Toteutuuko koulussa opettajien ja
vanhempien aito kasvatuskumppanuus?
Uskalletaanko vaikeista asioista,
kuten kiusaamisesta puhua?

Kaikki ihan kaikki kuuluvat joukkoon
KIK -toiminnan ydin on se, että kaikki – ihan kaikki
kuuluvat joukkoon juuri sellaisina kuin ovat:

Entä kaivataanko vanhempaintoimintaan uutta vaikuttavuutta?
KAIKKI IHAN KAIKKI -toiminnassa vanhemmat, opettajat ja rehtori
vaikuttavat yhdessä koulun ilmapiiriin siten, että kaikilla olisi koulussa
turvallista olla ja vuorovaikutus toimii. Mitä paremmin vanhemmat ja
opettajat puhaltavat yhteen hiileen, sitä paremmin voivat myös lapset.

Mihin KAIKKI IHAN KAIKKI -toimintamalli sopii?

KIK –toimintamalli sopii esimerkiksi kouluyhteisön yhteisen kasvattajuuden
arvojen työstämiseen ja yhteisistä käytännöistä sopimiseen, rakentavan
ongelmien puheeksiottamisen taidon parantamiseen ja kodin ja koulun
yhteistyön monipuolistamiseen ja kehittämiseen.
Näiden asioiden edistymisestä hyötyvät kaikki,
ennen kaikkea lapset ja nuoret!

KIK -toiminnassa kaikki kouluyhteisön aikuiset – vanhemmat,

opettajat, rehtori ja muu henkilökunta – toimivat yhdessä
onnellisemman koulun eteen.

KIK -vanhempainilloissa muodostetaan
omalle koululle sopivat tavoitteet
Keskeisenä toimintamuotona ovat opettajille ja vanhemmille
tarkoitetut vanhempainillat, joissa muodostetaan keinoja parantaa
niitä vuorovaikutukseen liittyvä taitoja, joita kouluyhteisön itse pitää
tärkeinä ja sovitaan käytännöistä, joilla nämä keinot otetaan käyttöön.

KIK ei siis ole ulkoaohjattua toimintaa, jossa tavoitteet määrittelee joku
”viisaampi”. Toiminta perustuu ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan,
jossa uskotaan, että sopivat tavoitteet voi löytää vain yhteisö itse!
Toimintamallissa keskitytään ongelmien sijasta keskustelemaan
keinoista, joilla ongelmat ratkeavat.

Jos haluat olla hyvän vuorovaikutuksen positiivisen kehän käynnistäjä
omassa koulussasi ota yhteyttä KoKoEspoo ry:n info@kokoespoo.fi ja
tilaa kouluusi KIK -toiminnan esittely. Siitä on hyvä alkaa!

KIK vanhempainilta -materiaalipakettiin kuuluu
• Kaikki ihan kaikki -vanhempainillan vetäjän käsikirja
• ”Kaikki ihan kaikki -toiminta koulussa” -diasarja
• Diasarja ”Ensimmäinen KIK-vanhempainilta”
• Diasarja ”Toinen KIK-vanhempainilta”
• Ben Furman videoklippejä vanhempainilloissa käytettäviksi

KoKoEspoo ry on laatinut vanhempainyhdistysten ja koulujen

• Tulostettavia ”viisauksia” käytettäviksi vanhempainilloissa
keskustelun virittäjinä

KoKoEspoo ry järjestää tarvittaessa KIK -vanhempainiltoihin
vapaaehtoiset, koulutetut vetäjät.

• Videoklippejä ”Lasten videot” jotka esittävät
kiusaamistilanteita ja niiden ratkaisuja lasten maailmasta.
Nämä klipit tilataan osoitteesta
Info@kokoespoo.fi

käyttöön monipuolisen materiaalipaketin, jonka avulla kuka tahansa
voi käynnistää KIK -toiminnan omassa koulussaan.

• Lisämateriaalia, kuten vanhempainillan kutsun pohja
Kaikki ihan kaikki -vanhempainiltojen
materiaalipaketti
löytyy osoitteesta
www.ihankaikki.fi
info@kokoespoo.fi
www.kokoespoo.fi

