KOULUILLE JA KASVATTAJILLE

Tuemme kouluja tukioppilastoiminnan
käynnistämisessä ja toteuttamisessa.
Tukioppilaiden peruskoulutus voidaan
toteuttaa joko leirimuotoisena (kaksi
päivää) tai kahtena koulupäivänä esimerkiksi koulun tiloissa.
Nuorisotoiminnan koordinaattori
p. 040 518 7212
PÄIVÄTYÖKERÄYS
Päivätyökeräyksen tuotto on mahdollista kohdentaa tukioppilastoimintaan ja yksinäisyyden vastaiseen
työhön.
Lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan
päällikkö
p. 045 1326736

KAVERITOIMINTA
Kaveritoiminta on ammatillisesti
ohjattua ennaltaehkäisevää vapaaehtoistoimintaa, joka on suunnattu
6-16-vuotiaille lapsille ja nuorille.
Tavoitteena on parantaa nuoren ja
hänen perheensä elämänhallintaa
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Oma opettaja, koulukuraattori tai
koulupsykologi usein ohjaa nuoren
toimintaan. Myös vanhemmat voivat
hakea lapselleen kaveria.
Kaverista voi olla apua silloin, kun
 nuori on yksinäinen
 nuorella ei ole mielekästä harrastusta
 koulu ei suju toivotusti.
Toimintaan liittyy myös nuorten
ryhmätoimintaa ja vanhemmuuden
tukemista.
Kaveritoiminnan ohjaaja
p. 044 761 8190
(Turun, Loimaan ja Vakka-Suomen
seudut)
Kaveritoiminnan ohjaaja
p. 044 5355 161 (Salon seutu)

LASTEN JA
NUORTEN
PUHELIN

PÄIHDEKASVATUS
Tarjoamme koulutuksia sekä oppilaille että opettajille peruskoulussa ja
2. asteella. Teemme yhteistyötä
muiden päihdetyötä tekevien järjestöjen sekä viranomaisten kanssa,
joten käytössämme on ajantasaista
tietoa nuorten päihdekäyttäytymisessä.









Selvä Elämä -koulutukset
tukioppilaille
Tapahtumat ja tempaukset, kuten
Älä välitä –kampanja
Vanhempainillat
Päihdekoulutukset 2. asteen oppilaille
Päihdekoulutukset opettajille

Nuorisotoiminnan koordinaattori
p. 040 518 7212
LUKUMUMMI JA -VAARITOIMINITA
Lukumummi ja – vaari toiminta tarjoaa lapsille lisää lukukokemuksia sekä
innostaa heitä lukemisen pariin lukumummin tai –vaarin kanssa yhteisten
lukutuokioiden avulla. Lukutuokioita
pidetään viikoittain kahdestaan lapsen kanssa koululla.

Lukumummi ja –vaaritoiminnan
koordinaattori
p. 044 751 3177

MEDIAKASVATUS
Tarjoamme turvallisia nettitaitoja
opastavia mediakoulutuksia peruskoulun ja 2. asteen oppilaille sekä
oppilaiden kanssa työskenteleville
ammattilaisille.




Meidän Media ja Viisaasti verkossa
-koulutukset peruskoulun tai 2.
asteen oppilaille
Viisaasti verkossa –koulutus
opettajille, nuorisotyöntekijöille tai
koulukuraattoreille

VANHEMPAINILLAT
Tarjoamme vanhempainiltoja, jotka
suunnitellaan aina tilaajan toiveiden
mukaan.
Vanhempainilloissamme vanhemmat
saavat ajankohtaista tietoa ja pääsevät myös keskustelemaan. Luennon
lisäksi voidaan tehdä ryhmätöitä ja
jakaa aiheeseen liittyviä ajatuksia.
Esimerkkejä vanhempainilloista:
 Viisaasti verkossa
 Turvallista ryhmää rakentamassa
 Huomaan! (sosiaaliset taidot)
 Arjen pelisäännöt
 Kohtaa nuori ja päihteet

LAUANTAI ON KOULUPÄIVÄ
Tarjoamme koulupäiviä, jotka voidaan suunnitella joko oppilaille tai
oppilaille ja vanhemmille yhdessä.
Koulupäivien aiheita voivat olla:
 Elämä(ä) sosiaalisessa mediassa
 Turvallista ryhmää rakentamassa
 Arjen pelisäännöt
Lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan
päällikkö
p. 045 132 6736

OPETUSTYÖN TUEKSI TARJOAMME
MYÖS





Sisältöjä VESO-päiviin
Työnohjausta kasvatusalan
ammattilaisille
Reflektiivisen työotteen koulutus
opettajille. Teoriaa mentalisaatiosta ja reflektiivisestä kyvystä, reflektiivisen työotteen soveltamista
käytäntöön ja omaan työhön.

Lapsiperheiden tukipalveluiden
päällikkö
p. 040 549 6012

Lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan
päällikkö
p. 045 132 6736
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TUKIOPPILASTOIMINTA
Tukioppilastoiminta edistää hyvien
toverisuhteiden syntymistä ja myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin
luomista koulussa. Tukioppilastoimintaa on lähes kaikissa kouluissa Varsinais-Suomessa!

