnäytetyön aiheen valintaan liittyi halu puolustaa haavoittuvassa asemassa
olevien henkilöiden oikeuksia. Sosionomin eettisiin arvoihin kuuluu asettuminen
yhteiskunnan heikompien puolelle. Pyrimme vaikuttamaan opinnäytetyömme oppaalla vanhempien osallisuuden edistämiseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, syrjinnän vastustamiseen ja ehkäisyyn, ihmisarvoisen elämän toteutumiseen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Sosionomin ammattieettinen velvollisuus on edistää sosiaalista toimintakykyä, osallisuutta, yhdenvertaisuutta, lisätä hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. (Laki sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä, 2015)

Pyrimme kirjoittamaan tärkeästä ja tunteita herättävästä aiheestamme puolueettomasti ja hienovaraisesti kuitenkaan kaunistelematta vaikeaa aihetta. Oppaan
palautekyselyssä otimme huomioon vastaajien yksityisyyden ja toteutimme kyselyn anonyymina. Kyselyyn vastaaminen oli vanhemmille vapaaehtoista. Kyselyn
vastaukset poistettiin Webropol -kyselytyökaluohjelmasta opinnäytetyön loppuvaiheessa. Saatekirje ja opas sekä linkki palautekyselyyn lähtivät vanhemmille Suomen Vanhempainliiton kautta. Vanhempien sähköpostiosoitteet ja henkilöllisyys eivät tulleet missään vaiheessa tietoomme.

Lähdemateriaalia hakiessa olemme pyrkineet saavuttamaan mahdollisimman
uutta ja ajankohtaista materiaalia. Olemme ottaneet huomioon myös vanhemman mutta edelleen tähän aikaan sopivan lähdemateriaalin. Vanhemmassa lähdemateriaalissa olemme luottaneet erityisesti arvostettuihin, tunnettuihin ja aiheeseen laajasti perehtyneisiin tutkijoihin.
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Vastaajien määrä jäi pieneksi odotuksiemme mukaisesti. Pohdimme, oliko syynä
oppaan pituus, aihe, aiheen etäisyys omaan elämäntilanteeseen tai palautekyselyn ajankohdaksi sattunut hiihtoloma. Palautetta pyydettiin lähtökohtaisesti pieneltä vastaajamäärältä ja vasta suhteellisen myöhään opinnäytetyön loppuvaiheessa. Lisäksi pohdimme, oliko palautekyselyyn vastaaminen liian työlästä,
sillä vastaaminen vaati perehtymistä oppaaseen. Alkuperäinen ajatus oli tehdä
oppaaseen tarvittaessa muutoksia palautteen perusteella. Oppaaseen ei tehty
palautteen perusteella suuria muutoksia, sillä vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä
oppaan sisältöön.

6.3 Kehittämisajatukset

Opasta on mahdollisuus hyödyntää jatkossa verkkomateriaalina ja tehdä siihen
tarvittaessa muutoksia. Opasta on mahdollista syventää tiivistetymmäksi tai
tehdä siitä vielä kattavampi useammilla esimerkeillä ja kattavammalla teorialla. Kiusaamisesta ja yhteisöllisyyden merkityksestä on mahdollista laatia oppilaille oma versio sarjakuvana tai videona, joka olisi helpommin kohdattavassa ja
lähestyttävässä muodossa. Mielenkiintoista olisi tutkia vanhempien mielipiteitä haastattelemalla vanhempia yhteisöllisyyden syntymisen ja kokemisen
mahdollisuuksista suhteessa kouluun ja yhteisöllisyyden merkityksestä koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Vanhempien osallisuutta koulumaailmassa tulisi edistää entisestään ja tehdä
vanhempien osallistuminen helpommaksi ja houkuttelevammaksi. Liiallinen virallisuus vanhempainilloissa ja koulun tapahtumissa ei välttämättä houkuttele vanhempia, eikä edistä yhteisöllisyyttä. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen on
koulun

henkilökunnan

vastuulla. Vanhempien

massa edesautetaan riittävällä henkilöstö-

ja

osallisuutta koulumaail-

aikaresursoinnilla sekä positiivi-

sella ja avoimella suhtautumisella vanhempien mukanaoloon.
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LIITE 1. Palautekyselyn ja oppaan saatekirje

Hyvä vanhempi!

Olemme

sosionomiopiskelijoita

Helsingin

Diakonia-ammattikorkeakoulusta

(DIAK).
Toivoisimme teidän tutustuvan liitteenä olevaan vanhemmille ja opettajalle suunnattuun Ehkäistään kiusaamista yhdessä! -oppaaseen ja vastaavan sen pohjalta
lyhyeen sähköiseen palautekyselyyn. Opas on osa keväällä 2019 valmistuvaa
opinnäytetyötämme nimeltään Ehkäistään kiusaamista yhdessä! -Opas vanhemmille ja opettajalle.

Palautteenne on arvokasta ja vastaamalla kyselyyn mahdollistatte oppaan muokkaamisen palautteenne pohjalta.

Vastaustenkeruutapa on automaattisesti anonyymi. Pääsette kyselyyn alla olevan linkin kautta. Toivomme, että vastaatte kyselyyn 28.2.2019 mennessä.

(Linkki poistettu)

Lämmin kiitos vastauksistanne!

Aisla Salminen ja Sirpa Ränkimies
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LIITE 2. Palautekysely
Palautekysely
Luettuasi Ehkäistään kiusaamista yhdessä! -oppaan ota kantaa seuraaviin väittämiin. Valitse väittämistä parhaiten näkemystäsi kuvaava vaihtoehto.
1= Täysin eri mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä 3= Ei samaa eikä eri mieltä
4= Jokseenkin samaa mieltä

5= Täysin samaa mieltä

1. Koen oppaan seuraavat osiot hyödylliseksi kiusaamista ehkäisevässä
työssä:
1 2 3 4 5
Kiusaaminen syntyy ryhmässä
Kiusaamisen seuraukset
Vanhempien osallisuudella on merkitystä
2. Koen oppaan osion Vanhempien tutustuminen ja yhteinen toiminta hyödylliseksi kiusaamista ehkäisevässä työssä.
1 2 3 4 5

3. Oppaaseen tutustuminen vaikuttaa toimintaani lapseni/lasteni luokkaympäristössä jatkossa
1 2 3 4 5

4. Arvioi opasta asteikolla
1= heikko

2= tyydyttävä

3= hyvä 4= erinomainen

1 2 3 4
Helppolukuisuus
Käyttökelpoisuus
Visuaalinen ilme
Opas kokonaisuutena
5. Mitä kaipaat oppaaseen lisää?
500 merkkiä jäljellä
6. Mitä muuta haluat sanoa:
500 merkkiä jäljellä
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LIITE 3. Opas

EHKÄISTÄÄN KIUSAAMISTA YHDESSÄ!
Opas vanhemmille ja opettajalle
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LUKIJALLE

Oppaaseen on ideoitu käytännön esimerkkejä, miten vanhemmat voivat yhdessä
opettajan ja toisten vanhempien kanssa toimia kiusaamista ennaltaehkäisevästi,
luontevana osana koulun toimintakulttuuria. Oppaan yhteistyömallit soveltuvat
kouluympäristöön ja ne osallistavat vanhempia mukaan yhteiseen toimintaan.
Yhteistyömallien tarkoitus on lisätä luokkayhteisön hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja
ennaltaehkäistä kiusaamista sekä madaltaa kynnystä keskustella kiusaamisesta.
Opas on tarkoitettu vanhemmille ja opettajille osaksi kiusaamisen ehkäisemiseksi
tehtävää työtä. Oppaan yhteisönäkökulma korostaa vanhempien ja opettajan yhteistoiminnan merkitystä. Osa oppaaseen kerätyistä toimintamalleista voi olla entuudestaan tuttuja tai käytössä koulussanne. Voitte muokata toimintamalleja sopivaksi juuri teidän kouluunne ja omien resurssienne mukaan. Toimintamallit voivat myös toimia uusien ideoiden pohjana.

Helsingissä 1.5.2019
Sirpa Ränkimies ja Aisla Salminen
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KIUSAAMINEN SYNTYY RYHMÄSSÄ

Kiusaaminen syntyy ryhmässä. Luokassa tapahtuvaan kiusaamiseen liittyvät lähes aina kaikki luokan oppilaat ja heidän keskinäiset sosiaaliset suhteensa. Koska kiusaaminen syntyy ryhmässä, siihen voidaan ja pitää puuttua ryhmän sisällä ja lapset tarvitsevat siihen ympärillä olevien aikuisten apua.

Kiusaamiseen liittyvät rooleja ovat:


kiusatuksi joutunut/joutuneet



kiusaajana toimivat



kiusaamisen kannustajat



hiljaiset hyväksyjät / sivusta seuraajat



kiusatuksi joutuneen puolustajat.

Roolit voivat vaihdella luokassa tilanteesta ja asiayhteydestä riippuen.

Vanhempien lapsilleen välittämät arvot heijastuvat koululuokkaan. Kotoa saadut
arvot ovat vaikuttamassa ryhmän toimintakulttuuriin sekä suoraan että välillisesti.
Vanhempien on tärkeää pohtia mitä arvoja he välittävät lapsilleen. Arvoja on mahdollista miettiä yksin ja yhdessä muiden vanhempien kanssa keskustellen.

Kulttuurilliset arvot liittyvät vahvasti kiusaamiseen. Luokassa arvostetaan esimerkiksi tietynlaista ulkonäköä tai tietynlaisia ominaisuuksia. Erilaisen ulkonäön
ja erilaisien ominaisuuksien perusteella kiusaamisen kohteeksi joutuneelle yritetään luoda erilaisuuden leima.

Kiusaamisella ja kiusatulle tuotetulla erilaisuuden leimalla saatetaan luoda luokassa yhteenkuuluvuuden tunnetta, jossa kiusattua pidetään yhteisenä vihollisena tai arvottomana, joka ansaitsee kiusattuna olemisen. Näin kiusaaminen on
helpompaa oikeuttaa itselleen ja kiusaajina toimivien syyllisyydentunteet saattavat vähentyä.
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Kiusaamisen takana on usein kiusaajana toimivan tarve:


kaverisuosioon



vallan tavoitteluun



korkeampaan asemaan luokassa



pelko joutua itse kiusatuksi.

KIUSAAMISEN SEURAUKSET

Kiusaaminen on aina lapselle haitallista ja voi vaarantaa lapsen terveen kehityksen. Kiusaaminen rikkoo lapsen oikeuksia ja loukkaa ihmisarvoa. Kiusaaminen
voi olla este oppimiselle ja vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin kehittää kykyjään.
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Kiusatuksi joutuneelle syntyy riski ajautua negatiivisen vuorovaikutuksen kehään,
josta irrottautuakseen lapsi tarvitsee aikuisen apua. Vähäinen myönteinen vuorovaikutus muiden lasten kanssa voi haitata kiusatuksi joutuneen sosiaalisten taitojen kehittymistä ja siten itsearvostuksen kehittymistä. Heikko itsearvostus voi
johtaa kielteisiin käsityksiin ja odotuksiin sekä itsestä että muista. Tämä voi lisätä
kiusatuksi joutuneen kielteistä vuorovaikutusta muita kohtaan ja johtaa uudestaan muiden lasten torjuntaan. Kiusaamisen vuoksi syntyneiden roolien on todettu olevan melko pysyviä ja niistä irtautuminen voi olla vaikeaa. Opettajan ja
vanhempien on mahdollista ennaltaehkäistä kiusaamista ja negatiivisia seurauksia yhdessä.

Kiusaamisella on kauaskantoisia psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia:


Kiusatuksi joutuminen voi aiheuttaa sosiaalisten tilanteiden ja yksin jää-

misen pelkoa.


Kiusatulla voi esiintyä vaikeuksia ihmissuhteiden solmimisessa.



Kiusaaminen voi vaikuttaa kiusatuksi joutuneen mielenterveyteen, identi-

teettiin ja itsetuntoon.


Kiusaaminen voi aiheuttaa pelkoa, epäluottamusta, alisuoriutumista, kes-

kittymisvaikeuksia, lyhytjänteisyyttä, ahdistuneisuutta, tunnetta epäoikeudenmukaisuudesta, vihaa, häpeää, syyllisyyttä, katkeruutta ja koston halua.

VANHEMPIEN OSALLISUUDELLA ON MERKITYSTÄ

Vanhempien toiminnalla on vaikutusta luokan oppilaiden yleiseen hyvinvointiin.
Koululuokissa, joissa vanhemmat tuntevat toisensa, esiintyy vähemmän kiusaamista, verrattuna koululuokkiin, joissa vanhemmat eivät muodosta yhteisöä. Vanhempien verkostoituminen ja toimiminen yhdessä oppilaiden hyväksi tekee luokasta yhteisön, joka ehkäisee kiusaamisen lisäksi yksinäisyyttä ja edistää luokan
työrauhaa.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen ehkäisyn ja koulurauhan edistämisen
kehittämisehdotuksissa painotetaan vanhempien osallisuutta yhtenä toimintatapana kiusaamisen ehkäisyssä. Vanhempien osallisuutta voidaan edistää vahvistamalla vanhempien verkostoitumista ja tutustumista toisiinsa, sekä osallistamalla vanhemmat luokan hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Vanhemmille tulee luoda mahdollisuuksia tutustua opettajaan, toisiin vanhempiin
ja luokkaan. Jokaiselle vanhemmalle on tärkeä löytää hänelle luontevia tapoja
koulun arkeen osallistumiseen.
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VANHEMPIEN TUTUSTUMINEN JA YHTEINEN TOIMINTA

Vanhempien verkostoituminen

Vanhempien tutustuminen toisiinsa luo pohjaa verkostoitumiselle. Verkostoituminen on pohja vanhempien keskinäiselle yhteistyölle ja osallisuudelle. Opettaja
voi edistää vanhempien tutustumista ja verkostoitumista toiminnallisilla vanhempainilloilla ja vapaamuotoisella yhteisellä toiminnalla. Vanhempainilloissa opettaja voi käyttää ryhmäytymisharjoituksia. Ryhmäyttäminen vahvistaa myös vanhempien keskinäistä luottamusta ja sitoutumista. Vanhempien sitoutuminen yhteistyöhön tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja lisää oppilaiden turvallisuudentunnetta. Toisilleen tuttujen vanhempien on myös helpompaa ottaa yhteyttä toisiin
vanhempiin, jos kaverisuhteissa ilmenee tilanteita, joihin vanhempien täytyy puuttua.

Ryhmäytymisharjoituksia vanhemmille:


Muisteluharjoituksessa kerrotaan ensimmäisistä koulupäivistä, kouluruo-

asta, kivasta tapahtumasta välitunnilla tai opettajasta parille, jonka jälkeen
vaihdetaan paria.


Kerron itsestäni lyhyesti muille harjoitus. Harjoituksessa esittäydytään ly-

hyesti toiselle. Pari voi esittää tarkentavia kysymyksiä. Tämän jälkeen vaihdetaan paria.


Koulusuunnistuksessa vanhemmat jaetaan 3-5 vanhemman pienryhmiin.

Jokainen ryhmä suunnistaa koulurakennuksessa kartan avulla, etsien karttaan merkattuja paikkoja. Harjoitusta kannattaa käyttää erityisesti nivelvaiheissa uuteen koulurakennukseen siirtyessä. Koulusuunnistukseen voi ottaa
mukaan myös oppilaat.

Lisää ryhmäytymisharjoituksia löytyy kirjasta: Aalto, M. (2004). Ryppäästä ryhmäksi. Ryttylä: My Generation Oy.
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Ensimmäisen luokan aloittamisen yhteydessä sekä muissa nivelvaiheissa, kuten
luokka-asteelta toiselle ja yläkouluun siirtyessä vanhempien tutustumiseen tähtäävä toiminta on erityisen tärkeää. Ensimmäinen tapaamiskerta voi olla mukavaa yhdessäoloa, ilman sen tavoitteellisempaa toimintaa.

Erityisesti ensimmäisen ja seitsemännen luokan aloittavien oppilaiden vanhemmille on hyvä tarjota mahdollisuus olla mukana koulun aloitukseen liittyvillä tutustumiskäynnillä keväällä, jo ennen syksyn koulun aloitusta. Tutustumispäivässä
on hyvä käyttää aikaa tutustumiseen ja kerätä sekä vaihtaa yhteystietoja verkostoitumista varten. Yhteystiedot mahdollistavat vanhempien keskinäisen yhteydenpidon ja vanhempien keskinäisen yhteisen tekemisen järjestämisen jo ennen
koulun aloitusta ja sen jälkeen. Opettajan kannattaa aktivoida ja kannustaa vanhempia yhteiseen osallistumiseen ja tekemiseen alusta asti. Tutustumispäivä ja
ensimmäinen vanhempainilta ovat luontevia ajankohtia ottaa yhteinen tekeminen
puheenaiheeksi.
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Rakennetaan luokalle yhteiset arvot

Vanhemmat kannattaa ottaa ja vanhempien on hyvä pyrkiä aktiivisesti mukaan
luokan arvokeskusteluun, luokan sääntöjen luomiseen ja sääntöihin sitoutumiseen. Yhdessä oppilaiden kanssa voidaan neuvotella toimintaperiaatteista erilaisissa tilanteissa ja laatia sopimus siitä, miten suhtaudutaan kiusaamiseen, ryhmästä pois sulkemiseen, kielenkäyttöön, käytöstapoihin tai puhelimien käyttämiseen. Luomalla yhteiset säännöt luokkaan, vanhemmat ovat alusta alkaen tietoisia luokassa vallitsevista säännöistä ja tietävät mistä on kyse, jos opettajan täytyy
myöhemmin palata muistuttamaan oppilaita ja vanhempia luokan yhteisistä säännöistä. Myös kodin ja koulun yhteistyön pelisäännöistä on hyvä sopia,
kuten opettajan ja vanhempien sekä vanhempien keskinäisestä yhteydenpidosta, yhteydenotosta matalan kynnyksen periaatteella ja kommunikoinnin avoimuudesta.

Yhteisen arvokeskustelun aiheita

voivat Luokan yhteiset säännöt ja ohjeet

olla esimerkiksi:

voivat käsitellä:



Mikä elämässä on tärkeää?





Mitä toivon lapselleni?

muutta



Minkälaista kasvatusta arvostan?





Minkälainen käytös on toista kun-

vaa käytöstä

nioittavaa käytöstä?

toisen ihmisen loukkaamatto-

kohteliasta ja toista kunnioitta-



kiusaamista



työrauhan antamista



vastuullista koulutyötä



puhelimen käyttöä.

Vanhempainillat kannattaa hyödyntää tutustumiseen, arvokeskusteluun sekä
rentoon ja mukavaan yhdessäoloon. Vanhempainiltaan voi ottaa mukaan myös
oppilaat. Oppilaiden mukana oleminen lisää vanhempien ja luokan oppilaiden
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vuorovaikutusta ja tutustumista. Opettaja voi pyytää vanhemmilta toiveita keskustelujen aiheiksi ennen vanhempainiltaa. Opettaja voi myös antaa vanhemmille
erilaisia aihevaihtoehtoja. Tiedottamiseen kannattaa käyttää sähköisiä viestintäjärjestelmiä, kuten Wilmaa ja Helmiä.

Kouluilla on oltava koulukohtainen suunnitelma kiusaamisen ehkäisystä ja kiusaamiseen puuttumisesta. Vanhempien kanssa on hyvä käydä läpi koulun oma
suunnitelma. Suunnitelmassa on kuvattu myös kodin ja koulun yhteistyötä oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta.

Yhdessä tekeminen ja yhteiset kokemukset

Yhdessä tekeminen ja yhteiset kokemukset tarjoavat mahdollisuuden turvallisuuden tunteen lisäämiseen luokassa. Kun vanhemmat ja oppilaat tutustuvat toisiinsa ja toimivat yhdessä, syntyy ryhmässä luottamusta, hyväksyntää, avoimuutta ja sitoutumista Yhteisiä tapahtumia voivat olla esimerkiksi:


Yhteinen koulukirjojen päällystysilta kouluvuoden alussa.



Oppilaiden ja vanhempien yhteinen elokuvailta.



Liikunnan, käsityön, kotitalouden tai kuvaamataidon tunti, johon vanhem-

mat kutsutaan mukaan.


Lapsen kouluun saattamista ja lapsen koulusta hakemista voi jatkaa myös

koulun aloitusvaiheen jälkeen. Alakouluikäinen lapsi ottaa mielellään vanhemman koulumatkalle saattajaksi. Samalla vanhemmalle tarjoutuu mahdollisuus
tavata opettajaa ja näkyä koulumatkalla, sekä seurata koulumatkan tapahtumia.


Vanhemmat voivat olla mukana järjestämässä koululle tai luokkaan erilai-

sia teemapajoja oppilaille tai perheille oman mielenkiintonsa ja osaamisensa
mukaan. Teemat voivat liittyä vuodenaikoihin, koulunkäyntiin tai oppimiseen
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liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen. Teemat voivat olla liikuntaa, kädentaitoja
tai muuta yhteistä tekemistä. Teemapajaa on hyvä olla järjestämässä useamman vanhemman tiimi.


Vanhemmat voivat olla mukana rakentamassa viihtyisää luokkaympäris-

töä osallistumalla luokan sisustuksen suunnitteluun ja sisustamisen toteutukseen. Huonekaluilla, matoilla, verhoilla ja huonekasveilla voidaan yhdessä lisätä luokan viihtyisyyttä. Vanhemmat voivat tuoda tavaroita ja huonekaluja,
joille ei ole enää käyttöä. Sisustuksessa voi kiinnittää huomiota esimerkiksi
värimaailmaan, viihtyisyyteen ja rauhallisuuteen.


Vanhemmat opettaja ja oppilaat voivat tehdä yhteisen retken kierrätyskes-

kukseen. Kierrätyskeskuksesta voidaan hankkia yhdessä luokan sisustukseen tarvittavia tavaroita.


Rakennetaan yhdessä sohva- tai tyynynurkkaus lukemista ja yhdessäoloa

varten.


Yhdessä hoidettavat huonekasvit tai akvaario lisäävät luokan yhteistä te-

kemistä.


Luokassa voidaan järjestää kädentaitojen ilta, jonka tuotokset käytetään

luokan sisustamiseen.


Oppilaat voivat olla mukana vanhempainillassa tekemällään yhteisellä te-

oksella tai näyttelyllä. Esimerkkeinä valokuvakollaasi, yhteismaalaus, yhteinen taideteos, esitys, yhteisvideo tai yhteinen ainekirjoitus. Yhteinen tekeminen voidaan liittää oppiaineisiin.


Vanhempien järjestämä yhteinen grillausilta on kiireetöntä, mukavaa yh-

dessäoloa. Grillaus voidaan toteuttaa keväällä tai syksyllä, ennen ensimmäiselle tai seitsemännelle luokalle siirtymistä tai koulun tutustumispäivänä.
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Luokan yhteiset nyyttikestit ovat tapa tutustua oppilaiden perheisiin. Jokai-

nen voi tehdä sovitusti kylmän tai lämpimän ruoan nyyttikesteille. Yhdessä
syöminen tarjoaa mahdollisuuden jaettuun kokemukseen. Jos halutaan korostaa omaa kulttuuria, voi tuotava ruoka liittyä perheen omaan ruokakulttuuriin. Ruoka ja ruokaileminen mahdollistavat keskustelun rennossa ilmapiirissä.


Vanhemmat voidaan pyytää kouluun kertomaan ammatistaan tai harras-

tuksestaan tai vanhemmat voivat järjestää oppilaiden tutustumispäivän työpaikalleen.


Oppilaat ja vanhemmat voivat kokea epävarmuutta siitä, pitäisikö kiusaa-

misesta kertoa opettajalle. Luokkaan kannattaa tuoda “postilaatikko” johon voi
nimettömänä ja matalalla kynnyksellä jättää koettuun tai havaittuun kiusaamiseen liittyvää tietoa

Lisää ideoita yhteiseen tekemiseen löytyy Vanhempainliiton verkkosivuilta
oppaasta 101 ideaa vanhempaintoimintaan ja oppaasta Luokan vanhempaintiimi.
https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/vanhempaintiimi/

Vanhempaintiimi ja vanhempainyhdistystoiminta

Vanhempaintiimi on noin 3-6 vanhemman muodostama ryhmä, joka ideoi ja järjestää luokan toimintaa. Toiminnan tavoitteena on vanhempien verkostoituminen,
luokan yhteishengen vahvistaminen ja opettajan työn tukeminen. Vanhempaintiimi auttaa myös opettajaa ja vanhempia vanhempaintoiminnan käynnistämiseen.

Lisää tietoa vanhempaintiimin toiminnasta löytyy osoitteesta: https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/12/Vanhempaintiimitoiminta-malli-Espoo.pdf
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Vanhempainyhdistystoiminta on vanhempien järjestämää toimintaa koulun
kaikkien lasten hyväksi. Se on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä,
lisää vanhempien osallisuutta koulussa ja antaa vertaistukea vanhemmuuteen.

Vanhempainyhdistystoiminnan aloittamisesta saa lisätietoa Suomen Vanhempainliitosta. https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/08/VANHEMPAINYHDISTYKSEN_PERUSTAMISOPAS_2018.pdf
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