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Keskustelun avaus
Lapsen siirtyminen esikoulusta 
kouluun tarkoittaa muutosta perheen 
elämässä. Ajatellaanpa päivärutiineja: 
aamulla vanhempi on vienyt lapsen 
päivähoitoon, vaihtanut päivän kuulumisia 
varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa 
ja lapsi on ollut hoitopaikan henkilöstön 
vastuulla koko päivän, kunnes vanhempi 
hakee hänet. Jatkossa vanhempi saa 
yhteyden opettajaan lähinnä esimerkiksi 
Wilman tai muun viestintäjärjestelmän 
välityksellä tai erityistilanteessa 
soittamalla. Koulua varten lapselle pitää 

Koulu alkaa, 
arki muuttuu

huolehtia varusteet, jotka kulkevat hänen 
omassa repussaan. Koulun jälkeen lapsi 
osallistuu iltapäivätoimintaan, jossa on 
eri aikuiset kuin koulussa – tai viettää 
iltapäivää itsekseen tai kavereiden kanssa. 
Iltapäiväkerhosta hän joko kulkee itse kotiin 
tai odottaa, että vanhempi hakee hänet. 

Tutustuminen
• Kerro nimesi ja keitä perheeseesi kuuluu.

• Kerro kolme asiaa lapsestasi/lapsistasi 
(esimerkiksi ikä, mistä lapsi pitää, jokin 
luonteenpiirre).



Keskustelukysymyksiä
Lapsen arki
• Mitä lapsesi erityisesti odottaa koulun 

alkamisessa?

• Mitä luulet, mitkä ovat lapsesi kannalta 
suurimmat muutokset?

• Mitä arvelet, millaiset asiat jännittävät 
lastasi?

• Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä 
taitoja, joita lapsi tarvitsee kouluun 
mennessään? 

• Mihin lapsesi tarvitsee vanhempien ja 
opettajan apua?

• Mitä lapsesi ei mielestäsi tarvitse vielä 
osata?

• Mitä lapsesi ajattelee koulumatkasta? 
Oletteko harjoitelleet sitä jo yhdessä?

Vanhempien arki
• Miten oma arkesi muuttuu, kun lapsi 

menee kouluun?

• Mitä tunteita lapsesi koulun aloittaminen 
sinussa herättää?

• Miten hyvin pystyt olemaan lapsesi 
tavoitettavissa päivän aikana?

• Mihin voit neuvoa lastasi ottamaan 
tarvittaessa yhteyttä, jos lapsi ei saa 
vanhempia kiinni?

• Millaisia hyviä kysymyksiä sinulla on 
koulupäivän kuulumisten vaihtoon lapsesi 
kanssa? Pohtikaa myös, mitä merkitystä 
sillä on, millaisia kysymyksiä käytät. 
Johdattelevatko kysymykset vastaamaan 
lyhyesti kyllä tai ei vai kannustavatko 
ne kertomaan avoimemmin lapsen 
ajatuksista? Millaisia vastauksia saisit 
lapseltasi esimerkiksi, jos kyselet:

– Oliko kivaa? /Mitä teitte?

– Oliko sinulla kavereita? / Kenen kanssa 
leikit? Mitä leikitte?

– Oliko opettaja kiva? / Kertoisitko, 
millainen opettajasi on?

• Miten ekaluokkalaisten vanhemmat 
voisivat yhdessä helpottaa koulupäivän 
sujumista tai auttaa toisiaan?

• Millaista kotiarkea haluat luoda nyt, kun 
lapsi aloittaa koulussa? Mitä arvelet, mitä 
lapsesi toivoo?

Keskustelun päätös
• Mitä olet kertonut lapsellesi siitä, kun itse 

aloitit koulun?




