
Kotoa Kouluun -toiminta
Aiheuttavatko koulupoissaolot huolta?

Perhevalmentajat koulun ja vanhempien apuna 
Perhevalmentajat ovat perheen ja koulun käytettävissä, kun tarvitaan tukea ja apua 
poissaolojen vähentämiseen. Perhevalmentajat ovat kokeneita ammattilaisia, joilla on 
monipuolista osaamista lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Perheen, koulun ja eri toimijoiden välinen yhteistyö on tärkeää, jotta lapsi saa kaiken 
tarvitsemansa tuen koulunkäynnin mahdollistumiseksi .

Aikuinen kysyyMitä lapsi miettii?

Perhevalmentajien yhteys-
tiedot seuraavalla sivulla

PERHETALO HEIDEKEN
Sepänkatu 3, 20700 Turku (B-porras)
www.vslj.fi

Toiminta tapahtuu Varsinais-Suomen 
Lastensuojelujärjestöt ry:n alaisuudessa 
ja tutkimusyhteistyössä järjestön tiede-
kummien kanssa. 

https://vslj.fi/


Poissaoloihin on puututtava nopeasti
Lapsen poissaolot voivat lisääntyä, jos syytä poissaoloille ei 
selvitetä ja ratkaista. Pitkittyessään kouluun meno saattaa 
vaikeutua entisestään ja voi lopulta johtaa siihen, että lapsi 
ei käy lainkaan koulua. 

Poissaolojen lisääntymisen prosessi 

Ei tule kouluun

Jatkuvia poissaolojaksoja

Poissaolot ja läsnäolot 
vaihtelevat jaksottain

poissaoloja yksittäisiltä 
tunneilta

Myöhästelyn 
lisääntyminen

Toistuvaa hankaluutta 
kouluun lähtemisessä

menee kouluun 
”painostettuna” ja 
yrittää saada luvan jäädä
kotiin
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Kotoa kouluun -toiminta
Kenelle
. Turussa koulua käyvät alakouluikäiset ja
   heidän perheensä  

. lapsella on myöhästelyjä, hankaluutta lähteä
   kouluun tai jatkuvia poissaoloja

. poissaoloja on kertynyt vasta vähän tai jo
  enemmänkin

Mitä tehdään?
Alkukartoitus
Tutustutaan ja selvitetään syyt poissaoloille 
yhdessä perheen sekä koulun kanssa.

Tavoitteet ja työskentely 
Sovitaan mihin asioihin muutosta tavoitel-
laan. Tapaamisia on tarvittava määrä kotona, 
koulussa tai Perhetalo Heidekenillä. Työsken-
tely räätälöidään yksilöllisesti lapsen ja per-
heen tarpeiden mukaan. Tuen tarve voi liittyä 
esimerkiksi perheen rutiineihin, sääntöjen 
ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen, lapsen 
taitojen vahvistamiseen tai apuun kouluunläh-
dössä. Työskentelyyn sisältyy yhteistyö koulun 
henkilökunnan ja tarvittaessa mahdollisten 
muiden tahojen kanssa.

Työskentelyn päättyminen
Loppupalaute ja suositukset jatkosta. 
Tapaaminen tai puhelu 1–2kk työskentelyn 
lopetuksen jälkeen

Lapsi on meille ykkönen   
ja toiminnan keskiössä. 

Miten yhteyttä:
Yhteyttä voi ottaa huoltaja, koulun henkilökunta tai muu perheen elämässä mukana oleva taho 
perheen luvalla. Toiminta on perheelle maksutonta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. 

Kotoa kouluun -perhevalmentajat

Minna Huunonen 
puh. 044 535 5143 
minna.huunonen@vslj.fi

Monica Essén  
(Monica arbetar också 
på svenska)
puh. 044 535 5156
monica.essen@vslj.fi
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