
Demokratiaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistamassa

DIOK Tuusula

Uskalla olla, näkyä ja tulla kuulluksi!



Yleistä

• Keskeiset tavoitteet kuntatasolla:
• Vahvistaa eri toimijoiden osallisuutta ja yhteistyötä
• Tarjota mahdollisuuksia nähdyksi ja kuulluksi tulemiselle
• Testata ja ottaa käyttöön metodeja jotka mahdollistavat lasten ja nuorten osallisuutta  

• Yhteistyökumppanit mm.:
• Opinkirjo (Luokkavaltuusto)
• Pertun alueen eläkeläiset
• Erätaukosäätiö
• Vanhusten palvelukoti
• Kotikouluyhdistys
• Seurakunnat

• Aktiivisesti hankkeessa mukana 5 koulua joilla tehdään seuraavanlaisia juttuja:



Riihikallion yläkoulu

• ERÄTAUKO-menetelmän hyödyntäminen (lukuvuosi 2022-2023)

• 9.lk kansainvälisyyskurssin oppilaiden kouluttaminen Erätauko-tutoreiksi

→ he vievät oppia eteenpäin pitämällä keskusteluhetkiä 2. ja 5. luokkalaisille

• SYRJINNÄN VASTAISEN JULISTEEN/TARRAN SUUNNITTELUKILPAILU (loka-marraskuu)

• oppilaat osallistetaan julisteen suunnitteluun

• parhaat teokset palkitaan ja painetaan julisteiksi ja tarroiksi koululle levitettäväksi

• SUVAITSEVAISUUS-VIIKKO 46 (kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä 16.11.)

• julistekilpailun tulosten julkistaminen ja julisteiden + tarrojen levittäminen koululle

• elokuva + tehtävät & keskustelua

• aiheeseen liittyvä vierailija 6.-9.luokille (esi-5.lk → kevät 2023)



Kolsan koulu 3-4 luokka

Tavoitteet:

• luokkavaltuuston käytänteiden luominen ja vakiinnuttaminen

• oppilaiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen

• demokratian lisääminen luokassa

• kouluhyvinvoinnin lisääminen

• luokkavaltuuston yhteistyö oppilaskunnan ja opettajien kokouksen kanssa



Paijalan ja Rusutjärven alakoulut

• Vahvistetaan oppilaiden demokratiataitoja sekä omaan lähiympäristöön 
vaikuttamisen mahdollisuuksia.

• Käynnistetään luokkavaltuustotoiminta

• Yhteistyö ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, mm. vanhempainyhdistys

• Seurakunnan järjestämät oppitunnit moninaisuuden kunnioittamisesta ja turvallisen 
keskustelukulttuurin luomista

• Lisätään oppilaiden oma-aloitteisuutta, yhdessä tekemistä ja vastuunottoa.

• Koulun oppilaat ovat saaneet vaikuttaa koulun viihtyvyyden lisäämiseen. Paijalan koululle hankitaan 
viherseinä, johon jokainen luokka saa istuttaa oman kasvin. Jokainen luokka huolehtii oman kasvin 
istutuksesta ja hoidosta yhdessä mahdollisen alueella toimivan puutarhurin kanssa. 



Pertun alakoulu

Vahvistamme eri toimijoiden osallisuutta Pertun koulun arkeen

• Kuntalaisten olohuone alkaa 7.9.2022 

• Eläkeläisten osallistaminen oppitunneille ja koulun yhteisiin tapahtumiin

• Aamukerhoa 1-2 luokan oppilaille 

• Oppilaiden vierailu vanhusten palvelukodissa

• Huoltajien osallistamista koulun arkeen

• Oppilaiden ideoiden kuulemista yhteisöllisyyden lisäämiseksi Pertun koululla

Vakiinnutamme lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman harrastustoiminnan 

• Järjestetään kerhoja koulupäivän aikana ja sen yhteydessä 




