
Suomen Vanhempainliitto 

110 vuotta 
Kasvatuskumppanuutta.



Liiton ydintehtäviä

• Vanhempaintoiminnan tukeminen

• Kodin ja koulun yhteistyön sekä 
kasvatuskumppanuuden kehittäminen

• Vanhemmuuden tukeminen sekä lasten ja 
perheiden hyvinvoinnin edistäminen





Miksi mukaan vanhempaintoimintaan?

• Vanhempainyhdistys on vanhempien ja 
koulun välinen yhteistoimintalinkki lasten 
koulunkäyntiä ja kasvatusta tukevissa 
asioissa. 

• Opit tuntemaan nuoren kavereita ja heidän 
vanhempiaan

• Tutustut koulun henkilökuntaan



Miksi mukaan vanhempaintoimintaan? (2)

• Koulun käytännöt tulevat tutuiksi ja pääset 
kehittämään niitä

• Olet järjestämässä mielekästä toimintaa 
nuorille, oppilaskunta mukaan ideoimaan

• Voit vaikuttaa koulun ja koko asuinalueen 
viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja 
päätöksentekoon



Miksi mukaan vanhempaintoimintaan? (3)

• Voit vaihtaa ajatuksia muiden vanhempien 
kanssa kasvatuksesta ja vanhemmuudesta

• Olet mukana rakentamassa aikuisten 
turvaverkkoa lasten ja nuorten ympärille.



Toimintaideoita

• Ryhmäyttävät vanhempainillat 7.-luokkalaisten vanhemmille
"Mitä kaikkea luokkamme vanhemmat/perheet voivat yhdessä tehdä 
ME-hengen vahvistamiseksi?"

• Teemakohtaiset, toiminnalliset vanhempainillat 

• Tapahtumiin, juhliin, retkiin jne. osallistuminen /järjestäminen

• Nuorille järjestettävä toiminta esim. 7.-luokkalaisten 
ryhmäyttäminen, liikenneturvallisuuspäivä, ammatteihin 
tutustuminen, hyvinvointi-päivä, yhteinen aamupala koulussa, 
harrastusmessut jne.

• Koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työhön osallistuminen

• Vaikuttamistyö 



Toimintaideoita

• Taidot tiskiin –hanke
Vanhempainyhdistys etsi vapaaehtoisia 
kertomaan oppitunneille omasta ammatistaan, harrastuksestaan, 
erikoistaidoistaan. Oppilaat toivoivat tietoa mm. sairaanhoitajan, kokin, poliisin ja 
yrittäjän ammateista.  

• Liikenneturvallisuuspäivä
Kumppaneiksi esim. poliisi, palo- ja pelastuslaitos, autokoulut, SPR ja  
Liikenneturva.
Ohjelmaan esim. ajosimulaattori, mopokortin harjoitustehtäviä, 
alkusammutusharjoitus,  tietokilpailu, hätäensiapu, autoalan ammattien esittelyä 
jne.



Vanhempainyhdistyksen vuosikello, 
lukuvuosi 2017-18

tammikuu

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

kesäkuuheinäkuu

elokuu

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

Tammi-helmikuu
- vakuutukset, yhdistysavustukset (kunta jne.), 
jäsenmaksutilanteen tarkistaminen
- kouluun ilmoittautuminen, painotetun opetuksen koulujen 
soveltuvuuskokeet, seiskalle ilta 6-luokkalaisille, 
yhteishakuinfot, kesätyöhaut käynnistyvät
- talvitapahtumia
- Educa-messut Helsingissä
- Mediataitoviikko (vko 8)

Maalis-huhtikuu
- toiminnan arviointi ja toimintakertomuksen laatiminen
- kuntavaikuttaminen
- esim. hyvinvoinnin tapahtumaviikko
- kunniakirjojen hakeminen 
- tulevien ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen

Toukokuu
- Unelmien liikuntapäivä 10.5.
- Leikkipäivä 13.5.
- uusien ekaluokkalaisten ja vanhempien tutustumispäivä / 
pihajuhlat, vy:n toiminnan esittely uusille vanhemmille
- kevättapahtumia ja seuraavan vuoden toiminnan 
suunnittelua
- koulun kevätjuhla, stipendit ja Hymy-veistokset

Elokuu
- vy:n toiminnan ideointi- ja suunnittelupäivä
- toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelua
- toiminnan esittelyä koulun yhteisessä ja 
luokkakohtaisissa vanhempainilloissa
- tiedot syystiedotteeseen ja koulun verkkosivuille
- valtakunnallinen Koulurauhan julistustapahtuma
24.8.

Syys-lokakuu
- yhdistyksen vuosikokous ja hallituksen 
järjestäytymiskokous
- yhteystietojen päivittäminen liittoon ja 
PRH:n yhdistysrekisteriin 
- Kodin ja Koulun Päivä 29.9.
- Liikenneturvallisuusviikko 
- mahdollisten varainhankintakampanjoiden 
suunnittelu 

Marras-joulukuu
- Suomen Vanhempainliiton liittokokous 25.11.
- joulumyyjäiset, pikkujoulut ja muut joulunajan tapahtumat
- avustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan (AVI)
- arviointikeskustelut käynnistyvät koulussa



Kodin ja Koulun Päivä 29.9.2017



Kodin ja Koulun Päivä 29.9.2017

• Vuoden tärkein yhteistyöpäivä

• Maksuton tuotepaketti 11.8. mennessä 
ilmoittautuneille

• Vanhempainyhdistykset aktiivisesti mukaan 
suunnitteluun ja toteutukseen

• Jaetaan aktiivisesti KKP tarinoita somessa

• Seuraa Facebookissa ja Instagramissa



• toiminta lähtee paikallista tarpeista

• perustuu vapaaehtoisuuteen

• toimii kaikkien lasten ja nuorten hyväksi

• on avointa kaikille vanhemmille

• on vanhempien järjestämää toimintaa

• Vanhempien läsnäolo koulun arjessa on tärkeää! 

- luokkien vanhempaintiimit ja vanhempainyhdistys.

Vanhempainyhdistys



Miksi rekisteröityä?

➢ Rekisteröityminen luo selkeän rakenteen toiminnalle 

➢ Toimintaan sitoudutaan vahvemmin 

➢ Tuo jatkuvuutta ja pysyvyyttä toimintaan

➢ Yhdistys virallisesti olemassa oleva ”oikeushenkilö”, joka voi hakea 
avustuksia ja lupia, hakea avustuksia, avata oman tilin jne.

➢ Yhdistyksellä on samat oikeudet toimia kunnassa kuin yksittäisellä 
kuntalaisella, se voi mm. tehdä kannanottoja, aloitteita, 
oikaisuvaatimuksia ym.

➢ Yhdessä valitun hallituksen tekemät päätökset ovat kaikkien 
yhteisiä päätöksiä – tuo oikeusturvaa raha-asioista ja muusta 
päättäville



Jäsenedut

• Liiton järjestämät tilaisuudet ja tapaamiset 
• Maksuton jäsenkirje 
• Maksuttomat esitteet ja muut julkaisut
• Liittokaista-asiointipalvelu
• Yhdistyskansio ja muut verkkoaineistot
• Kampanjat kuten Kodin ja Koulun Päivä
• OK-opintokeskuksen koulutukset
• Yhdistysavain verkkosivut





Mikä tekee toimivan vanhempainyhdistyksen? (1)

• Selkeä toiminta-ajatus ja selkeät tavoitteet

• Sääntöjen tunteminen

• Toimintaan sitoutunut hallitus

• Hyvä toimintasuunnitelma /toimintakalenteri

• Toiminnan arviointi

• Talousasiat ovat kunnossa



Mikä tekee toimivan vanhempainyhdistyksen (2)

• Avoimuus, jäseniä arvostava ilmapiiri

• Viestintä ja tiedotus, näkyvyys

• Luotettavuus

• Vastuunjako ja tasapuolinen työnjako

• Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa

• Tiedon siirtäminen uusille toimijoille

• Toiminta on hauskaa!



Mistä uusia jäseniä?

• Monipuolinen toiminta houkuttelee mukaan

• Avoimuus kaikessa toiminnassa

• Tehokas viestintä (wilma, blogit, facebook, whatsapp jne.)

• Jäsenlomakkeet helposti saataville

• Yhdistys esillä kaikissa koulun tilaisuuksissa

• Henkilökohtainen kontakti

• Kyselyt



Kiitos!

• www.vanhempainliitto.

• www.kodinjakoulunpaiva.fi

• facebook.com/suomenvanhempainliitto/

• twitter.com/kotijakoulu


