
POSTERIN PIKAOHJE Tekstin koko:
Tekstin tulee olla luettavissa noin 1,5 
metrin päästä, joten fontin koko tulee olla 
riittävän suuri. Luettavuutta helpottaa 
riittävän suuri riviväli.

• Otsikot Arial 70-100pt
• Leipäteksti Arial vähintään 30pt (oletus 

40pt). Riviväli riitävän suuri (oletus 60pt)
• Tekijät  Arial 40-60pt
• Laitokset Arial 30-40pt
• Kuvateksti 24-32pt

Kuvien käyttö: 
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vääristy. Suurenna/pienennä kuvaa shift 
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Lisätietoa logosta ja sen käytöstä 
www.utu.fi/logo

Nämä ohjeet eivät näy lopullisessa 
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• Acknowlwdgements

Ia Könni
ERKO 18-19 Monikulttuurisuus opetustyössä, opettajien erikoistumiskoulutus
Turun yliopisto  2019

SELKO-TUTORIAL
HUOLTAJATUNNUSTEN LUOMINEN WILMAAN

Vaiheittainen videotutorial Wilman huoltajatunnusten 
luomisesta Youtubessa helpolla suomen kielellä. 
Huoltaja voi ohjevideon avulla tehdä käyttöönoton 
pelkästään puhelimella.
Vinkkilappu opettajille ohjeeksi huoltajatapaamiseen.

MATERIAALI

Selko-ohjeen avulla saadaan myös suomen kieltä 
taitamattomammat huoltajat paremmin mukaan 
koulun ja kodin yhteistyöhön. Lapsen koetulokset, 
poissaolot, retket ja juhlat tiedotetaan koteihin  usein 
vain Wilman kautta. Moni maahanmuuttajahuoltaja 
jää ilman kaikkea tätä tietoa ilman Wilmaa. On todella 
tärkeää, että kaikki huoltajat saadaan mukaan. Se 
edistää koko koulun kielellistä ja monikulttuurista 
vastuullisuutta sekä lisää tasa-arvoisuutta ja estää 
syrjäytymistä. Huoltajille tulee aktiivisempi rooli oman 
lapsen opiskeluun liittyvissä asioissa kun  tieto 
esimerkiksi kokeista saavuttaa myös huoltajan. 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Tavoitteena oli tuottaa selkokielinen video-tutorial 
sekä pieni ohjeistus opettajille koskien Wilmaa. 
Näiden avulla myös vain vähän suomea osaavat 
huoltajat pääsevät  paremmin mukaan kodin ja koulun 
yhteistyöhön. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on 
Suomessa vakiintunut jo monessa kunnassa 
pääasiallisesti sähköiseksi, joten on tärkeää saada 
myös kielitaidoltaan heikot huoltajat mukaan.

HELPPO LÖYTÄÄ

Monelle vasta suomea opettelevalle huoltajalle 
Wilman käyttöönotto on vaikeaa ja Wilman oma 
ohjevideo on hyvä mutta monisanainen ja 
perinpohjainen. Viestintäteknologia alkaa olla ainakin 
puhelimien muodossa jo lähes kaikkien saatavilla ja 
sitä voi hyvin hyödyntää myös vasta suomea 
taitamattomien huoltajien kanssa.

HELPPO YMMÄRTÄÄ

Tutorial on mutkaton ja havainnollinen, videolla näkyy 
puhelimen näkymä. Videon alussa kerrotaan, mitä 
pitää olla valmiiksi hankittuna, jotta voi luoda 
tunnukset. Video on toimiva väline, koska sen voi 
pysäyttää vaihe vaiheelta ja edetä omaan tahtiin.

PROJEKTI

ia.konni@edu.hel.fi

KUVAKAAPPAUS
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