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Suomen Vanhempainliitto

▪ 112 vuotta kasvatuskumppanuutta

▪ Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö
▪ Jäsenenä 1300 vanhempainyhdistystä

▪ Ydintehtävät
▪ Tukee vanhempien osallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja 

oppilaitoksissa
▪ Kehittää kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyötä ja 

vanhempaintoimintaa 
▪ Vaikuttaa kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja 

perhepolitiikkaan



Me haluamme muuttaa asenteita ja 
tapoja tehdä yhteistyötä

▪ Opettajille ja rehtoreille/päiväkodin johtajille lisää rohkeutta...
▪ kohdata vanhemmat ja kuulla heidän ajatuksiaan
▪ kokeilla uudenlaisia toiminta- ja viestintätapoja
▪ avata silmät vanhempien osaamiselle
▪ ottaa vanhemmat mukaan koulun/päiväkodin toimintaan 

▪ Vanhemmille lisää rohkeutta...
▪ osallistua koulun/päiväkodin toimintaan
▪ tuoda ideoitaan ja ajatuksiaan koulun/päiväkodin 

toimintaan ja yhteistyöhön 
▪ oman lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen
▪ olla mukana vahvistamassa koulu- ja päiväkotiyhteisön 

hyvinvointia

▪ Kaikille lisää ymmärrystä nähdä asian tärkeys



Miksi yhteistyötä 
kotien kanssa tehdään?



Perusopetuslaki

▪ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.

▪ ...opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen 
ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä 
antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 



Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2014

▪ Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen 
kehittämisessä on keskeinen osa koulun toiminta-kulttuuria. Kodin ja 
koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön 
hyvinvointia ja turvallisuutta.

▪ Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, 
tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. 

▪ Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja 
osallistua koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, 
arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden 
kanssa.

▪ Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä 
vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. 
Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat 
yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle. 



Hyvä kodin ja koulun yhteistyö...

▪ Tukee lasten kasvua, parantaa oppimistuloksia
▪ Lisää lasten ja nuorten hyvinvointia
▪ Vähentää kiusaamista
▪ Tukee vanhemmuutta
▪ Tukee opettajien työtä ja pedagogiikkaa
▪ Lisää yhteisöllisyyttä ja yhteisöön kuulumisen tunnetta
▪ Lisää koko yhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta
▪ Luo aikuisten turvaverkon lasten ja nuorten ympärille
▪ Saa lapset ja vanhemmat viettämään enemmän aikaa 

yhdessä
▪ Vahvistaa suomalaista peruskoulua



Vanhempain-
toiminta



▪ 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?



▪ 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 (2)?



▪ Voit vaihtaa ajatuksia muiden vanhempien 
kanssa kasvatuksesta ja vanhemmuudesta
▪ Vanhempien ryhmäytyminen 

luokkatasolla / koulun tasolla

▪ Olet mukana rakentamassa aikuisten 
turvaverkkoa lasten ja nuorten ympärille.

Miksi mukaan vanhempaintoimintaan (3)?



▪ Lähtee liikkeelle ryhmän/luokan/                
koulun/päiväkodin/paikkakunnan           
tarpeista

▪ Toimintaa kaikkien lasten hyväksi
▪ Perustuu vapaaehtoisuuteen
▪ On avointa kaikille vanhemmille
▪ On vanhempien järjestämää toimintaa, 

yhteistyössä koulun/päiväkodin kanssa
▪ Tarjotaan erilaisia toimintamuotoja

Yhdessä tekemistä, vaikuttamista, 
vertaistukea ja iloista yhteisöllisyyttä



www.kodinjakoulunpaiva.fi



o Mistä toimintaideoita?
▪ Koulun henkilökunta
▪ Oppilaskunta mukaan toiminnan ideointiin
▪ Vanhemmille suunnatut kyselyt
▪ Vanhempainliiton oppaat, verkkosivut, facebook ja 

kampanjat esim. Kodin ja koulun päivä 27.9.

▪ Toiminnalliset, teemakohtaiset vanhempainillat 
▪ Tapahtumat, juhlat, retket yhdessä koulun kanssa esim. 

liikuntapäivä, pikkujoulut, ystävänpäivä, tervetuloa kouluun 
juhla 1-luokkalaisille ja vanhemmille

▪ Yhteistyö koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kanssa
▪ Vaikuttamistyössä kannattaa verkostoitua

Toimintaideoita



▪ Mummola-toiminta
Vanhempainyhdistys järjestää koululla Mummola-toimintaa kolmena 
aamuna viikossa klo 7.45-9.00. Mummola on tarkoitettu koulun pienille 
1-3 -luokan oppilaille, jotka voivat tulla Mummolaan aamuisin 
viettämään aikaa ennen koulupäivän alkamista. Mummolassa oppilaat 
voivat pelata, jutella, piirtää tms. alueen vapaaehtoisten mummojen ja 
pappojen kanssa. Rajatorpan koulun vanhempainyhdistys, Vantaa.

▪ Pimeä metsä –tapahtuma 
Koe pimeän metsän seikkailuhetki. Luontopolun varrella pääset 
ratkomaan metsään liittyviä tehtäviä illan hämärtyessä.
Reitti on merkitty heijastimin, joten tasku- ja otsalamput mukaan! 
Metsässä polulla ei voi liikkua rattailla. Pue päälle säänmukainen 
vaatetus. Voit ottaa omia eväitä mukaan, mutta myynnissä on herkkuja. 
Matomäen koulun tukiyhdistys, Nakkila 

Toimintaideoita (2)



▪ Valon aamu 
Valon aamu –tapahtumassa yhdistyy liikenneturvallisuus,  yhteisöllisyys 
ja  kodin ja koulun yhteistyö.

Valon aamuna vanhemmat ovat koulumatkan varrella tai koulun portilla 
ihailemassa (vaikka taskulamppuvalaisun avulla) oppilaiden heijastimia. 
Jos heijastin puuttuu, sellainen annetaan. Hanketta varten tarvitaan 
paljon lahjoitusheijastimia. Näitä vanhemmat joutuvat hankkimaan 
verkostoistaan. 

Vanhemmat voivat myös ripustaa heijastimia koulujen lähipuihin ja 
lapset voivat valaista niitä taskulampuin. Näin he havaitsevat itse, miten 
hyvin heijastimet pimeässä loistavat. 
- Käpylän peruskoulun toimintaidea.
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Linturetki
Kolarin koti ja koulu ry järjestää kokoperheen linturetken Teuravuomalle 

lauantaina 26.5. yhteistyössä Äkäslompolon läppien ry:n kanssa. 
Lähdemme liikkeelle Salmenpalon kievarin pihasta klo 9.00 ja kävelemme 
oppaiden johdolla Teurajärven lintutornille, jonne on telatietä 1,4 km 
matka.

Mukaan tarvitset ulkoiluvaatteet, kumisaappaat ja mahdollisesti 
sadevarustuksen. Kiikari tai kaukoputki on erittäin suotava. Ota mukaasi 
myös eväitä, kahvivehkeet, makkaraa yms. Tulistelemme ja 
seurustelemme lintujen katselemisen ohessa. Aiempi kokemus ei ole 
välttämätön vaan kaikki ovat tervetulleita. Pyydämme ilmoittautumaan 
etukäteen 25.5. mennessä, jotta voimme sumplia kyytejä ja hieman 
etukäteen varautua kuinka monta meitä on. Ilmoittautujille toimitetaan 
tarkemmat ohjeet sekä kuvasto ja kuvaukset lintulajeista, jotka 
todennäköisesti löydämme. 
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Toimintaideoita (5)

112-päivä

Koulupäivän aikana lapsille teemaan liittyvää opetusta esim. 
paloturvallisuusasioista sekä ensiapu- ja turvallisuuskoulutusta. Lapset 
oppivat alkusammutusta, 112-puhelun soittamista, hätäensiapua, netin ja 
älypuhelimen käyttöä ja mitä voi tehdä, jos eksyy vanhemmistaan vaikkapa 
kauppakeskuksessa. Yhteiskumppaneina voi olla esim. pelastuslaitos ja 
SPR:n paikallisyhdistys.

Saman päivän iltana vanhemmille järjestetään ensiapuaiheinen tilaisuus, 
jonka aikana vanhempia opastetaan ensiapuun liittyvissä asioissa aiheina 
mm. lapsen elvytys, vierasesine hengitysteissä, aivotärähdysseuranta ja 
myrkytykset.



Harrastustapahtuma 
▪ Voi olla ilta- tai viikonlopputapahtuma
▪ Suunnattu vanhemmille ja lapsille, maksuton
▪ Tavoite: Kannustetaan lapsia liikkumaan ja 

harrastamaan, ennalta ehkäistään syrjäytymistä ja 
yksinäisyyttä. Tapahtumassa tuodaan esille uusia ja 
perinteisiä harrastusmahdollisuuksia sekä tarjotaan 
seuroille kanava löytää uusia harrastajia. 

▪ Mukaan järjestelyihin urheiluseurat, kunnan 
liikuntapalvelut, kirjasto, musiikkiopisto, yhdistykset  
jne. 

▪ Tapahtuman ohjelmassa voi olla esim. musiikki- ja 
voimisteluesityksiä, toimintapisteitä, temppurata, 
urheiluvälineiden kirppis sekä kahvion herkkuja. 
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Hämis-harrastaa tapahtuma, toimintapisteet

• Tahko, syöttöjen harjoittelua

• Martin Sudet: pallotutka

• Hyvinkään Seudun Urheilijat HSU: Pihalla toimintarata

• Hyvinkään kirjasto, rintanappien askartelu vanhoista kirjoista ja lehdistä

• Hyvinkään musiikkiopisto : soittimien esittelyä

• Sport Club Hyvinkää SCH: salibandy, tarkkuusammuntaa maaliin 

• Hyvinkään taitoluistelijat: pukujen esittely, luistelijat esittelevät piruetteja yms.

• Hyvinkään Painiklubi: painimatto, painiotteiden esittelyä yms.

• Hyvinkää Ringette: sai harjoitella vetoja maaliin, myös Liisa-maskotti oli mukana

• Hyvinkään kaupungin liikuntapalvelut: mm. hyppynaru hyppyjen mittaus

• Hyvinkään Urheiluautoilijat : Karting autoja, ralliauto ja nuorten Crosscart-autoja

• HYVOLI: Cheerleading harrastajien esitykset

• Hyvinkään Rasti: emit-rata ulkona 

• Hyps: jalkapallomaalit+vetojen harjoittelua

• Hyvinkään uimaseura: seuran esittely

• Hyvinkään Ponteva: miesten edustusjoukkueen Toni Honka+koriin heittely

• Hyvinkään tanssiurheiluseura Parketti: tanssiesitykset salissa 

•



Tuo tullessas, vie mennessäs -periaatteella vaatteiden ja 
liikuntavälineiden vaihtopäivä 

Tapahtumapäivänä paikalla on myös ympäristökouluttaja, 
jolta saa vinkkejä ja tietoa kierrätykseen liittyvissä asioissa. 
Paikallinen kirjasto osallistuu kierrätykseen 
poistokirjalahjoituksilla ja palvelee asiakkaita.

Tempauksen voi liittää kunnan Ympäristöviikkoon tai 
vaikkapa vuosittain vietettävään Kodin ja Koulun Päivään 
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▪ Rekisteröityminen luo selkeän rakenteen toiminnalle 
▪ Toimintaan sitoudutaan vahvemmin 
▪ Tuo jatkuvuutta ja pysyvyyttä toimintaan
▪ Yhdistys virallisesti olemassa oleva ”oikeushenkilö”, joka voi 

hakea avustuksia ja lupia, 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

Yhdistyksen perustaminen – miksi 
rekisteröityä?



Yhdistyksen perustaminen
▪ Vanhempainyhdistyksen perustamisopas (kts liiton verkkosivut)

▪ Valmiit säännöt -> Kasvatusyhteisön vanhempainyhdistyksen 
mallisäännöt

▪ Yhdistyksen perustaminen vaatii perustamiskokouksen koolle kutsumisen 
(kutsu kaikille koulun vanhemmille) 
▪ Hallitukseen puheenjohtaja ja 4-12 jäsentä
▪ Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

▪ Yhdistyksen rekisteröityminen PRH:n yhdistysrekisteriin
▪ PRH uudistaa yhdistysrekisteriä, uusi palvelu käytössä 18.9.19! 

Liittokaistapalvelu pois käytöstä syksyn 2019 ajan. Mallisääntöjen 
käyttö mahdollista edelleen (hinta 50€), mutta perustamisilmoitus 
on tehtävä paperilomakkeilla.

▪ Sähköisessä palvelussa perustamisilmoitus, maksu 100 €.



Yhdistyksen perustaminen
▪ Liiton jäsenyys ja palvelut ovat maksuttomia. 

▪ Sastamalassa toimii jo 13 muuta vanhempainyhdistystä. Kannattaa 
verkostoitua ja tehdä yhteistyötä.

▪ Vanhempainliitto on Opintokeskus Siviksen jäsen, joten 
jäsenyhdistyksiemme toimijat voivat osallistua maksutta Siviksen 
koulutuksiin, tarjolla myös esim. Ryhdistä yhdistystä -verkkomateriaali.



Jäsenhankinta
▪ Tehokas viestintä (omat nettisivut, wilma, facebook, whatsapp, instagram 

jne.)
▪ Mitä vanhempaintoiminta on? Miten pääsen mukaan, kehen otan 

yhteyttä, missä kokoonnutaan? Avoimuus kaikessa toiminnassa.

▪ Monipuolinen toiminta houkuttelee mukaan (kyselyt vanhemmille, 
oppilaille, yhteistyö yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kanssa)

▪ Henkilökohtainen kontakti, kysy mukaan toimintaan! Uusien jäsenien 
perehdyttäminen.

▪ Jäsenhakemuslomakkeet helposti saataville

▪ Muista! Saavutukset esiin ja vapaaehtoisten kiittäminen.



Yhdistyksen talous, varainhankinta
▪ Jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut
▪ Tavaramyynti: 

▪ Makeiset, keksit, kynttilät, pesuaineet, wc-paperi, sukat 
ja muut tekstiilit jne.

▪ Sesonkituotteiden myyminen: joulukukat, joulukuuset, 
joulukortit, vappupallot jne.

▪ Tapahtumien järjestäminen, tapahtumiin osallistuminen:
▪ Myyjäiset, buffetit, pienarpajaiset, huutokaupat,

Match showt jne.
▪ Teatterilippujen tai vastaavien tapahtumien lipunmyynti



Anri Leveelahti
vanhempainliitto.fi

@kotijakoulu
Facebook.com/suomenvanhempainliitto


