Panelistit | Panellists
• Nasteho Hasan, Moniheli ry, OmaPolku-hanke
• Sanna Heikkinen, Nicehearts ry, Vantaan ja Lappeenrannan
Tyttöjen Tilat

• Liban Hassan ja Ifrah Ibrahim, Tieto on valtaa ry
• Yahya Alhajji, Suomi-Syyria Ystävyysseura ry, Siltoja
vanhemmille -toiminta

Keskusteluryhmän aiheet - Nasteho
Discussion group topics - Nasteho
•

Lisää järjestötoimintaa tarvitaan alueellisesti.

•

More organisational activity is needed regionally.

•

Tarkat ohjeet tulee antaa siitä, mistä koulutietoa saa.

•

•

Yhteistyötä opinto-ohjaajien ja vanhempien välillä
tarvitaan lisää.

Exact instructions should be given about the places
where school information can be obtained..

•

•

Kielitaito ja teknologian saatavuus tulee ottaa huomioon.

More cooperation between study counsellors and
parents is needed.

•

Lapsilla on liian suuri vastuu antaa tietoa vanhemmilleen.

•

Language skills and accessibility to technology should be
taken into account.

•

Valtaväestöllä on etu, koska heillä on erilainen
maailmankokemus ammateista, mm. ei kokemusta
sosiaalityöstä.

•

It is too big a responsibility for children to give the
information to their parents.

•

Lapsilla on paineita ryhtyä tiettyyn ammattiin, mutta
Suomessa lapsi voi valita oman ammattinsa.

•

The majority population has an advantage because they
have different world experience in professions, e.g. no
experience in social work.

•

Roolimallit ovat tärkeitä, mm. yliopistossa.

•

•

Organisaatioverkosto on niin laaja, että harrastuksia voi
olla vaikea löytää, mutta monikieliset ohjaajat voivat
auttaa niiden löytämisessä.

There is pressure on children to enter a specific
profession, but in Finland the child can choose their own
profession.

•

Role models are important, e.g. at university.

•

The network of organizations is so extensive, that's why it
can be difficult to find hobbies but multilingual
instructors can help find them.

Keskusteluryhmän päätelmät - Nasteho
Discussion group conclusions - Nasteho
• Vuosittaisten Wilmatiedotustilaisuuksien
järjestäminen eri
kielillä auttaisi vanhempia.
• On hyvä, että nuoret saavat
mahdollisuuden tutustua eri
aloihin ja ammatteihin.
• OmaPolku-projektin ja
monikielisten ohjaajien
yhteistyötä tarvitaan lisää.

• Organising yearly information
sessions about Wilma in
different languages would
help parents.
• It's good when young people
get a chance to get to know
different fields and
professions.
• More cooperation is needed
between the OmaPolku
project and multilingual
instructors.

Keskusteluryhmän aiheet - Sanna
Discussion group topics - Sanna
•

On hienoa, että järjestöt tukevat perheitä, mutta voisivatko koulut
toimia järjestöinä tavalla, jolla tätä tukea ei tarvittaisi nykyisessä
laajuudessa?

•

It's great that organizations support families, but could schools act
as organizations in ways that this support would not be needed to
the extent it is today?

•

Organisaatiokenttä on myllerryksessä vedonlyöntivoittorahastojen
uudistuksen ja sosiaaliturvauudistuksen vuoksi.

•

The organizational field is in turmoil due to the reform of betting
profit funds and social security reform.

•

Miten luottamusta koulun, oppilaiden ja vanhempien välillä voidaan
lisätä?

•

How can trust between the school, students and parents be
increased?

•

Opettajat tekevät liikaa työtä, joka ei liity opiskelijoihin. Koulun
paluuta perusasioihin toivotaan.

•

Teachers do too much work unrelated to students. The school's
return to the basics is hoped for.

•

Vieraskielisen väestön määrän kasvaessa meidän pitäisi pystyä
vastaamaan tähän. Yhteistyö ja monikieliset ohjaajat ovat hyviä,
mutta nykyiset resurssit eivät riitä. Millä tavoilla koulut voivat
reagoida vieraiden kielten tukemiseen?

•

As the foreign-speaking population grows, we should be able to
respond to this. Cooperation and multilingual instructors are good,
but the current resources are not enough. What are the ways
schools can respond to supporting foreign languages?

•

Koulun avoimien ovien päivät, opettajien haasteet ja vanhempien
rajalliset osallistumismahdollisuudet eri syistä (esim. kieli, aikataulu
jne.)

•

School open door days, teachers' challenges and parents' limited
opportunities to participate for various reasons (e.g. language,
schedule, etc.).

•

Yhteiskunnassa on rakenteellisia haasteita mm. epävarmuus,
häirintä, opettajien ajanpuute.

•

There are structural challenges in society, e.g. insecurity,
harassment, teachers' lack of time.

•

Kuinka paljon opettajankoulutuksessa käsitellään rasismia, syrjintää,
häirintää ja miten niihin puututaan?

•

How much racism, discrimination, harassment and how to deal with
them are dealt with in teacher training?

•

Kouluilla on rajalliset resurssit/aikaa toteuttaa kotdin ja koulun
yhteistyötä tukevia tapahtumia/kokouksia.

•

Schools have limited resources/time to implement events/meetings
that support home-school cooperation.

•

Ystävällisyys omaa toimintaamme kohtaan - teemme mitä voimme.

•

Kindness to our own actions - we do what we can.

Keskusteluryhmän päätelmät - Sanna
Discussion group conclusions - Sanna
•

Toivotaan, että kouluilla olisi enemmän resursseja tehdä
yhteistyötä järjestöjen kanssa.

•

It is hoped that schools would have more resources to
cooperate with organizations.

•

Kouluissa tarvitaan enemmän monikielisiä ohjaajia.
Tarvitsemme tietoa siitä, miten saamme yhteyden
monikielisiin ohjaajiin.

•

There is a greater need for multilingual instructors in
schools. We need information on how to get in touch with
multilingual instructors.

•

Perheiden välinen tuki voisi olla yleisempää ja laajempaa.

•

•

Auta kouluja tapaamaan/tavoittamaan vanhemmat.
Esimerkiksi alueellisia vanhempien iltoja yritettiin
järjestää tulkkausmahdollisuudella paikan päällä, mutta
se ei päässyt vanhemmille.

Support between families could be more common and
extensive.

•

•

Monikielinen video-opastus kouluun liittyvistä asioista

Help schools meet/reach parents. For example, an
attempt was made to organize regional parents' evenings
with the possibility of interpretation on the spot, but it did
not reach parents.

•

Yhteisöä rakentava ja voimaannuttava vaikutus, kun
osallistuu toimintaan.

•

Multilingual video guidance on things related to school.

•

Community-building and empowering effect of
participation in activities.

•

Study clubs seem like a good operating model.

•

We could cooperate if there were resources, information
about schools and further paths. We can go to an
organization event. This should be developed more.

•

Opintokerhot näyttävät olevan hyvä toimintamalli.

•

Voisimme tehdä yhteistyötä, jos olisi resursseja, tietoa
kouluista ja jatkopoluista. Voimme mennä
järjestötapahtumaan. Tätä pitäisi kehittää enemmän.

Keskusteluryhmän aiheet - Liban
Discussion group topics - Liban
•

Onko vanhempien ja wilman välillä keskitietä, kun
vanhemmilla ei ole IT-taitoja tai kielitaitoa? Vanhemmat
tarvitsevat apua sovelluksessa navigoinnissa, ja joskus
tarvitaan hyvin perusohjeita. Wilman työpöytäversiosta ei
ole tietoa, ja osa vanhemmista ei tiedä, että sovellusversio
on erilainen tai edullisempi.

•

Wilmaan ei aina lisätä vanhempien tai huoltajien
tarvitsemia tietoja.

•

•

Tieto on Valtaa ry:n mukaan opettajat eivät ole tarpeeksi
mukana koulun toiminnassa. Onko se ongelma?

Vaikka koulun rehtoreiden tavoittamisessa on haasteita,
Tieto on Valtaa on onnistunut järjestämään tapahtumia
kouluissa heidän kanssaan.

•

Kouluilla ja vanhemmilla on erilaiset odotukset toisiltaan.

•

On tärkeää rakentaa linkki kodin ja koulun välille – miten
koulu voi tukea kotia ja miten koti voi tukea koulua.

•

On tärkeää ymmärtää, että kaikilla vanhemmilla ei ole
samanlaisia kykyjä ja jotkut vanhemmat tarvitsevat tukea
eri tavoin.

•

Parempi yhteistyö koulun ja kodin välillä hyödyttää
oppilasta.

•

Is there a middle ground between parents and Wilma, when parents
don't have IT skills or language skills? Parents need help in
navigating the app and sometimes very basic guidance is
needed. There is a lack of information on the desktop version of
Wilma and some parents don't know that the app version is
different or more advantageous.

•

Information is not always added to Wilma that parents or guardians
need.

•

According to Tieto on Valtaa ry, teachers are not involved in school
activities enough. Is it a problem?

•

Although there are challenges with connecting with
schools´ principles, Tieto on Valtaa has managed to organize events
in schools.

•

Schools and parents have different expectations from each other.

•

It's important to build a link between home and school - how
the school can support home and how the home can support the
school.

•

It's important to realize that not all parents have the same abilities
and some parents need support in different ways.

•

Better cooperation between school and home is beneficial to the
student.

Keskusteluryhmän päätelmät - Liban
Discussion group conclusions - Liban
• Kodin ja koulun välisen
kommunikoinnin lisääminen:
käännöstyö, vanhemmat tuntevat
usein jäävänsä jälkeen
• Tuetaan vanhempia heidän
vuorovaikutuksessa lapsiinsa.
• Tieto on Valtaa ry:llä on runsaasti
kokemusta ja heidän toimintansa on
konkreettista
• Myönteinen suhtautuminen Wilmaan
on hyvä työkalu heidän työssään
saada tietoa kouluista auttamaan niin
oppilaita kuin vanhempiakin.
• Lisää työtä on tehtävä ja kolmas
sektori voi myötävaikuttaa
järjestelmän muutokseen.

• Increasing the communication
between home and schools:
translation work, parents often feel
left behind
• Supporting parents in their
communication with their children.
• Tieto on Valtaa has plenty of
experience and their activities are
concrete.
• A positive approach to Wilma is a
good tool in their work to get
information from schools to help
students & parents alike.
• More work needs to be done and
third sector can contribute to a
change within the system.

Keskusteluryhmän aiheet - Yahya
Discussion group topics - Yahya
• Organisaatiot toimivat
siltana koulun ja kodin
välillä, koska osapuolten
välinen kuilu on
todellinen.

• Organizations work as a
bridge between school
and home as the gap
between the two sides is
real.

• Koulut ovat aina kiireisiä ja
niiden kanssa on vaikea
tehdä ylimääräistä
toimintaa
organisaatioiden puolelta.

• Schools are always busy
and it is hard to do extra
activities with them from
the side of organizations.

Keskusteluryhmän päätelmät - Yahya
Discussion group conclusions - Yahya
• On todella tärkeää järjestää vanhempien
ryhmiä heidän äidinkielellään.

• It is really important to organize groups for
parents in their mother tongue.

• Wilman käyttöä käsittelevät istunnot ovat aluksi
hyödyllisiä, mutta joillekin vanhemmille kesti
hetken tajuta, että verkkosivusto ja sovellus ovat
erilaisia.
• Käännä tiedot muille kielille, äläkä luota Googlekääntäjään.
• Tarvitsemme lisää vanhempainiltoja, joissa koulun
henkilökunta on paikalla.
• Vanhempainyhdistyksillä on tärkeä rooli, koska
heillä on hyviä ideoita, joten heidät tulee saada
enemmän mukaan erilaisiin toimiin.

• Sessions about how to use Wilma are beneficial as
a start, but for some parents it took a while to
realize that the website and the app are different.
• Translate information to other languages and not
rely on Google translate.
• We need more parent evenings where school staff
are present.
• Parents associations have an important role
because they have good ideas so they need to be
included more in different activities.
• We need to encourage parents to communicate
between each other in a more active way, e.g.
WhatsApp group.

• Meidän on kannustettava vanhempia
kommunikoimaan keskenään aktiivisemmin, mm.
WhatsApp ryhmässä.

• Tarvitaan tietoa, mitä kieliä koulun henkilökunta
puhuu ja miten heihin saa yhteyden. Nämä tiedot
on jaettava paremmin, esimerkiksi koulun
verkkosivuilla.

• Information about what languages the staff of the
school is speaking, and how to connect to
them. This information needs to be shared in a
better way, on school website for example.

1 Yhteenveto | 1 Summary
• Tieto On Valta ry on onnistunut kääntämään vaikean
tilanteen Wilman kanssa positiiviseksi ja nostanut esille sen
hyötyjä.
• Monikielinen ohjaaja: Teimme käännöksiä Wilman käytöstä
monilla eri kielillä. Autamme myös vanhempia Wilman
käytössä. OmaPolku-hanke oli minulle uusi, ja yhteistyö
kiinnostaa.
• Idea harrastuksiin liittyen: Jatkossa OmaPolun toiminnoissa
pitää puhua enemmän harrastuksista. On tärkeää löytää
lapsille harrastuksia.
• Yhteistyötä monikielisten ohjaajien, koulujen ja järjestöjen
kanssa pitäisi lisätä.

2 Yhteenveto | 2 Summary
• Monia erilaisia palveluita löytyy, mutta yhteistyön linkki
vanhempien, koulujen ja järjestöjen väliltä voi puuttua.
Esimerkiksi vanhempiin voi olla vaikeaa saada yhteyttä.
Yhteistyöverkostoa tarvitaan.
• Wilma is affecting great number of people. Suggestion: theme
d groups in WhatsApp, so that there is an expert of the topic
in the discussion who can help. Some parents don't read or w
rite, but voice messages work. Peer groups with a key person
who is familiar with the issues discussed in the group.
• Tiedon saavutettavuus on tärkeää.

3 Yhteenveto | 3 Summary
• GDPR rules can sometimes make communication
between school and parents more difficult (closed groups for
a class might work).
• Sekä kouluilla että vanhemmilla on iso tarve tuelle, mutta
resurssit ovat ongelma. Yhdistykset toimivat usein myös
vapaaehtoisvoimin. Moniammatillinen yhteistyö on tämän
takia tärkeää. Emme halua tehdä päällekkäistä työtä.
• On hyvä, että järjestöt nähdään kouluissa lisäarvon tuottajina,
ei kilpailijoina.
• Mistä järjestöjen palveista voi löytää tietoa?
• Lähellä.fi
• Kotoutumisentukena.fi

Olemme palautteesta kiitollisia!
We are grateful for your feedback!
• Palautekysely (suomeksi):
https://pokka.kukunori.fi/moniheli/4YT
• Feedback form (in English):
https://pokka.kukunori.fi/moniheli/4coop

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä!
Questions? Contact us!

