Tukioppilastoiminta

– iloa ja auttamisen halua

Hyviä tekoja
tukioppilailta

Tarkista onnistumisen
edellytykset

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tavoitteena on edistää nuorten kuulemista ja
osallisuutta. Liitto tarjoaa mahdollisuuksia
vaikuttaa ja toimia vapaaehtoisena muun
muassa järjestämällä tukioppilastoimintaa
yhteistyössä koulujen kanssa.
Tukioppilaat luovat kouluun hyvää yhteishenkeä ja ovat vertaistukena muille
oppilaille. He järjestävät toimintaa, joka
opettaa yhdessä olemisen taitoja ja auttaa muodostamaan kaverisuhteita. Tukioppilaat koulutetaan erityisesti tukemaan
nuorempia oppilaita sekä ehkäisemään
kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Turvallinen kouluyhteisö ja toimivat ryhmät parantavat työrauhaa ja oppimistuloksia.
Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia nuoria, jotka tarvitsevat koulutusta, aikuisten ohjausta ja koko koulun tuen
työlleen. Parhaiten he onnistuvat tehtävässään silloin, kun koulussa hyödynnetään MLL:n tarjoama tuki, varataan
toiminnalle tilat ja riittävästi aikaa. Liitto
on koonnut suosituksia ja hyviä toimintatapoja tukioppilastoiminnan kehittämiseksi. Tarkista, toteutuvatko nämä
omassa koulussasi.

Koko koulu yhteistyössä
Rehtori

• tarkistaa, että tukioppilastoiminta
on osa koulun opetus- ja vuosisuun
nitelmaa
• sopii, kuka toimii tutkioppilasohjaajana
ja hänen työparinaan ja varmistaa heidän osallistumisensa MLL:n koulutuksiin
• tarjoaa toiminnalle tilat ja joustavan
ajankäytön arjessa
• huolehtii, että koulun oppilaat,
vanhemmat ja opettajat tietävät
tukioppilastoiminnan tavoitteet,
toimintatavat ja merkityksen koulu
yhteisölle
• jakaa kiitosta ja antaa palautetta
tukioppilaille ja ohjaajille.

Tukioppilasohjaaja
• vastaa tukioppilaiden valinnasta ja huolehtii, että tukioppilaat saavat
vähintään 12 tunnin koulutuksen
• varmistaa, että tukioppilaat
osallistuvat tavoitteiden pohdintaan
ja toiminnan arviointiin
• järjestää säännöllisesti
tukioppilaiden tapaamisia,
joissa nuoret suunnittelevat toimintaa
Ohjaajien ja
• huolehtii siitä, että toitukioppilaiden
minta vastaa yhdessä
koulutus ja
asetettuja tavoitteita
tavoitteiden

• huolehtii, että koulun oppilaat ja
opettajat tietävät, keitä tukioppilaat
ovat ja mitä he tekevät
• osallistuu peruskoulutukseen ja päivit
tää osaamistaan MLL:n tilaisuuksissa
• verkostoituu yhteistyökumppaneiden,
esim. oppilashuollon kanssa.

Tukioppilaat
• osallistuvat tavoitteiden asettamiseen
ja toiminnan arviointiin
• suunnittelevat ja toteuttavat tavoit
teiden mukaista toimintaa
• osallistavat kaikki mukaan ja ylläpitävät
hyvää asennetta
• ovat uusien oppilaiden tukena ja tutustuttavat oppilaat toisiinsa ja yläkouluun
• muistavat huolehtia myös omasta
koulunkäynnistään.

Säännöllinen
suunnittelu
ja toimintaa
tukevat
rakenteet.

Hyvien
vaikutusten
kehä

asettaminen.

Toiminnan
arviointi
yhdessä.

Toiminta
koskettaa
useampia
oppilaita, ja
merkityksellisyys
vahvistuu.

Yhteisöllisyys
ja osallisuus
lisääntyvät,
ja toiminnan
hyödyt näkyvät
koulussa.

MLL:n tuki kouluille
MLL järjestää tukioppilasohjaajille peruskoulutuksen, täydennyskoulutusta ja yhteisiä
tapaamisia. Kouluun voi kutsua MLL:n asiantuntijan kouluttamaan tukioppilaita sekä arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Onhan koulussasi käytössä
tukioppilastoiminnan
aineistot?
Tukioppilastoiminnan opas on käsikirja toiminnan ylläpitämiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen. Opas sisältää tukioppilaiden
peruskoulutusmallin.
Tukioppilastoiminnan koulutus
materiaaleissa on eri teemoja: tunne- ja
vuorovaikutustaidot, ryhmän toiminta, kiusaamisen ehkäiseminen, hyvinvointitaidot,
yhdenvertaisuus sekä mediakasvatus. Oppaat taustoittavat teemoja ja niihin liittyy
harjoituksia. Tehtäväkorttien avulla voi helposti suunnitella erilaisia koulutuskokonaisuuksia.
Tukioppilastoiminnan nettisivuilta löydät
lisätietoja, koulutusaineistoja ja vinkkejä
toimintaan. www.mll.fi/tukioppilastoiminta
Tehtäväkortit ovat ladattavissa
osoitteessa www.mll.fi/tehtavakortit
MLL:sta voit tilata kouluusi koulutuksen tai
vanhempainillan. www.mll.fi/tilaakouluttaja
Kysy lisää!
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Toinen linja 17, 00530 Helsinki
p. 075 324 51
mll@mll.fi
www.mll.fi
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Lapset ensin.

Koko koulu kasvaa
Kun toiminnalla on hyvät edellytykset, arvopohja ja tavoitteet, ja se on innostavaa,
siitä kasvaa vahva tukioppilastoiminnan puu.
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Tukioppilaat ovat yläkoululaisia, jotka tekevät
vapaaehtoistyötä hyvän yhteishengen ja
kouluhyvinvoinnin puolesta. Toiminta on
innostanut mukaan uusia nuoria jo yli neljän
vuosikymmenen ajan.

