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VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTAMINEN

ESITYKSEN SISÄLTÖ

- Vanhempaintoiminnan mentorit ry 
- Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tavoitteet 
- Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tehtävät 
- Vapaaehtoisten johtaminen 
- Erilaiset haasteet ja ristiriitatilanteet 



VANHEMPAINTOIMINNAN 
MENTORIT  RY



VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

VERKOSTO KOKENEITA TOIMIJOITA

- Perustettu 2018. Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys 
- Vahvuus ei tule jäsenmäärästä, vaan verkostoista ja kokemuksesta 
- Kokoaa yhteen kokeneita vanhempaintoimijoita  
- Edistää vanhempaintoiminnan vaikuttavuutta, kehittymistä ja jatkuvuutta 
- Valmentaja ja kannustaja, jatkuvuuden turvaaja 

LISÄTIETOJA: 
www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi  
#vanhempaintoiminnanmentorit 

http://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi
http://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi


MIKAJOKINEN.COM

http://www.mikajokinen.com
http://www.mikajokinen.com


YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ 
JA TOIMINNAN TAVOITTEET



VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN TAVOITTEET

MIKSI YHDISTYS ON OLEMASSA?

KATSOTAAN ALKUUN LYHYESTI  
MALLISÄÄNTÖJÄ  



VANHEMPAINYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT - PAIKALLISYHDISTYS

- edistää lasten ja nuorten vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä 
vuorovaikutusta ja yhteistyötä 

- tukea koteja ja kasvatusyhteisöjä terveellisen ja turvallisen oppimis- ja 
kasvuympäristön luomiseksi lapsille ja nuorille sekä edistää heidän 
hyvinvointiaan 

- tuoda esille vanhempien näkemyksiä kasvatusyhteisöjä, opetusta ja 
kasvatusta koskevissa kysymyksissä 

- toimia lasten ja nuorten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja 
vaikuttamisen foorumina.

YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON



VANHEMPAINYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT - PAIKALLISYHDISTYS

- perehtyy kasvatusyhteisön toimintaan ja opetuksen järjestämiseen 
- järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä 

vanhempainiltoja yhteistyössä kasvatusyhteisön kanssa 
- tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja 

kasvatusyhteisön välistä viestintää 
- pitää yhteyttä kasvatusyhteisön toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten 

hyväksi toimivien tahojen kanssa 
- voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti kasvatusyhteisöä,  

oppilaskuntatoimintaa sekä kerho- ja harrastustoimintaa 
- seuraa kunnallista päätöksentekoa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä  

osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen  
toiminta-alueellaan.

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS



VANHEMPAINYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT - KUNTATASOINEN YHDISTYS

- vahvistaa 1§:ssä mainitun kunnan vanhempien ja 
vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten 
kasvuympäristöön vaikuttamisessa 

- edistää kasvatusyhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia 
- edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja 

kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON



VANHEMPAINYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT - KUNTATASOINEN YHDISTYS

- järjestää tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia 
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin 

tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi 
- tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja 

vanhempainyhdistysten toiminnasta 
- pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin 

päättäjiin 
- toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen  

kanssa 
- seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS



VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN TAVOITTEET

MIKSI YHDISTYS ON OLEMASSA?

- Säännöt määrittävät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan laadun 
- Toimintasuunnitelma = Lyhyen ajan suunnitelma (yleensä 1 vuosi) 
- Pitkän ajan suunnitelmat 
- Ketterä reagointi ja varautuminen haasteisiin 
- Tulevaisuussuunnitelma 
- Missio. Visio. Strategia 

KENELLE YHDISTYS ON OLEMASSA?
MINKÄLAINEN IDENTITEETTI? Erottuuko toiminta edukseen?



YHDISTYKSEN HALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT



VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

PUHEENJOHTAJA

- Oltava vähintään 18-vuotias ja täysivaltainen 
- Johtaa, valvoo ja kehittää hallituksen työskentelyä 
- Edustaa yhdistystä ja on yhdistyksen johtohahmo 
- Kutsuu kokoukset koolle 
- Johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa 
- Vastaa siitä, että pöytäkirjat laaditaan 
- Allekirjoittaa yhdistyksen viralliset asiakirjat 
- Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana 
- Osallistuu asioiden valmisteluun ja hallituksen töihin

HYVÄ HALLINTO



VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

PUHEENJOHTAJA

- Johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista 
- Huolehtii työnjaosta ja tukee yhdistyksen toimihenkilöiden työtä 
- Luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko yhdistykseen 
- Rohkaisee ja kannustaa osallistumaan 
- Seuraa yhdistyksen talouden hoitamista 
- Vastaa toiminnan kehittämisestä 

INNOSTAJA, HENGEN LUOJA JA TYÖNJAKAJA 
Puheenjohtaja antaa usein ison panoksen toiminnan hyväksi

HYVÄ HALLINTO



VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

PUHEENJOHTAJA

- Johtaa 
- Edustaa 
- Seuraa 
- Huolehtii 
- Valvoo 
- Vastaa 
- Allekirjoittaa

HYVÄ HALLINTO

- Osallistuu 
- Toimii 
- Luo 
- Kehittää 
- Rohkaisee  
- Kannustaa 
- Kutsuu 



VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

OHJENUORANA LAATUKRITEERIT

- Hyvä hallinto 
- Edustuksellisuus 
- Tavoitteellisuus 
- Suunnitelmallisuus 
- Vaikuttavuus 
- Viestintä ja vuorovaikutus 

LAATUKRITEERIT LUOVAT YMMÄRRETTÄVÄN  
RAKENTEEN MYÖS ARVIOIDA TOIMINTAA! 



Puheenjohtaja ei voi yksin päättää tärkeistä 
asioista. Päätökset tekee hallituksen tai yhdistyksen kokous.



Varapuheenjohtajaa koskevat samat yhdistyslain 

(§35) määräykset kuin puheenjohtajaa.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503


Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole 

kokouksessa mukana, se ei ole päätösvaltainen.



TARVITSEEKO AINA OLLA  
KOKOUS?



ASIOITA VOI  
TEHDÄ MONELLA TAVALLA!



KUNHAN HUOLEHDITAAN  
HYVÄSTÄ HALLINNOSTA



PUHEENJOHTAJALTA ODOTETAAN 
MONENLAISTA OSAAMISTA



- Ymmärtää yhteisön tarpeita 
- Osata ajatella ja työskennellä 

strategisesti 
- Osata johtaa ja kehittää 
- Huolehtia omista, hallituksen ja 

yhdistyksen velvollisuuksista 
- Huolehtia toimintasuunnitelman 

toteutumisesta 
- Pitää talous kurissa ja löytää uusia 

rahoittajia 
- Elää ajassa ja reagoida muutoksiin 
- Osata laajasti perusasiat ja hallita 

uusiakin työskentelytapoja



”Myös vapaaehtoistyössä on 
tärkeää toimia tavoitteellisesti!  

On tärkeää ymmärtää, että tavoitteita 
asettamalla, arvioimalla tuloksia ja 
reagoimalla tarvittavalla tavalla asioihin, 
saavutetaan paremmin tuloksia ja 
menestytään. 

ONNISTUMINEN ON HARVOIN  
VAHINKO!



”Toimintaa voi ja pitää 
tavoitteellistaa kaikilla 
vapaaehtoistoiminnan tasoilla.  

Jos asiat aina tehdään vanhalla tavalla ja kaikki 
aika menee toiminnan rutiineihin, 
kiinnostavuus toimintaa kohtaan alkaa 
vähitellen hiipua. Pahimmillaan toiminta lakkaa 
kokonaan.  

Syynä tähän on usein johtamisen ja 
YHTEISTEN tavoitteiden puuttuminen.  



KOTITEHTÄVÄ HALLITUKSELLE:
1.yhdistykselle? 
2.vapaaehtoisille? 
3.jäsenille? 
4.yhdistyksen sidosryhmille? 

VINKKI: 
https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/yhdistystoiminnan-apuvalineita/ 

Sopikaa omassa hallituksessa, että  
juttelette yhdessä yhteistyön 
merkityksestä. 

Puhukaa siitä, millainen merkitys  
hallituksen ja koko yhdistyksen 
onnistumisella on > 

Miettikää myös yhdessä, miten 
puheenjohtajaa voi tukea hänen 
johtamisroolissaan. Millainen merkitys 
onnistuneella roolituksella on koko 
yhdistykselle? 

https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/yhdistystoiminnan-apuvalineita/
https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/yhdistystoiminnan-apuvalineita/


VAPAAEHTOISTEN 
JOHTAMINEN



JOHTAMINEN 
ON TAITOLAJI

MYÖS VAPAAEHTOISTEN (ERITYISESTI VAPAAEHTOISTEN)



MIKAJOKINEN.COM

”JÄRKI JOHTAA PÄÄTELMÄÄN, 
TUNNE JOHTAA TOIMINTAAN

MOLEMPIA TARVITAAN!

https://www.mikajokinen.com/
https://www.mikajokinen.com/


- Osata johtaa vapaaehtoisia 
- Tukea ja kannustaa muita, sekä ottaa 

vastaan palautetta 
- Luottaa muihin hallituksen jäseniin ja 

antaa heille vastuuta 
- Jakaa tietoa 
- Hyväksyä erilaiset mielipiteet ja 

uudet toimintatavat 
- Mahdollistaa yhteistyötä ja 

vuorovaikutusta 
- Kyetä arvioimaan omat ja muiden 

voimavarat



- Osata johtaa vapaaehtoisia 
- Tukea ja kannustaa muita, sekä ottaa 

vastaan palautetta 
- Luottaa muihin hallituksen jäseniin ja 

antaa heille vastuuta 
- Jakaa tietoa 
- Hyväksyä erilaiset mielipiteet ja 

uudet toimintatavat 
- Mahdollistaa yhteistyötä ja 

vuorovaikutusta 
- Kyetä arvioimaan omat ja muiden 

voimavarat
VINKKI: 
vanhempaintoiminnanmentorit.fi/toiminta/vanhempaintoiminnan-johtaminen/

https://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi/toiminta/vanhempaintoiminnan-johtaminen/
https://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi/toiminta/vanhempaintoiminnan-johtaminen/


ASIOITA VOI OPPIA! KAIKKEA EI  
TARVITSE OSATA VALMIIKSI



Puheenjohtajalta edellytetään laaja-alaista osaamista ja hyvää 
vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoa. 

VINKKI: 
ERILAISIA  VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
TAITOJA VOI OPISKELLA ESIM. 
OPINTOKESKUS SIVIKSEN 
KOULUTUKSISSA. 

https://www.ok-sivis.fi   

https://www.ok-sivis.fi
https://www.ok-sivis.fi


ERILAISET HAASTEET JA 
RISTIRIITATILANTEET 



VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

ERILAISET HAASTEET JA RISTIRIITATILANTEET 

AINA EI MENE SUUNNITELMIEN MUKAAN

Jokaisella vapaaehtoistyötä johtavalla on joskus haasteita näiden kanssa: 

1. Resurssit 
2. Yhteistyö 
3. Vaikuttavuus ja osaaminen 

HYVÄ JA HUONO JOHTAMINEN  
OVAT SEURAUS JA SYY!



1. RESURSSIT



MIKAJOKINEN.COM/VANHEMPAINTOIMINTA 

VANHEMPAINTOIMINNANMENTORIT.FI/TOIMINTA/VANHEMPAINTOIMINNAN-HAASTEITA/

”JOHTAMISTA EI TARVITA, 
JOS EI OLE RESURSSEJA!

https://www.mikajokinen.com/vanhempaintoiminta/
https://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi/toiminta/vanhempaintoiminnan-haasteita/
https://www.mikajokinen.com/vanhempaintoiminta/
https://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi/toiminta/vanhempaintoiminnan-haasteita/


Kun vanhempaintoiminnan ja minkä 
vaan vapaaehtoistoiminnan parissa 
työskentelevältä ihmiseltä kysyy mikä on 
kaikkein vaikeinta toiminnassa, vastaus 
on lähes aina: RESURSSIT 

Tarkemmin resurssien puute! Ei ole 
ihmisiä, rahaa, aikaa, jne. 

TAVOITTEET

RESURSSIT

TULOKSET



”HENKILÖVAIHDOKSET OVAT
 ERITYISEN HAASTAVIA!



Henkilövaihdoksia kuitenkin tarvitaan! 

- Henkilövaihdokset suuri haaste etenkin 
kuntatasoisessa vanhempaintoiminnassa 

- On tärkeää pitää kiinni sovituista asioista, tehtävistä 
ja sopimuksista kunnan kanssa, myös uuden 
tekijäjoukon toimesta 

- Haasteena on uusien toimijoiden perehdyttäminen 
- Edellyttää ymmärrystä kuntatasoisen 

vanhempaintoiminnan johtamisesta ja 
kehittämisestä,  

- Edellyttää kumppanin tuntemista ja hyvää yhteistyötä 

VAIHDOKSET TULEE 
TEHDÄ HALLITUSTI JA SE 
EI AINA OLE HELPPOA…



SILLAT… 
”Aina ei voi laittaa kaikkea uusiksi 
jonkun mielen mukaan, vaan 
yhteistyötä tulee kehittää 
pitkäjänteisesti yhdessä kumppanien 
ja verkoston kanssa. 

TARVITAAN 
KOMPROMISSEJA



VÄITÄN: Resurssien puute johtuu 
usein huonosta johtamisesta tai 
tavoitteellisen johtamisen kokonaan 
puuttumisesta! Vuorovaikutustaan ei 
ole, jos ei ole resursseja. Motivaatio? 

Mitä asialle voi tehdä?  
Miten resurssit saa riittämään? 
Miten tehdä henkilövaihdokset hyvin?



KOTITEHTÄVÄ HALLITUKSELLE:

1.Miten varmistatte nykyisten vapaaehtoisten kiinnostuksen ja motivaation  
toimintaan jatkossa? Listatkaa konkreettisia toimenpiteita: 
-   -   -   

2.Miten saatte uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan? (vrt. hallitus / toimihenkilöt) 
Listatkaa konkreettisia toimenpiteita: 
-   -   -   

3.Miten varmistatte, että toimenpiteet tehdään?



2. YHTEISTYÖ



Jotta YHTEISTYÖ olisi vaikuttavaa ja tuloksellista, 
kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

1. Kodin näkökulma 
2. Edustuksellisuus 
3. Luottamus ja osallisuus 
4. Sitoutuminen ja pitkäjänteisyys  
5. Rakenteiden ja yhteistyöverkostojen luominen 
6. Yhdessä toimiminen 
7. Kumppanuuksien kehittäminen 
8. Tiedonkeruu 
9. Päätöksentekoon vaikuttaminen ja osallistuminen 
10. Riippumattomuus ja itsenäisyys 

TOP  10



KOTITEHTÄVÄ HALLITUKSELLE:

1. Miten yhteistyötä voi kehittää, jotta se olisi entistä vaikuttavampaa ja 
tuloksellisempaa?  

2. Miten arvioitte vaikuttavuutta? 

3. Miten arvioitte tuloksellisuutta?



3. VAIKUTTAVUUS JA OSAAMINEN



Jotta toiminta olisi vaikuttavaa, tulee 
osata tehdä! 

Osaamisen tavoitteellisella kehittämisellä ja 
yhdessä kehittymisellä on sitä isompi merkitys, 
mitä vaikuttavampaa toiminta on tai mitä 
suuremmat ovat odotukset toiminnalle. 

Mitä enemmän toiminnalle asetetaan laadullisia 
tavoitteita, sen tärkeämpään rooliin osaaminen 
nousee. 
  

KOKEMUS AUTTAA 
ONNISTUMAAN!



JOHTAMINEN  
ON JOSKUS YKSINÄISTÄ



KUN HAASTEET KASVAVAT,  
KASVAA MYÖS HYVÄN JOHTAMISEN TARVE



ONKO OLO  
SILLOIN TÄLLAINEN?



HAASTEIDEN VAIKUTUKSIA VOIDAAN 
VÄHENTÄÄ, KUN NIISTÄ USKALTAA PUHUA!



HYVÄ JOHTAMINEN 
EI ONNISTU VAHINGOSSA



KOTITEHTÄVÄ HALLITUKSELLE:

Pohtikaa yhdessä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1.MITÄ on vanhempaintoiminnan johtaminen? 

2.MIKSI on vanhempaintoiminnan johtaminen? 

3.MITEN johtaminen näkyy omassa yhdistyksessä?



You can!
Parhaimmillaan vanhempaintoiminta 
on tavoitteellista ja yhteisiä asioita 
kehittävää toimintaa, jossa jokaisella 
on oma roolinsa. 

HYVÄ JOHTAMINEN ON  
YHTEISTYÖTÄ!



TEHDÄÄN ILOLLA & 
AUTETAAN TOINEN TOISIAMME



#YHDESSÄ

VINKKI: 
vanhempaintoiminnanmentorit.fi/toiminta/vanhempaintoiminnan-mentorit-apuna/ 

https://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi/toiminta/vanhempaintoiminnan-mentorit-apuna/
https://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi/toiminta/vanhempaintoiminnan-mentorit-apuna/


KIITOS!
OLE YHTEYDESSÄ

VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY 
MIKA JOKINEN

https://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi/
https://www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi/

