
KODIN JA 
KOULUN 
PÄIVÄ

IDEAT
TALTEEN



Kodin ja Koulun Päivä on 

valtakunnallinen tapahtuma, 

jota vietetään vuosittain syys-

kuun viimeisenä perjantai-

na. Koulut voivat kuitenkin 

sijoittaa tapahtuman itselleen 

parhaaksi katsomaan ajan-

kohtaan. 

Monessa koulussa Kodin 

ja Koulun Päivä on jo 

perinne, ja se on kirjattu 

koulun vuosisuunnitelmaan. 

LÄHDE
MUKAAN



Kodin ja Koulun Päivä vastaa 

opetussuunnitelman tavoitteisiin 

kotien kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä. 

Päivä tarjoaa vanhemmille 

mahdollisuuden osallistua ja 

tutustua koulun arkeen. Osallis-

taminen vahvistaa vanhempien 

myönteistä kuvaa koulusta 

ja opetuksesta. 

Tapahtuma lujittaa me-hen-

keä ja lisää oppilaan, luokan 

ja koko yhteisön hyvinvointia 

ja turvallisuuden tunnetta. 

MIKSI?



”Kodin ja Koulun 
Päivä lisää myönteistä 
suhtautumista kouluun 
ja tarjoaa positiivista 
kohtaamista kodin ja 

koulun välillä.”

REHTORI



REHTORIN 
AAMUKAHVIT 

JA ILTATEE



• Kutsu vanhemmat aamu-

 kahville keskustelemaan  

 kouluarjesta.

• Järjestä oppilaiden ja vanhem- 

 pien aamupuurotuokio.

•  Kutsu vanhemmat leikki-

 mieliseen ”Rehtorin jälki-

 istuntoon” pohtimaan lasten 

 ja nuorten kouluhyvinvointia.  

 Ryyditä iltaa oppilaiden 

 esittämällä ohjelmalla.

REHTORIN 
AAMUKAHVIT 

JA ILTATEE



HYVIN-
VOINTI



•	 Puhutaan	ruoasta,	kokataan

 ja syödään yhdessä. 

 Tutustutaan uusiin ruoka-

 maailmoihin.  

•	 Kootaan	yhdessä	meidän		 	 koulun		 	

 hyvinvoinnin aakkoset tai

 hyvinvointisuunnitelma.

•	 Järjestetään	terveellisen   

 elämän messut tai tietovisa.

•	 Tehdään	hyvän	mielen	

 video tai kuvakirja 

 meidän koulusta.

	 	 koulun	 	 koulun

  

HYVIN-
VOINTI



YMPÄRISTÖ
JA LUONTO



• Järjestetään 

 pihatalkoot: siivotaan, tuuna- 

 taan ja rakennetaan yhdessä.

• Istutetaan koulun pihaan 

 kukkia, pensaita, puita ja 

 keskustellaan luonnosta.

• Kiivetään kalliolle, järjeste-

 tään kalastuskisa, marssi-

 taan marjametsään tai 

 laavulle.

• Järjestetään käytettyjen 

 tavaroiden vaihtotori, 

 ilmastopaneeli ja kestävän 

 kehityksen teemailta.

YMPÄRISTÖ
JA LUONTO



KULTTUURI
JA TAIDE



•	 Tehdään kotiseutu 

 tutuksi -retki.

•	 Luodaan yhdessä tilataidetta  

 kouluun ja koulun pihaan.

•	 Järjestetään konsertti, 

 taidenäyttely, teatteri-ilta 

 tai tanssitapahtuma.

•	 Kutsutaan kylän vanhimmat  

 kertomaan entisajan elä-

 mästä, koulusta ja harras- 

 tuksista.

•	 Järjestetään monikulttuu-

 rinen, esteetön käden-

 taitotapahtuma.

KULTTUURI
JA TAIDE



LIIKUNTALIIKUNTA



•	 Pelataan	vanhemmat	

 vastaan opettajat -ottelu,  

 oppilaat tuomareina ja 

 toimitsijoina.

• Kutsutaan paikalliset liikun- 

 ta- ja urheiluseurat kouluun  

 esittelemään eri lajeja.

• Järjestetään liikuntavarus- 

 teiden ja -varaston kunnos- 

 tus- ja siivoustalkoot.

• Rakennetaan koulun 

 pihaan temppu- ja taito-

 rata koko perheelle.

LIIKUNTA



LIIKENNE



• Järjestetään mopotyöpaja 

 ja liikennevisa. 

• Ajetaan pyöräilyajokortti,  

 huolletaan ja katsastetaan  

 polkupyörät.

• Kutsutaan vieraaksi 

 liikenneturvallisuuden 

 asiantuntija.

• Tutkitaan yhdessä koulu-

 ympäristö ja vaaran 

 paikat.   

 

LIIKENNE



MEDIA-
TAIDOT
MEDIA-



•		 Järjestetään	videotyöpaja	

 ajankohtaisesta aiheesta.

•		 Laaditaan	yhteiset	

 somesäännöt.

•		 Järjestetään	ikäihmisille	

 nettituki-päivä.

•		 Järjestetään	peli-ilta	

 tai lukupiiri.

   

MEDIA-
TAIDOT



KOULU-
ARKI



•	 Tutustutaan	suunnistaen	

 koulurakennukseen ja 

 pihapiiriin.

•	 Kehitetään	yhdessä	

 välituntitoimintaa. 

•	 Laaditaan	yhteiset	peli-

 säännöt kodin ja koulun 

 välisestä viestinnästä. 

•	 Kutsutaan	vanhemmat	

 luokkavieraiksi tai etä-

 töihin kouluun.

KOULU-
ARKI



HARRAS-
TUKSET



•	 Järjestetään	harrastemessut		 	

 yhdessä alueen toimijoiden 

 kanssa.

•	 Kuullaan	oppilaiden	ja	van-

 hempien harrastusesitelmiä.

•	 Kootaan	yhdessä	harras-

 tuksista kertova valokuva- 

 tai taidenäyttely.

•	 Esitellään	koulun	kerho-

 toimintaa tai tehdään 

 kerhotoivekartoitus.

 

HARRAS-
TUKSET



TURVAL-
LISUUS



•	 Harjoitellaan	yhdessä	

 ensiaputaitoja.

•	 Päivitetään	järjestyssäännöt		

 ja  tutustutaan koulun 

 turvallisuussuunnitelmaan.

•	 Kutsutaan	vanhemmat	

 mukaan koulun pelastus- 

 harjoitukseen.

•	 Tehdään	yhteistyötä	

 poliisin ja pelastus-

 laitoksen kanssa.

TURVAL-
LISUUS



SUUNNITTELU 
JA TOTEUTUS



•	 Kutsu	vanhempainyhdistys		

 ja oppilaskunta mukaan 

 päivän suunnitteluun.

•	 Tee	yhteistyötä	kunnan	ja	

 alueen toimijoiden kanssa.

•	 Hyödynnä	vinkit	ja	

 aineisto osoitteessa 

 www.kodinjakoulunpaiva.fi 

 

SUUN-
NITTELU

TOTEU-
TUS



STINTÄVVI STINTÄIESTINTÄVVIIIEESTINTÄSTINTÄEESTINTÄSTINTÄEEE



•	 Lähetä kutsu koteihin 

 hyvissä ajoin.

• Teetä houkuttelevat 

 kutsut oppilailla.

• Viesti päivästä myös 

 paikallismedialle.

• Jaa tapahtumauutisia ja 

 kuvia somessa tunnuksella

 #kodinjakoulunpäivä

• Kerää palautetta, kiitä 

 tekijöitä ja osallistujia. 

VIES-
TINTÄ



Mukana Kodin ja 
Koulun Päivässä

Opetushallitus
Suomen Rehtorit
Finlands Svenska 
Lärarförbund FSL

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Opetus- ja sivistystoimen 
asiantuntijat	OPSIA	ry

Suomen Kuntaliitto
Sivistystyönantajat

Suomen Vanhempainliitto
Förbundet	Hem	och	

Skola i Finland

HYVÄÄ KODIN 
JA KOULUN 

PÄIVÄÄ!



www.kodinjakoulunpaiva.fi

facebook.com/kodinjakoulunpaiva

instagram.com/kodinjakoulunpaiva

#kodinjakoulunpäivä


