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”Kutsuimme
isovanhemmat kouluun
klo 8 - 11 väliseksi ajaksi
tutustumaan lastenlastensa
koulunkäyntiin. Tarjosimme
heille myös kahvit ja
rehtori kertoili nykypäivän koulusta.”

”Teimme
koulun nettisivuille
oppilaiden videokutsun Kodin ja Koulun
Päivään.”

”Vanhempia ja
sisaruksia tuli paikalle sankoin joukoin. Päivä
oli mukava ja niin lapset
kuin aikuisetkin vaikuttivat hyväntuulisilta.”
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Kodin ja Koulun Päivä
– yhdessä lasten parhaaksi
Kodin ja Koulun Päivä on vapaamuotoinen, meidän koulun
näköinen tapahtuma. Päivä voi olla tuokio aamukahvin äärellä,
ohjelmallinen lauantaipäivä tai leppoisa arki-ilta työpäivän päätteeksi. Tärkeintä on löytää aikaa aidolle kohtaamisille ja yhdessä
tekemiselle. Ohjelman lomassa on luontevaa käydä keskustelua
lapsen arkeen liittyvistä asioista. Kohtaamisissa moni avoin kysymys tai murhe voi tulla hoidetuksi, saman tien.
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Kodin ja Koulun Päivä
kannattaa sitoa koulun
vuosikalenteriin. On
hyvä viestiä päivästä hyvissä
ajoin kotiväelle. Kutsun koteihin voi tehdä yhdessä oppilaiden kanssa. Viestinnässä voi
vapaasti hyödyntää materiaalia, jota on koottu osoitteeseen
www.kodinjakoulunpaiva.fi.
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Kodin ja Koulun Päivää viettämään voidaan kutsua huoltajien
ohella myös muita oppilaan
läheisiä; kummeja, isovanhempia ja sisaruksia.
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Ideoita Kodin ja
Koulun Päivään
Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina.
Koulu voi toki viettää päivän omaan ja perheiden
aikatauluun parhaiten sopivana ajankohtana.
Kodin ja Koulun Päivässä tärkeintä on vahvistaa
kumppanuutta ja kaikkien aikuisten läsnäolon merkitystä lapsen arjessa ja elämässä. Tavallinen ja pienikin riittää. Uutta saa keksiä, aikaisempia onnistumisia voi vaalia ja jalostaa.

Kodin ja Koulun Päivänä
• kaikilla on kiireetöntä aikaa kuulumisten vaihtoon
• kotiväellä on tilaisuus tutustua paremmin kouluyhteisön jäseniin
• opettajilla on tilaisuus oppia tuntemaan oppilaan perhettä
• koko kouluyhteisön yhteishenki vahvistuu
• lapsen luottamus aikuisia kohtaan kasvaa
• lähipiirin aikuiset ja lapset tutustuvat toisiinsa
• voidaan sopia yhteisistä asioista mukavassa hengessä
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Yläkoulussa päivän teemaa ja ohjelmaa kannattaa pohtia nuorten näkökulmasta, yhdessä oppilaiden
kanssa. Kun nuoret pääsevät itse toteuttamaan ja markkinoimaan päivää, tekemisen ja osallistumisen into kantautuu myös
kotiin. Oppilaiden keskuudesta voi löytyä
toimivia ideoita, joita aikuiset eivät osaa
edes tulla ajatelleeksi.
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idea 1

idea 2

idea 3

Liikuttavaa

Happirikasta

Esteettistä

Järjestetään koululla
liikuntavälinevaraston
siivoustalkoot, varusteiden tuunauspaja ja
urheiluvälinekirppis.
Puffetissa voidaan
kerätä varoja uusien
sählymailojen tai
kiipeilytelineen
hankintaan.

Tehdään yhdessä retki
lähiluontoon. Opetellaan onkimaan, poimitaan marjoja ja sieniä
ja levähdetään nuotiotulen ääressä. Ilahdutetaan luonnon antimilla
oman koulun keittiötä
tai vaikkapa vanhuksia.

Istutetaan koulun
pihaan kukkia tai nurmikko, haravoidaan
ja siistitään pensaat ja
puut. Maalataan aitoja,
ovia tai tuunataan saniteettitilat koristemaalauksin.

idea 4

idea 5

Digitaalista

Nuorekasta

Pelataan yhdessä
erilaisia pelejä ja
jutellaan samalla
nettiturvallisuudesta. Opitaan toinen
toisiltamme, ja
etenkin lapsilta.
Otetaan lapset
aktiivisesti mukaan
suunnittelemaan
koko perheen
pelipäivää.

Annetaan oppilaiden
suunnitella Kodin ja
Koulun Päivä. Mitä
asioita nuoret itse
haluaisivat päivän
aikana yhdessä opettajien ja huoltajien
kanssa käsitellä? Mitä
taitoja he haluaisivat
yhdessä harjoitella?
Mihin peliin tai
leikkiin nuoret haluaisivat aikuisia haastaa?

”Pitkospuita pitkin ja
poluilla vaeltaen juttua riitti ja
huolet unohtuivat. Muutama
perhe sai taas retkeilykipinän
ja varmasti palasivat myöhemmin
perheen kera paikalle.
Oli mukavaa.”

”Meitä ilahdutti todella,
miten innostuneita vanhemmat
olivat ja lapsille vierailu oli hyvin tärkeä.
Lehdistökin oli paikalla!”
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”Oli kiva kun iskä ja äiti
olivat koulussa. Kerroin
heille missä istun luokassa ja
näytin mitä olen piirtänyt
kuviksessa viime viikolla.”

”Meillä oli koko perheen
yhteinen päivä seikkailun,
pelaamisen, ulkoilun ja
yhdessäolon merkeissä.
Aikuisilla oli omaa aikaa tutustua myös toisiinsa ja jakaa
ajatuksia koulun toiminnan
kehittämiseksi sekä kertoa
mihin asioihin he ovat
tyytyväisiä.”

Monet vanhemmat osallistuvat mielellään yhteisen tapahtuman järjestämiseen. Vanhemmilla voi myös
olla ideoita, kontakteja tai ammatti, joita voidaan hyödyntää
päivän järjestämisessä. Koulun
kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kutsua vanhempien edustus,
esimerkiksi vanhempainyhdistys
mukaan tiimiin.

Hem och
Skoladagen

Opetushallitus
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Finlands Svenska Lärarförbund FSL
Suomen Rehtorit ry
Suomen Kuntaliitto
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry
Förbundet Hem och Skola i Finland
Suomen Vanhempainliitto

www.kodinjakoulunpaiva.fi
Ruotsinkielinen aineisto osoitteessa: www.hemochskola.fi/dagen
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