
Maailman Suurin 
Vanhempainilta  
Maailma muuttuu nopeasti, samoin 
suomalainen koulu.  Maailman 
Suurimman Vanhempainillan 
tavoitteena on kertoa innostavalla 
tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä 
suomalaisissa kouluissa tapahtuu. 
Tavoitteena on tehdä tapahtumasta 
jokavuotinen. 



 
Maailman Suurin 
Vanhempainilta koostuu 
kolmesta osuudesta 

1. Aluksi pidetään juhlasalissa yhteinen 
tilaisuus, joka kestää noin 45 minuuttia. 
Se koostuu kaikille yhteisestä sisällöstä 
(kolme videota) ja koulukohtaisesta 
sisällöstä (paikalliset puheenvuorot). 

2. Ilta jatkuu luokissa järjestettävällä 
keskustelutilaisuudella, jossa kaikki 
vanhemmat pääsevät ääneen. Pienissä 
kouluissa keskustelutilaisuus voidaan 
järjestää myös pienryhmissä 
juhlasalissa. 

3. Illan päättää avoin online-
keskustelutilaisuus joko verkossa ja/tai 
radiossa, jossa kuka tahansa 
vanhemmista ja opettajista voi esittää 
kysymyksiä Suomen johtaville 
opetusalan asiantuntijoille. Tämän 
osion järjestäminen ei ole koulun 
vastuulla, vaan sen järjestävät 
tapahtuman yhteistyökumppanit 
yhdessä. 

 
Mitä koululta odotetaan? 

• Varautuu järjestämään tilaisuuden 18.1. 
klo 18.00 - 20.00. 

• Kutsuu vanhemmat ajoissa paikalle. 
• Rehtori (tai muu koulun edustaja) 

valmistautuu pitämään 
avauspuheenvuoron. 

• Koulu valitsee 1-2 opettajaa kertomaan 
hienoja esimerkkejä oman koulun 
toiminnasta. 

• Koulu valitsee 1-2 vanhempaa 
kertomaan siitä, millaisena he näkevät 
tulevaisuuden työelämän, millaisia 
toiveita heillä on koulun suuntaan, ja 
miten he voisivat olla tukemassa koulua.  

Tavoitteena on järjestää tilaisuus, jonka 
sävy on innostunut. Näin ollen puhujien 
valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota 
siihen, että kaikki esiintyjät (rehtori, 
opettajat, vanhemmat) ovat innostuneita 
muutoksesta. Tämän ei luonnollisesti 
tarvitse tarkoittaa kritiikittömyyttä vaan 
haasteista huolimatta optimista 
asennetta. 



 
Maailman Suurin 
Vanhempainilta: ohjelmarunko 

Yhteinen tilaisuus juhlasalissa 

18.00 – 18.10 Oman koulun rehtorin 
avaussanat 
18.10 – 18.15 Video 1 – Suuri kuva. Koulun 
haasteet ja tavoitteet 
18.15 – 18.25 Kaksi opettajaa – 
Esimerkkejä: mitä hienoa meidän 
koulussamme tapahtuu 
18.25 – 18.30 Video 2 – Esimerkkejä: mitä 
hienoa Suomen ja maailman kouluissa 
tapahtuu 
18.30 – 18.40 Kaksi vanhempaa – Miten 
maailman muuttuu ja mitä odotan 
koululta? 
18.40 – 18.45 Video  3 – Vanhempien 
osallistaminen ja luokkaosuuden tehtävien 
pohjustus  
18.45 – 19.00 Siirtyminen luokkiin 

Kaikki videot ovat ladattavissa 
verkkosivulta 13.1.2017 mennessä. 

Keskusteluosuus luokissa (vetäjänä 
luokanvalvoja / opettaja) 

19.00 – 19.10 Jakautuminen ryhmiin ja 
lyhyt esittely 
19.10 – 19.30 Keskustelu 1: Miten maailma 
muuttuu ja millaisia taitoja siinä tarvitaan?  
19.30 – 19.50 Keskustelu 2: Miten  
muutoksen pitäisi näkyä koulun arjessa ja 
mihin suuntaan koulua          pitäisi 
kehittää?  
19.50 – 20.00 Yhteenveto, terveiset 
lapsille & lopetus 

Kaikki tehtävät ovat ladattavissa 
verkkosivulta 13.1.2017 mennessä. 

Verkossa tapahtuva 
keskustelutilaisuus  

21.00 – 22.00 Asiantuntijat vastaavat 
suorassa lähetyksessä vanhempien ja 
opettajien kysymyksiin 

Tarkemmat ohjeet päivitetään 13.1.2017. 
Huom! Tämä osuus ei ole koulujen 
vastuulla. 



 
Maailman Suurin Vanhempainilta: ohjelma 

Yhteinen tilaisuus juhlasalissa 

18.00 – 18.10 Rehtorin avaussanat 
Miltä suomalainen koulu näyttää vuonna 2016.  Miten uusi OPS on muuttanut opetusta? Mikä on hienoa koulun 
muutoksessa? Mitkä ovat suurimmat haasteet?  Tavoitteena saada vanhemmat pohtimaan koulua hieman 
syvällisemmin.  

18.10 – 18.15 Video 1 – Koulun haasteet ja tavoitteet 
Videossa mm opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, Opetushallituksen tuore pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, 
OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo sekä rehtorit, opettajat ja oppilaat pohtivat koulun tulevaisuuden ytimessä 
olevia kysymyksiä.  

18.15 – 18.25 Kaksi opettajaa – Mitä hienoa meidän koulussamme tapahtuu? 
Kaksi innostavaa opettajaa kertovat muutaman esimerkin kautta siitä, mitä kaikkea hienoa juuri tässä koulussa 
tapahtuu. Tavoite : saada vanhemmat innostumaan siitä, mitä kaikkea hienoa kouluissa tapahtuu.  

18.25 – 18.30 Video 2 – Mitä hienoa Suomen ja maailman kouluissa tapahtuu? 
Konkreettisia esimerkkejä sekä Suomesta että maailmalta siitä, mitä kaikkea kouluissa tällä hetkellä tapahtuu.  

18.30 – 18.40 Vanhempien osallistaminen  – Miten koulun pitäisi vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin? 
Kaksi oman koulun vanhempaa kertovat omasta näkökulmastaan siitä, mihin suuntaan huomisen työelämä 
muuttuu ja millaisia tarpeita se luo sekä mitä he toivovat oman lapsen koululta? Tavoitteena on saada kaikki 
vanhemmat ajattelemaan ja samaan aikaan välittää innostava viesti opettajlle.  

18.40 – 18.45 Video  3 – Vanhempien osallistaminen ja luokkaosuuden pohjustus 
Lyhyt video, jossa kerrotaan siitä, miten vanhempia voidaan osallistaa entistä paremmin koulun arjessa.  



Yhteistyössä 


