
Vanhempainyhdistystoiminta, 
jäsenyys ja jäsenhankinta



Vanhempainyhdistys

▪ kokoaa koulun/päiväkodin vanhemmat yhteen

▪ edistää vanhempien ja lasten osallisuutta 

▪ luokkatoimikuntayhteistyö

▪ oppilaskuntayhteistyö

▪ toimii vanhempien vaikutuskanavana

Vanhempainyhdistystoiminta

▪ on osa kodin ja koulun yhteistyötä

▪ toiminta lähtee paikallista tarpeista 

▪ on vanhempien järjestämää toimintaa

▪ perustuu vapaaehtoisuuteen

▪ toimii kaikkien lasten ja nuorten hyväksi

▪ on avointa kaikille vanhemmille



Mikä tekee toimivan 
vanhempainyhdistyksen?

• selkeä toiminta-ajatus ja tavoitteet

• säännöt hallussa

• toimintaan sitoutunut hallitus

• napakka toimintasuunnitelma /toimintakalenteri

• toiminnan arviointi

• talousasiat ovat kunnossa



Mikä tekee toimivan 
vanhempainyhdistyksen (2)?

▪ avoimuus, jäseniä arvostava ilmapiiri

▪ viestintä, yhdistyksen ilme

▪ luotettavuus

▪ vastuunjako ja tasapuolinen työnjako

▪ yhteistyö lähiympäristön yhdistysten kanssa

▪ tiedon siirtäminen uusille toimijoille



Säännöt, toiminnan peruskivi

▪ Säännöt ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja hallintoa. 

▪ Säännöt tulee olla hallituksen jäsenten käytössä ja ne 

kannattaa jakaa aina uusille hallituksen jäsenille. 

▪ Lainsäädäntö: yhdistyslaki, kirjanpitolaki  ja –asetus, 

tilintarkastuslaki ja tietosuojalaki.



Jäsenet

▪ Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai 

säätiö.

▪ Jäsenet ja jäsenyyden ehdot määritellään yhdistyksen 

säännöissä.

▪ Jäsenen täytyy osoittaa halunsa olla yhdistyksen jäsen, eli 

pitää liittyä.

▪ Jäsenellä on milloin tahansa mahdollisuus erota 

yhdistyksestä.



Varsinainen jäsen (1)

▪ Varsinaisella jäsenellä on kaikki oikeudet ja velvollisuudet:

• saada tietoa yhdistyksen toiminnasta 

• osallistua päätöksentekoon yhdistyksen vuosikokouksessa 

• asettua ehdolle hallitukseen

• oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen hallitukselle ja 

vuosikokoukselle 



Varsinainen jäsen (2)

▪ äänioikeus vuosikokouksissa, äänioikeutta ei voi siirtää 

muille

▪ nostaa moitekanne yhdistystä vastaan, jos se on tehnyt 

lainvastaisen tai muuten moitittavan päätöksen

▪ jäsen ei ole henkilökohtaisessa vastuussa yhdistyksen 

velvoitteista.



Kannatusjäsen

▪ Kannatusjäsen on henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea 

yhdistyksen toimintaa.  Kannatusjäsenillä ei yleensä ole 

yhdistyksessä oikeuksia  mahdollisesti  yhdistyksen 

kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeutta lukuun ottamatta. 

Kannatusjäsenten jäsenmaksu on tavallisesti korkeampi 

kuin varsinaisilla jäsenillä.



Kunniajäsen

▪ Kunniajäsen on henkilö tai yhteisö, jolle yhdistys haluaa 

osoittaa erityistä arvostustaan kutsumalla hänet 

kunniajäseneksi. 

▪ Useilla yhdistyksillä kunniajäsenet valitsee yhdistyksen 

vuosikokous yhdistyksen hallituksen ehdotuksen pohjalta. 

Kunniajäsen on tavallisesti  vapautettu yhdistyksen 

jäsenmaksusta. 



Jäsenen velvollisuuksia

▪ Maksaa vuosittainen jäsenmaksu, jos yhdistyksellä on 

sellainen.

▪ Jäsen ei saa toiminnallaan yhdistyksessä tai sen 

ulkopuolella  vahingoittaa huomattavasti yhdistystä. 

▪ Velvollisuuksiin ei kuulu esimerkiksi asettuminen ehdokkaaksi tai ottaa 

vastaan yhdistyksen luottamustehtäviä. Ehdokkuudesta voi aina kieltäytyä 

mistä hyvänsä syystä, tai syytä ilmoittamatta. Jäsentä ei tietämättään saa 

valita yhdistyksen luottamustehtävään. 



Jäsenluettelo

▪ Yhdistyslain (12 §) mukaan yhdistyksen jäseneksi 

liittymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin 

määrätty. 

▪ Yhdistyslain (11 §) mukaan hallituksen on ylläpidettävä 

jäsenistään jäsenluetteloa, johon  on merkittävä kunkin 

jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.



Mistä uusia jäseniä?

▪ Monipuolinen toiminta houkuttelee mukaan

▪ Henkilökohtainen kontakti 

▪ Jäsenedut

▪ Tehkää yhdistyksen toiminnan tulokset näkyväksi

▪ Avoin viestintä (yhdistyksen oma esite, verkkosivut, wilma, 

blogit, somekanavat jne.)

▪ Avoimuus kaikessa toiminnassa

▪ Jäsenlomakkeet helposti saataville, yhteystiedot esiin

▪ Yhdistys esillä kaikissa koulun/päiväkodin tilaisuuksissa

▪ Kyselyt

▪ Kiinteä yhteys luokkatoimikuntiin.



vanhempainliitto.fi
www.facebook.com/suomenvanhempainliitto

twitter.com/kotijakoulu

www.instagram.com/kotijakoulu/

www.kodinjakoulunpaiva.fi


