
Ennaltaehkäisevä monitoimijuus:

Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi 

koulujen toimintakulttuuria

EMOK



Hankkeen tavoitteena

• Juurruttaa kouluihin 
monitoimijaista 
toimintakulttuuria tukemaan 
oppilaiden osallisuutta ja 
yhteisöllistä kouluhyvinvointia

• Tarjota koulujen henkilökunnalle 
uudenlaista osaamista, menetelmiä 
ja työtapoja varhaiseen 
vaikuttamiseen

• Oppilaiden siirtymävaiheiden 
tukeminen

• Luokanopettajakoulutuksen ja 
sosiaalityön koulutuksen välisen 
yhteistyön kehittäminen



Mennään seiskalle



Mennään seiskalle

• Sujuvoittaa siirtymää pienistä kyläkouluista 
alueen yläkouluun monitoimijaisesti

• Lisää oppilaiden osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia

• Tukee oppilaiden toisiinsa ja tulevaan kouluun 
tutustumista jo 6. luokan kevään aikana

• Vahvistaa oppilaiden ryhmäytymistä, yhteisöllisyyden 
kokemusta ja lievittää siirtymään liittyvää jännitystä

• Edistää siirtymään liittyvää tiedonsiirtoa koulujen välillä



Mennään seiskalle Enontekiöllä

• Yhtenäinen peruskoulu kuntakeskus Hetassa, jonne 
siirtyy oppilaita Karesuvannosta (n. 80 km) 
ja Peltovuomasta (n. 30 km)

• Toinen yhtenäinen peruskoulu Kilpisjärvellä, 
jonne Hetasta matkaa n. 170 km

• Oppilasmäärät pieniä, esim. kevään 
2017 toiminnassa mukana 14 oppilasta

• Toiminnassa mukana oppilaat, luokanopettajat, 
erityisopettaja, yläkoulun aineenopettajia, 
tukioppilaat, etsivä nuorisotyöntekijä, 
hanketyöntekijä, koulunkäynninohjaajat



Mennään seiskalle Rovaniemellä

• Alakemijoen alueen koulut: Hirvaan, Alakorkalon ja 
Rautiosaaren alakoulut sekä Muurolan yhtenäinen 
peruskoulu

• Rovaniemen mittakaavassa pieniä kyläkouluja, kevään 
2017 toiminnassa mukana 50 oppilasta

• Vaikka koulut ovat melko lähellä toisiaan, oppilaat 
eivät juuri tunne toisiaan

• Toiminnassa mukana oppilaat, luokanopettajat, 
opinto-ohjaaja, tukioppilaat, nuoriso-ohjaaja, 
hanketyöntekijä, koulunkäynninohjaajat



Mennään seiskalle vuosikello



Esimerkki Rovaniemen päivästä

10.00 Bussikuljetus lähtee
10.30 Alkusanat, päivän runko, 

ryhmiin jako
10.45 Ryhmäytymistehtävä
11.00 Parihaastattelu
11.30 Tulevat luokanvalvojat ja 

tukioppilaat esittäytyvät ja 
kertovat tulevasta syksystä ja 
koulusta. Oppilaat voivat 
esittää kysymyksiä.

11.50 Siirtyminen läheiselle laavulle, 
valokuvaustehtävä, eväiden 
syöntiä ja makkaranpaistoa.

12.30 Tukioppilaiden vetämä 
loppuleikki

13.00 Siirtyminen takaisin koululle, 
josta bussit lähtevät.

Esimerkki Enontekiön päivästä

8.25 Saapuminen Hetan koululle
8.30 Mokkapalojen valmistus 

kotitalousluokassa ryhmissä
10.00 Saarella-nettipeli pareittain
10.45 Liikuntatuokiot: Pöytäfutis, Pingis, 

Heittopallo
11.15 Ruokailu
12.00 Koulusuunnistus ryhmissä
13.30 Mokkapalahetki 

kotitalousluokassa. Pelejä 
luokassa tai ulkona, esim. Kaikki 
pelaa-peli.

14.45 Nuorisotila-info ja hengailua
nuorisotilalla, välipala

16.20 Paluukuljetukset



Mitä toiminta antaa oppilaille

• Oppilaiden osallisuus vahvistuu

• Toimijuuden vahvistuminen ja 
vaikuttamismahdollisuudet edistävät kouluhyvinvointia

• Edistää oppilaiden sosiaalisten suhteiden muotoutumista 
ja lievittää jännitystä ennen yläkoulun alkua

• Mahdollistaa turvallisia kohtaamisia ja uuden koulun 
tiloihin tutustumisen

• Oppimissuunnitelma tiedonsiirron välineenä 
siirtymässä vahvistaa oppilaan kuulluksi tulemista ja tuo 
esiin oppilaan vahvuuksia



Hyviä kokemuksia toiminnasta

• Ryhmäyttäminen ja siirtymän sujuvoittaminen toimii 
systemaattisemmin

• Oppilaantuntemus lisääntyy

• Monitoimijainen yhteistyö lisääntyy

• Linkittyy luontevasti osaksi tukioppilastoimintaa ja 
tukee koulun yhteisöllisyyttä


