
PUNAINEN 
VALO: 

Tapahtuma 
voidaan järjestää 

vain virtuaalisesti.

VIHREÄN VALON TOIMINTAVINKIT

1. Rehtorin kyselytunti. Kutsutaan vanhemmat aamu-
kahvin, puuron tai iltateen äärelle tutustumaan ja 
keskustelemaan lasten ja nuorten kouluarjesta. 

2. Markkinatunnelmaa. Järjestetään koululla harraste-
messut, kierrätystori, fillareiden tuunaustapahtuma, turval-
lisuustempaus, oppilaiden ja vanhempien välinen pesistur-
naus jne.

3. Etätyöpäivä. Kutsutaan vanhempia Kodin ja Koulun 
Päivän viikolla viettämään etätyöpäivää koululla. Vanhem-
mat voivat keskittyä työntekoon oppituntien aikana ja 
seurata oppilaiden kouluarkea välitunneilla.  

4. Elävä kirjasto. Kutsutaan vanhemmat koulun vieraaksi 
kertomaan oppilaille omista koulumuistoista, koulutukses-
ta, harrastuksista ja ammateista. 

5. Workshop. Järjestetään työpaja, jossa vanhemmat ja 
oppilaat ideoivat yhdessä tekoja 
hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Teemoja voivat olla esi-
merkiksi ravinto, uni, 
liikunta, päihteet, 
kaveritaidot jne.  

KELTAISEN VALON TOIMINTAVINKIT 

1. KKP-suunnistus. Kutsutaan kotiväki ja oppilaat 
etsimään pienryhmissä alueelta löytyviä kohteita; katuja, 
nähtävyyksiä, rakennuksia jne. Vihjeet kohteista löytyvät 
esimerkiksi QR-koodin avulla koulun verkkosivuilta. 

2. Retki luontoon. Kutsutaan vanhemmat pienryhmissä 
tai luokittain retkelle puistoon, laavulle, kalastamaan, 
marja- tai sienimetsään. 

3. Kohtaamisia vuoroissa. Järjestetään pienryhmissä 
luokkakohtaiset, toiminnalliset tapaamiset koulun pihalla 
eri viikonpäivinä. 

4. Yhteisötaidetta. Haastetaan perheet mukaan rakenta-
maan yhteisöllinen taideteos: piirretään teos katuliiduilla, 
rakennetaan tilataideteos kierrätysmateriaalista, peruste-
taan heijastinpuu jne. 

5. Perheet kohtaavat. Kannustetaan perheitä järjestä-
mään kahdenkeskeisiä tapaamisia: 
kahvilassa, kotipihalla, puistossa 
jne. Perheille voidaan 
antaa lasten ja nuorten 
hyvinvointiin tai koulu-
arkeen liittyvä tehtävä 
tai kysymys, johon 
heidän tulee etsiä 
yhteinen ratkaisu-
ehdotus.

PUNAISEN VALON TOIMINTAVINKIT 

1. Yhteisöllinen virtuaalipeli. Kutsutaan vanhemmat, 
oppilaat ja henkilökunta pelaamaan peliä itsenäisesti omal-
la ajallaan. Kootaan pelin tulokset ja jaetaan ne myöhem-
min kaikkien nähtäväksi.

2. Live-esitys koteihin. Kutsutaan vanhemmat seuraa-
maan oppilaiden esittämää näytelmää, konserttia tai muu-
ta ohjelmanumeroa, joka välitetään koululta suoratoistona 
kotiväelle. (Meet, Teams, FB-live, tms.) 

3. Näyteikkuna. Pystytetään oppilaiden töistä näyttely 
koulun ikkunaan; kuvataidetta, käsitöitä, runoja, unelmia. 
Kannustetaan vanhempia vierailemaan näyttelyssä ulkoa 
käsin. 

4. Aarteen etsintä. Piilotetaan kouluympäristöön kuvia tai 
esineitä. Jaetaan perheille ennakkoon vihjeitä ja kannuste-
taan heitä perhekunnittain aarteen etsintään. 

5. Terveisiä koulusta. Tehdään oppilaiden kanssa video, 
jossa oppilaat haastattelevat koulun 
henkilökuntaa, esittelevät 
koulun tiloja ja heille 
itselleen tärkeitä asioita 
koulussa. Jaetaan video 
vanhemmille Kodin 
ja Koulun Päivänä. 

LIIKENNEVALOMALLI
Turvallinen 
Kodin ja Koulun Päivä 

KELTAINEN 
VALO: 

Tapahtuma 
voidaan järjestää 
erityisjärjestelyin 
pienryhmissä tai 

ulkotiloissa.

VIHREÄ 
VALO: 

Tapahtuma voidaan 
järjestää turval-
lisesti tuttuun 

tapaan.


