


Hankkeen tarkoitus

Tarkoitettu maahanmuuttajanaisille, joiden lapsi on aloittanut tai 
aloittamassa koulunkäynnin  hankekoulussa. 

Hankkeeseen voivat osallistua:
• Maahanmuuttaja äidit, joiden suomen kielen taito kaipaa 

vahvistusta 
• Vasta Suomeen tulleet äidit, joilla ei vielä kielitaitoa

Tavoitteena on:
• Luku- ja kirjoitustaito 
• Tavoitteena on siirtyä hankkeen jälkeen jatko-opintoihin tai 

työelämään.



Äitejä mukana tällä hetkellä

Äidit mukana hanke 2017-2020
rahoittaja ESR
• Rajakylän koulu  (Länsimäen koulu)
• Kaivokselan koulu

Vanhemmat mukaan kouluun hanke 2018-2020
Rahoittaja OPH
• Lehtikuusen koulu 
• Mikkolan koulu

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään 2020-2022
Rahoittaja OKM
Jokiniemen koulu
-> muut hankekoulut sitä mukaan kun vanhat hankkeet niissä loppuvat

Helsingin kaupungin oma rahoitus
• Keinutien ala-asteen koulu



Hankkeessa opitaan
• Suomen kielen alkeita ja matematiikan 

perustaitoja yhdessä peruskoululuokan lasten 
kanssa neljänä päivänä viikossa

• Ymmärtämään suomalaista koulujärjestelmää ja 
suomalaista yhteiskuntaa

• Tuntemaan paremmin oman asuinalueesi 
palveluita

• Tutustutaan erilaisiin ammatteihin ja töihin 
Suomessa. 

• Toimintaan voi osallistua alle kouluikäisen lapsesi 
kanssa!



Hankkeen prosessi  

1. Lukuvuosi  
syksy 
• suomen kielen ja 

matematiikan 

perusteiden 
vahvistaminen 

• kielenopetus 1 päivä 
viikossa 

• tieto- ja 
viestintätekniikkataidot 

• yhteiskuntatietous 

• oppimaan oppimisen 

taidot 

1-Lukuvuosi 
kevät 
• suomen kielen 

vahvistaminen 

• kielenopetus 1 päivä 
viikossa 

• työpaikalla tapahtuva 
kielitietoinen oppiminen/ 

työkokeilu 2 kk 

syksy kevät 

Aikuisten perusopetus Jatko-opinnot Työllistyminen 

Kotoutumiskoulutus VALMA Oppisopimus 

Ammatilliset opinnot 

Oppisopimus 

Työllistyminen 

Ammatilliset opinnot 

Työllistyminen 



Tavoitteena

Aikuisten maahanmuuttajien 
luku- ja kirjoitustaidon opetus

(Kunnat / vapaa sivistystyö 
perusopetus)

Kotokoulutus

Ammatillinen koulutus
• Työvaltainen koulutusmalli
• Omakielinen ohjaaja alussa

Työllistyminen

Oppisopimus

Jatko-opinnot

Perinteinen malli 
kestää n. 2 vuotta

Nopeampi ja kustannustehokkaampi
vaihtoehto

A 2-
B 1

Eteneminen 
nopeammin

Orientaatio, luku- ja 
kirjoitustaito, 

kotoutumiskoulutus

,

Ammatillisen koulutuksen 
valmennus



Lisätietoa:

Minna Perokorpi-Sulin
Projektipäällikkö
Careeria
minna.perokorpi-sulin@careeria.fi

p. 040 6721835

Vanhemmat mukaan kouluun
https://sites.google.com/view/vanhemmat-mukaan-kouluun/etusivu

Projektityöntekijät:

Niina Meriläinen / Lehtikuusen koulu
niina.merilainen@careeria.fi
p.040 4808880

Jenna Perokorpi-Huittinen / Mikkolan koulu
jenna.perokorpi-huittinen@careeria.fi
p. 040 4864873

Äidit mukaan
https://aiditmukana.fi

Projektityöntekijät:

Maija Tanneraho / Rajakylän koulu
maija.tanneraho@careeria. fi
p. 040 572 7876

Laura Aurola / Kaivokselan koulu
laura.aurola@careeria.fi
p.040 6256785
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