IDEOITA VANHEMPAINYHDISTYSTEN JA OPPILASKUNTIEN VÄLISEEN
YHTEISTYÖHÖN
VALOSA –hankkeen vanhempainyhdistyksille syksyllä 2014 lähetetyn
kyselyn satona saimme hyviä vinkkejä vanhempainyhdistysten ja
oppilaskuntien väliseen yhteistyöhön. Lue lisää tästä:
1. Tekeekö vanhempainyhdistyksenne yhteistyötä koulun oppilaskunnan tai kunnassa
toimivien lasten ja nuorten osallisuusryhmien kanssa?
Vastaajien määrä: 70

Esimerkkejä vanhempainyhdistyksiltä:
 vanhempainyhdistyksen kokousten esityslistassa on aina pykälä: oppilaskunnan
kuulumiset ja oppilaskunnalla taas vanhempainyhdistyksen kuulumiset
 vanhempainyhdistykset ovat järjestäneet oppilaskunnan kanssa tapahtumia, esim.
kevätretkiä, disco-ilta, laskiaisrieha, tapaaminen kunnan päättäjille, myyjäisiä,
perheiltoja ja vanhempainiltoja
 konsultoimme tarvittaessa koulun oppilaskuntaa mikäli tarvitsemme oppilaiden
näkemystä joihinkin asioihin
 toimimme oppilaskunnan kanssa siten että he pääsevät tilaisuuksiimme
kioskituotoilla kartuttamaan kassaa sekä yhteistyö paikallisen nuorisokeskuksen
kanssa
 tiedotusta ja kutsumalla oppilaskuntaa meidän tilaisuuksiin
 koulun toimintaan liittyvää yhteistyötä sekä toiminnan rahoitusta

 vanhempainyhdistyksestämme on edustaja lastenasiain valtuustossa
 oppilaskunnan edustajia on välillä kokouksissamme ja päätämme yhdessä esim.
koulukuvauksesta
 viime keväänä käytiin yhteisessä kokouksessa läpi koulun järjestyssääntöjä
(oppilaskunnan hallitus ja vanhempainyhdistyksen hallitus)
 leivoimme oppilaskunnan kahvioon
 yhteistyötä koko koulun kanssa esim. tapahtumien järjestämisessä. Myös muiden
koulun ryhmien (kiva koulu, liikkuva koulu, vihreälippu) tiivistä yhteistyötä.
 oppilaskunnan kanssa esim. maksetaan yhdessä tapahtumia ja heiltä tulee ideoita
vy:lle
 oppilaskunta hoiti piirustuskilpailun/kuvien valinnan vuosikalenteriimme
 vanhempainyhdistyksen edustaja ja oppilaskunnan edustaja mukana koulun
ruokalatoimikunnassa ja oppilashuoltoryhmässä suunnittelemassa ja toteuttamassa
yhteisöllistä oppilashuoltoa
 tiedustelemme oppilaskunnan toiveita tapahtumien teemoiksi ja oppilaskunnan
edustajat ja muutkin oppilaat ovat järjestämässä tapahtumia yhdessä vanhempien
kanssa
 rahoitamme oppilaskunnan toimintaa stipendillä
 yhteiskokouksia oppilaskunnan kanssa, tuetaan oppilaskuntaa rahallisesti,
nuorisokeskuksen kanssa yhteistyötä kohta 2 vuotta, nuorisokeskuksen ohjaaja
mukana kokouksissa kun ehtii, lainattu nuokun tiloja opettajien ja vanhempainyhdistyksen yhteistapaamiseen
 vanhempainyhdistys ja oppilaskunta suunnittelevat yhdessä lukuvuoden tapahtumia
ja miettivät tapoja puuttua ajankohtaisiin asioihin (esim. kiusaaminen, koulurauha
yms.)
 kyselee oppilaskunnalta mielipiteitä suunnitelmissa koulun hankintoihin
 tiedotamme omista nuorten koulunkäyntiin liittyvistä tilaisuuksistamme, kysymme
mielipiteitä ja pyydämme Nuvasta (nuorisovaltuusto) edustajia tilaisuuksiin
puhujiksi/kommentoimaan.
 tapahtumissa luokat saavat järjestää erilaisia pisteitä/tapahtumia ja oppilaskunnan
kanssa tehdään toisinaan yhteistyötä.

 teemme päiväkotien vanhempainyhdistysten kanssa yhteistyötä. Tarkoitus olisi
jollain aikavälillä järjestää tapahtumia myös kunnan kanssa
 vanhempainyhdistys ja oppilaskunta välittävät tietoa opettajajäsenten välityksellä.
Mikäli asiat vaativat tapaamisia niitä järjestetään.
 Olemme tehneet jonkin verran yhteistyötä mm. pihan kunnostukseen liittyvää jne.
 Myyjäisjärjestelyt yhdessä, koulun retkien rahoitus yhdessä
 Akaan vanhempienverkostolla on hyvä yhteistyö mm. Akaan kaupungin
nuorisopalveluiden ja Akaan srk:n nuoriso- ja erityisnuorisotyön kanssa, joissa
molemmissa huomioidaan nuorten oma osallisuus. Verkosto tekee myös yhteistyötä
Akaan Nuorisovaltuuston kanssa mm. yhteistyö erilaisten nuorille suunnattujen
tapahtumien järjestelyssä.
 oppilaskunnan kanssa olemme tehneet yhteistyötä seuraavasti:
- Tullaan tutuiksi -tapahtuma 1. luokkalaisille kotiväkineen
- piirustuskilpailu vanhempainyhdistyksen varainhankintatuotteen eli heijastimen
tuottamiseksi
- koulun läheisyydessä olevan kevyen liikenteen väylän turvallisuuden edistäminen
(kontaktit yläkouluun ja lukioon, kuntalaisaloite)
 oman koulun leirikoulusäästäjien kanssa on tehty yhteistyötä, mm. leirikoulusäästäjät
ovat hoitaneet luennon kahvituksen ja toimineet huutokauppa-apulaisina.
Kunnan vapaa-aikavirastolta/nuorisotoimelta on saatu tiloja, laitteita yms. lainaksi
mm perhetapahtumiin
 koulun oppilaskunta ehdottaa vanhempainyhdistykselle hankintoja, esim.
liikuntavälineitä välitunneille. Oppilaskunnan edustajat ovat vierailleet
vanhempainyhdistyksen kokouksessa esittäytymässä ja kertomassa näistä
toiveista. Pyrimme koko ajan lisäämään yhteistyötä oppilaskunnan kanssa.

