
PERHELUOKKA

- kodin ja koulun yhteistyön tehokas 
 toimintamuoto
- kotoutumisen tehokeino
- esikoulun ja koulun nivelvaiheen 
 yhteistyömuoto

Esikoulun perheluokka

Esikoulun perheluokkaan voivat osallistua esikou-
lun oppilaat ja heidän perheensä. Esikoulun per-
heluokan toiminnasta vastaavat päiväkodin las-
tentarhanopettaja ja koulun erityisopettaja. Näin 
esikoulun ja koulun välistä nivelvaihetta helpote-
taan, kun tutustutaan jo ennakkoon puolin ja toisin. 
Perhetyöntekijä tai koulukuraattori voivat myös 
osallistua esikoulun perheluokan toimintaan.

Esikoulun perheluokan toiminnassa otetaan huo-
mioon lapsen ikätaso ja yksilölliset tavoitteet. Van-
hempia ohjataan tukemaan oman lapsen työs-
kentelyä. Yhdessä myös pelataan ja keskustellaan 
kasvatukseen ja oppimiseen liittyvistä asioista.

Koulun perheluokka

Koulun perheluokkaan voivat osallistua koulun op-
pilaat ja heidän perheensä. Koulun perheluokan 
toiminnasta vastaa erityisopettaja-työpari. Perhe-
työntekijä tai koulukuraattori voivat myös osallistua 
koulun perheluokan toimintaan.

Koulun perheluokan toiminta on läksyjen ja koulu-
tehtävien tekemistä. Lapsen yksilölliset tavoitteet 
otetaan huomioon. Huoltajia ohjataan tukemaan 
oman lapsensa koulutyötä. Yhdessä myös pelataan 
ja keskustellaan kasvatukseen ja oppimiseen liitty-
vistä asioista.

Perheluokkatoiminnasta lisätietoja voi kysyä:
Jaana Jääskeläinen, erityisopettaja

044 - 7181 295
(jaana.jaaskelainen2@opedu.kuopio.fi )
Kalevalan koulu / Pohjantien yksikkö

Pohjankatu 2, 70500 Kuopio



Perheluokka-toiminta tarkoittaa oppilaiden ja hei-
dän perheidensä osallistumista koulun toimintaan 
yhteistyössä koulun opettajien ja muiden ammatti-
ryhmien kanssa. Perheluokka-toimintaa järjestetään 
kerran viikossa 2h kerrallaan noin kuuden viikon jak-
soissa. Perheluokkaan tulevat yhtäaikaa 2 – 4 per-
hettä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla haastatellaan 
jokainen perhe erikseen. Samalla asetetaan oppilaal-
le tavoitteet, joiden toteutumista seurataan kotona 
ja koulussa. Perheet tutustuvat toisiinsa ja saavat 
samalla myös vertaistukea.

Perheluokkaa suositellaan lapsille, jotka tarvitsevat 
tukea koulun tai esikoulun käynnissä. Tuen tarpeet 
voivat olla monenlaisia esim. lapsi jännittää eskaris-
sa tai koulussa, läksyjen tekeminen ei onnistu, lapsi 
ei keskity tai lapsi joutuu usein riitoihin. Perheluok-
kaan voi itse ilmoittautua tai perheitä pyydetään 
osallistumaan. Tarvittaessa perheitä ohjataan hake-
maan apua jatkossa muualta.

Perheluokka on iloista yhdessä toimimista. Pienen 
piristyksen toiminnan lomaan tuo mehu- ja kahvi-
tauko.

Kotouttamisperheluokka

Kotouttamisperheluokkaan kutsutaan kaikki juuri 
maahan tulleet koulun oppilaat ja heidän perheen-
sä. Kotouttamisperheluokan toiminnasta vastaavat 
oppilaan oma opettaja ja erityisopettaja. Mukana 
on myös tulkki, jos yhteistä kieltä ei ole. Perhe-
työntekijä tai koulukuraattori voivat tarvittaessa 
osallistua perheluokan toimintaan.

Yhteinen toiminta jatkuu haastattelujen jälkeen 
2 – 4 perheen ryhmissä. Tarkoitus on antaa op-
pilaille ja heidän perheilleen tietoa ja käytännön 
esimerkkejä suomalaisen koulun toiminnasta ja 
tukimuodoista. Huoltajia ohjataan tukemaan oman 
lapsen opiskelua. 
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