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Kodin ja Koulun Päivän liikennevalomalli - Yhteistyötä 

turvallisesti 

Ilmoittaudu mukaan: https://kodinjakoulunpaiva.fi/ 

Yhteisölliset tapaamiset ovat pandemian vuoksi jääneet vähiin tai niitä ei ole ollut 

lainkaan. Kodin ja koulun väliselle yhteistyölle on kuitenkin huutava tarve. Tämä 

viesti on kantautunut meille rehtoreilta, opettajilta ja vanhemmilta.  

Haluammekin tällä kirjeellä kannustaa rehtoreita: nyt on aika piristää yhteisöllistä 

kulttuuria ja varmistaa, että aiempien vuosien hyvä työ ei valu hukkaan. Kodin ja 

koulun yhteisöllisillä tapahtumilla on tutkitusti positiivista vaikutusta koko kouluyhteisön hyvinvointiin. 

Erilaisia tapoja järjestää Kodin ja Koulun Päivä  

Olemme luoneet liikennevalomallin, jonka avulla voitte suunnitella onnistuneen tapahtuman riippumatta 

siitä, minkälainen epidemiatilanne alueellanne vallitsee. Malliin on koottu ideoita kolmen eri tason 

tapahtumiin:  

• Vihreä valo: vanhemmat voidaan kutsua koululle ja tapahtuma voidaan järjestää turvallisesti tuttuun 

tapaan. 

• Keltainen valo: kokoontumisia on rajoitettu, mutta tapahtuma voidaan järjestää erityisjärjestelyin 

pienryhmissä tai ulkotiloissa. 

• Punainen valo: tapahtuma voidaan järjestää vain virtuaalisesti.  

Tutustu oheiseen liikennevalokorttiin. Lisää ideoita löydät verkkosivuiltamme osoitteesta 

kodinjakoulunpaiva.fi. 

Rehtorin myönteinen signaali Kodin ja Koulun Päivän toteuttamiselle on tärkeä. Suunnitteluun ja 

toteutukseen kannattaa kutsua mukaan laaja joukko yhteisön jäseniä: opettajia, oppilaita, 

luokkatoimikunnat ja vanhempainyhdistys tai muu paikallinen vapaaehtoisyhdistys. Tapahtuman ei tarvitse 

olla massiivinen torikokous. Se voidaan järjestää myös luokkakohtaisesti, pienryhmissä tai esimerkiksi 

jaettuna useampaan päivään, jolloin läsnäolijoiden määrää voidaan tarvittaessa rajoittaa.  

Ilmoittaudu mukaan - saat Kodin ja Koulun Päivän kahvimukin 

Kiitoksena ilmoittautumisesta saat laadukkaan Kodin ja Koulun Päivän kahvimukin, joka kestää aikaa ja on 

käytettävissäsi myös silloin, kun vihdoin voimme turvallisesti kokoontua kotiväen ja koulun yhteisiin 

kahvihetkiin! Ilmoittautumisen yhteydessä voit halutessasi tilata Kodin ja Koulun Päivän tuotepaketin (2020 

malli). Huomaa, että tuotteita on rajallinen määrä ja niitä jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä niin kauan, 

kuin paketteja riittää. 

Paras postaus palkitaan – ottakaa somehaaste vastaan! 

Jakakaa Kodin ja Koulun Päivän tapahtumastanne kuvia ja tunnelmia sosiaalisessa mediassa tunnuksilla 

#kodinjakoulunpäivä ja #hemochskoladagen. Palkitsemme vuoden 2021 parhaat somejulkaisut ja 

tapahtumakuvaukset toimittamalla heijastimet kaikille voittajakoulun oppilaille. Seuraa Kodin ja Koulun 

Päivän uutisia myös Facebookissa ja Instagramissa: @kodinjakoulunpaiva.  

Toivotamme sinulle ja yhteisöllesi sisua ja voimia kouluarkeen! 

https://kodinjakoulunpaiva.fi/

