
IDEOITA 
VANHEMPAINTOIMINTAAN

Parhaat ideat syntyvät oman koulun ja päiväkodin vanhempien tarpeista.  

Vanhempaintoiminta on tekijöidensä näköistä vapaaehtoistoimintaa, jolla rikastutetaan 

päiväkodin ja koulun arkea. Inspiroidu ideoista ja kehitä juuri teille parhaiten sopivia toimintatapoja!  
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LIIKUNTA
1.  Luokan oman geokätkön perustaminen

2.  Kerätkää leikki-ideoita ja viettäkää yhteistä leikkipäivää  

3.  Talvirieha. Lumiveistos-, mäenlasku- tai musiikkiluistelutapahtuma 

4.  Urheiluvälineet kiertoon! 

5.  Lasten ja aikuisten väliset sähly, frisbeegolf, mölkky, norsupallo yms. ottelut 

6.  Harrastemessut 

7.  Heijastinsuunnistus taskulampun valossa

8.  Urheilijan vierailu koululla

9.  Osallistuminen valtakunnallisiin kampanjoihin (Liikuntaseikkailu, päiväkotien 

 Pihaseikkailu, Varpaat vauhtiin)

10.  Oman koulun Olympialaiset

11.  QR — koodi -suunnistus

12.  Liikuntavälineiden ja -paikkojen kunnostustalkoot 

13.  Luontopolku 

14.  Taitorata polkupyörille. Taituroinnin yhteydessä voi kerrata liikennesääntöjä ja 

 opetella pyörän huoltotöitä. Radan rakennusohjeita www.liikenneturva.fi ja 

 www.autoliitto.fi/fillarimestari

15.  Tanssikilpailut

16.  Koulun liikuntatoiminnan tukeminen. Osallistukaa koulun liikuntapäiviin, 

 organisoikaa kävelevä  koulubussi tai järjestäkää osallistava vanhempainilta 

 koululiikunnasta. 

17.  Välituntiliikuttajat ja -leikittäjät.  Isommat Välkkäri-oppilaat ohjaavat ja innostavat 

 liikkumaan. www.liikkuvakoulu.fi/ideat/luokille-0-6/taukoliike

18.  Liikuntaan innostava piha. Liikuntavälineillä, pallokoreilla, hyppyruudukoilla 

 lisätään nopeasti liikuntamahdollisuuksia. 

19.  Viettäkää koulussa Askelpäivä. Laskekaa koulutiellä otetut askeleet yhteen ja 

 haastakaa lähikoulut kisaan. 
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LUKEMINEN
20.  Puhuvat kirjat. Oppilaat lainaavat vanhemmista ja opettajista muodostettuja ”kirjoja”. 

 Puhuvilla kirjoilla voi olla yksi yhdistävä aihepiiri. 

 www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/monikulttuurisuus/puhuvat_kirjat

21.  Satukerhot

22.  Tarinoiden ilta. Kirjailijavierailun lisäksi voidaan tuottaa tekstejä tarinamuuriin, 

 kirjoittaa  jatkokertomusta tai pitää vaikka runokaraokea tai kirjakahvilaa. 

 www.lukukeskus.fi

23.  Perusta koulukirjastotoimikunta organisoimaan lukudiplomi-kampanja



TAIDE JA KULTTUURI
24. Valokuvasuunnistus

25.  Taitojen ja taiteiden ilta. Työpajat voivat olla esimerkiksi maskeerausta, 

 arkkitehtuuria,  videobloggausta, käsintehdyn paperin valmistusta 

 tai vaikka neulekahvila.

26.  Koulupäivä 100 vuotta sitten

27.  Kansainvälisyys-iltamat ja erikielisten laulujen ilta

28.  Street Art -tapahtuma

29.  Koululle oma vanhempainbändi 

30.  Pop Up -koulupäivä. Yhteisöllisessä oppimiskarnevaalissa korostuu tekemisen 

 hauskuus ja oppimisen ilo.  Oppilaat ja muut halukkaat voivat pitää vanhemmille ja  

 opettajille haluamiaan tunteja esimerkiksi origami-taittelusta, parkourista, 

 ensiavusta tai vaikka kynsistudiosta ja roolipelaamisesta. 

31.  Roolinvaihtopäivä. Lauantaikoulupäivä, jolloin opettajat ja 

 vanhemmat ovat oppilaita ja oppilaat ovat opettajia. 

32.  Retki paikalliseen museoon tai yhteinen leffailta

33.  Talent-show

34.  Kirjoitus-, valokuvaus-, resepti- ja logokilpailu 

35.  Paikalliseen arkkitehtuuriin tutustuminen

36.  Kauneimmat koululaulut -ilta

37.  Kulttuurivastaava kartoittamaan tarjontaa ja hoitamaan varaukset. 

 Neuvottele nuorten kulttuuripassista paikallisten kulttuurikohteiden kanssa.

38.  Lasten ja vanhempien yhteinen konsertti-ilta
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LIIKENNETURVALLISUUS
39.  Kartoita turvallinen koulutie ja vaaranpaikat www.liikenneturva.fi

40.  Pyöräily- tai mopokortti 

41. Pyörän/mopon huolto- ja merkkauspäivä

42.  Autonrenkaiden vaihtopäivä

43.  Liikenneturvallisuuspäivä, liikennesääntövisa

44.  Viikon välkky -heijastinkampanja 

45.  Liikennemerkki-muistipelin askarteleminen

46.  Turvaliivit päiväkodin retkille ja koululaisille 

47.  Suojatiepäivystys syksyn ensimmäisinä koulupäivinä

48.  Kuntalaisaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
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TERVEYS JA HYVINVOINTI
49.  Kouluruokadiplomi. Osallistukaa koulun keittiön kanssa kehittämistyöhön 

 Kouluruoka-diplomin saamiseksi. www.kouluruokadiplomi.fi

50.  Kouluruoka maistuvaksi –teemapäivä (oppilaiden suunnittelema ruoka, 

 maistiaiset vanhemmille, mausteiden hankkiminen) 

51.  Terveellinen välipala. Lapset valmistavat välipalan aikuisille vanhempainillan 

 tai vaikka iltapäiväkerhon järjestämän tapahtuman yhteydessä. 

52.  Reseptit vaihtoon, vanhempainyhdistyksen kokoama keittokirja

53.  Vierailu läheiselle maatilalle, yhteiset sieni-, marja- ja kalaretket

54.  Ravintolapäivän vietto

55.  Vaalikahvila

56.  Oman viljelyspalstan hoitaminen tai yrttien kasvatus 

57.  Isien ja lasten kakkukurssi 

58.  Piparkakkutalojen näyttely

59.  Teemaviikko (lähiruoka, luomu, perinneruuat jne.)

60.  Yhteiset leipomisillat

61.  Marjojen keruu ja myynti luokan tai koulun hyväksi

62.  Energiajuoma -kampanja www.energiajuomatk16.fi 

63.  Olet mitä syöt: oman ruokavalion testaaminen

64.  Pidän huolta itsestäni. Lapsille ja vanhemmille suunnattu yhteinen ilta ravitsevasta 

 ja terveellisestä ruoasta sekä siitä, miten se vaikuttaa jaksamiseen.

65.  Terveyttä edistävä tapahtuma 

 (voimavaraluento, tunteiden käsittely, seksuaaliterveys, elämänhallinta jne.)

66.  Nuorten kasvua ja kehitystä käsittelevä tilaisuus
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TURVALLISUUS
67.  K 18 -laillisuuskampanja ehkäisemään ikärajallisten tuotteiden myyntiä alaikäisille 

68.  Luokan tai luokkatason päihteettömyys- ja kotiintuloaikasopimukset

69.  Päihteettömät koulun päättäjäiset, päättäripäivystys

70.  Turvallisuusviikko tai -päivä

71.  Ensiapukoulutus perheille

72.  Turvallisuuskävely, kartoitetaan lasten näkemyksiä koulun ja ympäristön epäkohdista 

73.  Symppisluokan valinta

74.  Yhteistyö tuki- ja kummioppilaiden kanssa

75.  Koulunkorva. Koulupäivänä oppilaiden keskuudessa liikkuvien vapaaehtoisten 

 aikuisten puoleen voi kääntyä erityisesti koulukiusaamiseen ja 

 koulussa viihtymiseen liittyvissä asioissa. 

76.  Osallistuminen koulurauhan julistamiseen 

K-18



SUVAITSEVAISUUS JA 
YHTEISÖLLISYYS
77.  Hyvien tapojen ja tekojen kampanja 

78.  Matka toiseen maahan -tapahtuma, esitellään erilaisia kulttuureita ja tapoja 

79.  Ystävävälitys. Etsitään vieraskielisille lapsille suomalaiset ystävät.

80.  Kummivanhempi tutustuttaa ulkomailta muuttaneet vanhemmat 

 suomalaiseen kouluun 

81.  Ystävyyskoulu tai -päiväkoti ulkomailta

82.  Maahanmuuttajavanhempien aktivointi mukaan vanhempaintoimintaan.

 Vastaanottavainen ilmapiiri, henkilökohtainen kutsu ja kannustus helpottavat 

 maahanmuuttajavanhemman osallistumista koulun tai päiväkodin toimintaan. 

83.  Kehu kaveri päivässä -viikko

84.  Suvaitsevaisuuspäivä 

85.  Kansainvälisen rasisminvastaisenpäivän vietto 21.3.

86.  Esteettömyysteema kansainvälisenä vammaistenpäivänä 3.12. Tutustukaa tilojen 

 esteettömyyteen, soveltavaan liikuntaan tai esimerkiksi sokean henkilön elämään 

 kulkemalla pimeään huoneeseen järjestettyä reittiä.    

87.  Treffit ikäihmisten kanssa 
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MEDIAKASVATUS
88.  VIP-viikko, viikko ilman pelejä 

89.  Koko perheen pelipäivä tai -ilta

90.  Media-aiheinen vanhempainilta. www.mediataitokoulu.fi 
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KESTÄVÄ KEHITYS JA                         
ELINYMPÄRISTÖ
91.  Luontoleiri tai luontopäiväkirjan pitäminen

92.  Roska Päivässä -kampanja

93.  Koulun tai päiväkodin ympäristön siivoustalkoot, nimikkopuun, pensaan 

 tai kukkien istuttaminen

94. Kulutuksen seuraaminen päiväkodissa, koulussa ja kotona

95.  Energiansäästökilpailu

96.  Oppilaiden ympäristöteko 

97.  Vaatteiden ja korujen tuunauspaja

98.  Vanhempien pitämät ammattiesittelyt opon-tunneilla, työpaikkavierailut

99.  Yrityspaja yläkoululaisille

100.  Kuntalaisaloite lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisestä kunnallisessa 

 päätöksenteossa

101.  Viettäkää Kodin ja Koulun Päivää
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IDEAT KOKOSI SUOMEN VANHEMPAINLIITTO 2014

Lisää kerhoideoita: 

Boffaus, capoeira, pelit (shakki, pöytä-

roolipelit, seurapelit, ym.), miniatyyri, 

elokuva, koodaus, internet, posti-

merkki, vieraat kielet, skeitti, scootti, 

puutyö, vanhojen huonekalujen 

kunnostus, askartelu, hiihto, koulun-

lehden teko, sarjakuva, luovan kirjoit-

taminen, lasten ensiapu, huovutus, 

valokuvaus ja käsittely, kudonta, vaate-

ompelu, meikkaus, maskeeraus, kiinan 

kirjoitusmerkit, näytelmä ja ilmaisutaito, 

perinneleikit, tanssi, eläin, kalastus, 

majanrakennus, bändi, mopo, lego...
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Muita tapahtumaideoita: 

Avoimien ovien -päivä, kouluruokaan 

tutustuminen, iltamat, taiteiden yö, 

kierrätystaidetta Kekseliäät Galleristit, 

teatteriesitys, disko, lasten oikeuksien 

teemaviikko, ystävänpäivätanssit, 

kierrätysilta, aapisen päällystystalkoot, 

oppilaiden muotinäytös, kirjoitus-

kilpailu, koulutulokkaiden pihajuhla, 

historiallisen henkilöön liittyvä teema-

päivä, kotiseutukävely, kauneus- ja 

hemmotteluilta, leivontakisa, rosvopaisti, 

taskulamppusuunnistus, naamiaispäivä, 

isovanhempien päivä, pihankunnostus-

talkoot, Kehu ja Kiitä -viikko, sirkus-

päivä, match show, kummittelua syys-

iltana, wanhan ajan markkinat, äitien-

päivän aamiainen, mehutarjoilu päivä-

kodin pihalla, vappupallojen ja kesä-

kukkien myynti, lemmikkieläinpäivä…


