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Onko kuntakohtainen 
vanhempaintoiminta haastavaa?

Miten sellaista johdetaan? 
Mitä sinä voit tehdä? 

Mitä voitte tehdä yhdessä ja mikä sinun roolisi on?



Monenlaisia 
haasteita!



Kyselyn tulokset



Kyselyn tarkoitus ja toteutus

• Kyselyn avulla haluttiin luoda käsitys kuntakohtaisen 
vanhempaintoiminnan tilasta juuri nyt. Asioista, jotka 
koetaan helpoiksi ja asioista, jotka koetaan haasteellisina.  

• Vastaaminen tapahtui nimettömästi.  

• Vastaajia sai olla useampi samasta kuntakohtaisesta 
vanhempainyhdistyksestä.  

• Vastaaminen ei edellyttänyt kesäpäiville osallistumista. 

• Vastaaminen oli mahdollista toukokuulta elokuulle.  



Vastauksia 15



Vastaajista lähes 55% vastuussa 
vanhempaintoiminnan johtamisesta





Haasteellisinta
Aktiivisten toimijoiden saaminen 

mukaan (73,3%) 
Osallistujien innostaminen (53,3%) 

Toiminnan kokonaisuuden 
hahmottaminen - selkeä päämäärä, 

tavoitteet ja keinot (26,7%)



Sujuu hyvin 
tai melko hyvin 

Talousasiat ja niiden hallinta (66,7%) 
Kokoustekniset ja hallinnolliset asiat 

(53,3%) 
Viestintä hallituksen sisällä tai 

jäsenistölle (40%)



Miten menee?

toiminnassa 
paljon 
kehittämisen 
varaa ja selkeys 
puuttuu

toiminta on 
vakiintunut, 

hankalissakin 
tilanteissa löydämme 

joustavat ratkaisut



 Haasteet 
vaikuttavat johtamiseen!



Johtaminen?
Mitä se on?



2 tärkeää kysymystä:



MITÄ 
on vanhempaintoiminnan 

johtaminen?



MIKSI 
on vanhempaintoiminnan 

johtaminen?



5 min tauko



Haluatko muutosta?
Vai haluatko mieluummin 

keskittyä ylläpitämään olemassa olevaa?



Tunnista 
vahvuudet ja haasteet



Mitä sinun pitää tehdä?
Mikä on sinun roolisi?



Mitä sinä haluat tehdä?
Mikä on sinun motivaatiosi?



Mitä sinä voisit tehdä?
Mikä on sinun kyvykkyytesi?



Yksin
• 3 ylläpidettävää vahvuutta 

• 3 keskeisintä haastetta

• Mitä sinun pitää tehdä? Mitä haluat tehdä? Onko sinulla 

osaamista muutokseen?


OHJE:

1. Kirjoita jokaiselle lapulle yksi haaste tai vahvuus (yhteensä 3+3 lappua)

2. Kirjoita samat otsikot A4:seen

3. Tuo laput seinälle (Mika ja Tuula ryhmittelevät niitä lennosta)

4. Palaa paikallesi > Mieti mitä sinun pitää tehdä? Mikä motivoi sinua? Onko 

sinulla osaamista muutokseen?





Ryhmissä
• Keskustelkaa aktiivisesti ryhmän aiheista, vahvuuksista ja 

haasteista 

• Peilatkaa ja poimikaa ajatuksia

• Haastakaa toisianne


OHJE:

1. Valitse ryhmä

2. Osallistu aktiivisesti keskusteluun

3. Kirjaa asioita A4:seen. Yritä saada sisältöä jokaiseen ruutuun

4. Mieti, mitä SINÄ voit tehdä!



Keskustelu



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


Ja jossa jokainen voi olla ilolla 
mukana!



Tule mukaan!
Etsimme sinun kaltaisia osaajia mukaan toimintaan. 

Mentoriverkosto syntyy vain yhdessä!



Kiitos!
vanhempaintoiminnanmentorit.fi


Löydät meidät myös FB:stä ja IG:sta

http://vanhempaintoiminnanmentorit.fi

