
PJ-kaste 
17.11.2022

Tampereen Vanhemmat ry:n  järjestämä tamperelaisten vanhempainyhdistysten 
puheenjohtajien ja aktiivien verkostoitumisilta

Pellava-lounge, Tampere



ILLAN AIKATAULU

klo 17.30 Tervetuloa ja tarjoilusta nauttimista. 
Esittäytymiskierros

klo 18 Arttu Vuori - nuorisovaltuustosta

klo 18.20 Keskusteleva tuokio VY-toiminnasta

klo 18.45 Juhlamaljat sekä vapaata keskustelua

klo 19.30 Kiitos osallistujille!





Yhdistyksen toiminnasta muistettavaa

- Yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain määrittämää
- Yhdistyksen säännöt määrittävät mm. kuka voi olla yhdistyksen jäsen (muista 

pitää jäsenrekisteriä) sekä osaltaan hallituksen jäsenten, kuten puheenjohtajan, 
tehtävät

- Jos tuntuu, että nykyiset sääntönne ovat jollain tapaa vanhentuneet helppo 
vaihtaa Vanhempainliiton mallisääntöihin (esihyväksytty PRH:ssa) 
(https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijoille/vanhempainyhdistyksen-mall
isaannot/)

- Hallituksen, etenkin PJ:n vaihtuessa muista ilmoittaa 
- Patentti- ja rekisterihallitukseen eli PRH:lle
- Vanhempainliitolle 

(https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijalle/yhdistyksen-toiminta/yhteystietojen-paivitys/) 
- Tampereen Vanhemmille (https://www.tampereenvanhemmat.fi/yhdistys/yhteystiedot-3/ )
- Pankkiin

https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijoille/vanhempainyhdistyksen-mallisaannot/
https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijoille/vanhempainyhdistyksen-mallisaannot/
https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijalle/yhdistyksen-toiminta/yhteystietojen-paivitys/
https://www.tampereenvanhemmat.fi/yhdistys/yhteystiedot-3/


Kuka teidän yhdistyksessänne on jäsen? 

Takahuhdin koulun vy:n vinkki



Takahuhdin koulun vy:n vinkki



Puheenjohtaja
Takahuhdin koulun vy:n vinkki



Puheenjohtaja
Takahuhdin koulun vy:n vinkki



Sihteeri ja rahastonhoitaja
Takahuhdin koulun vy:n vinkki



Muita tehtäviä ja vinkkilista

- Varapuheenjohtaja
- Viestintävastaava(t)
- Tapahtumavastaava(t)
- Yhdyshenkilövastaava(t)
- muut säännöissä tai toimintasuunnitelmassa mainitut/tarvittavat tehtävät
- Mitä muita tehtäviä teidän yhdistyksissä käytössä?
- Kannattaa seurata mm.

- Vanhempainliiton sivuja - koulutuksia vy-toimintaan liittyen
- Tampereen Vanhempien sivuja - esim vinkkejä 

https://www.tampereenvanhemmat.fi/tyoryhmat/viestintatyoryhma/vinkit-ja-oppaat-vanh
empainyhdistyk/

- Opintokeskus Siviksen koulutuksia - https://www.ok-sivis.fi/
-  Satakunnan yhteisökeskus - Järjestötoiminnan perusteet-koulutus

Muista hyödyntää 
PJ-pulinaryhmän 
mahdolistama vertaistuki

https://www.tampereenvanhemmat.fi/tyoryhmat/viestintatyoryhma/vinkit-ja-oppaat-vanhempainyhdistyk/
https://www.tampereenvanhemmat.fi/tyoryhmat/viestintatyoryhma/vinkit-ja-oppaat-vanhempainyhdistyk/
https://www.ok-sivis.fi/




Tampereen vanhemmat ry
Vuosikello 2022

Tammikuu:
❏ vuosikokouksen valmistelu
❏ tapaaminen pk opetusjohdon sekä oppilashuollon 

kanssa
❏ jäsenjärjestöavustuksen raportointi 

Vanhempainliitolle
❏ raportointi avustuksen käytöstä kaupungille?

Helmikuu:
❏ vuosikokous ja hallituksen järjestäytyminen
❏ jäsenjärjestöavustuksen haku, Vanhempainliitto
❏ kaupungin avustus hakuun

Maaliskuu: 
❏ yhteys kaupunkiin (elokuun) suojatiepäivystyksestä
❏ viestintä vanhempainyhdistyksille 

suojatiepäivystyksestä
❏ hallituksen suunnittelukokous
❏ vy-vierailuja

Huhtikuu:
❏ viestintä vanhempainyhdistyksille 

suojatiepäivystyksestä
❏ jäsentapahtuma?
❏ hallituksen kokous

Toukokuu:
❏ tapaaminen pk opetusjohdon sekä 

oppilashuollon kanssa
❏ vy-vierailuja
❏ hallituksen kokous

Kesäkuu:
❏ jäsentapahtuma/hallituksen ja aktiivien rentoutuspäivä?

Heinäkuu: loma

Elokuu:
❏ muistutus suojatiepäivystyksestä
❏ hallituksen kokous → syksyn aikataulu lukkoon viimeistään 

nyt
❏ viestintää jäsenyhdistyksille jäsenhankinnasta 

vanhempainilloissa
❏ tapaaminen pk opetusjohdon ja oppilashuollon kanssa

Syyskuu:
❏ jäsenyhdistysten vuosikokoukset alkavat
❏ hallituksen kokous
❏ Valtakunnallinen kodin ja koulun päivä

Lokakuu:
❏ marraskuun tapahtumien valmistelu, kutsut 
❏ hallituksen kokous
❏ vy-vierailuja
❏ Vanhempainliiton vuosikokous ja jäsenpäivä
❏ jäsenyhdistysten vuosikokouksia

Marraskuu:
❏ jäsentapahtuma → PJ  kaste 17.11.2022
❏ Kiusaamattomuuskävely 17.11.2022
❏ Vanhempainliiton liittokokous ja kunta vy verkostopäivä

Joulukuu:
❏ vuosikokouksen valmistelu alkaa (aika, paikka, dokumentit)

Lisäksi yhteydet Vanhempainliittoon, muihin kuntayhdistyksiin   ja mm 
PJ-pulinaryhmän fasilitointi ja SOME läpi vuoden



Valtakunnallisista teemapäivistä toimintaideoita
Lapsen oikeuksien päivä ja -viikko
https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapse
noikeuksienviikko/

Opetushallituksen ylläpitämä listaus

https://www.oph.fi/fi/opettajille/teemapaivakal
enteri 

Ks myös Vanhempainliiton 
tapahtumakalenteri

https://vanhempainliitto.fi/tapahtumat/ 

MLL
- mm koulurauhan julistus lukuvuoden alussa 
https://www.mll.fi/koulurauha/

Suojatiepäivystykset lukuvuoden alussa)

Kodin ja koulun päivä  https://kodinjakoulunpaiva.fi/

Lapsi mukaan töihin päivä (kampanjasivu 2022)

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lasten-vuoro/
lapset-mukaan-toihin-paiva-18-11-2022

Tapahtumiin saa ideoita/jujua vuodenajoista: vappu, 
halloween, kevät, syksy, joulu, ….

Muista aloittaa oman toiminnan  suunnittelu ajoissa!!! Keväällä syksy, ja syksyllä kevät on hyvä perusrytmi 

https://www.oph.fi/fi/opettajille/teemapaivakalenteri
https://www.oph.fi/fi/opettajille/teemapaivakalenteri
https://vanhempainliitto.fi/tapahtumat/
https://kodinjakoulunpaiva.fi/




Tampereen vanhempien työryhmät 2022, mitä 
meneillään ja vastuut

Kaupunkiyhteistyö:
★ Opetusjohdon sekä oppilashuollon 

tapaamiset
○ tammi-, touko- ja elokuu, lisäksi etukäteen 

valmistautuminen muutamaa viikkoa ennen
○ Johanna sekä Minna
○ etänä ja päiväsaikaan

★ Unicefin Lapsiystävällinen kunta-malli
○ Tapaamisia suunnilleen kuukausittain 

+kotitehtävät/valmistautuminen
○ Johanna
○ etänä ja päiväsaikaan

★ Järjestöedustamo
○ Kuukausittaiset kokoukset sekä 

valmistautuminen ja työryhmätoiminta
○ Johanna
○ lähikokoukset klo 15 alkaen

★ Suojatiepäivystys:
○ Johanna
○ Projektiluontoisesti maalis-toukokuussa 

sekä elokuussa
○ Koordinaattorina kaupungin ja 

vanhempainyhdistysten välisessä 
viestinnässä

Koulurauhatyöryhmä:
★ Jouni vetää, aktiivisesti mukana myös Aila

○ tällä hetkellä tulevaisuuden suunta ja aikataulu etsinnässä
○ Koulun korva-toiminta, Ulriikka
○ Kiusaamattomuuskävely lapsen oikeuksien viikolla 14.-20.11 

(päätapahtuma torstaina 17.11.) → järjestämässä Aila, Jouni ja 
Johanna

Kouluruokatyöryhmä:
★ Vetovastuu Jaana, mukana myös Jonna ja Johanna

○ Opetusjohdon, kaupungin ravintoterapeuttien sekä Voimian 
kanssa palaveerattu kyselyn vastauksista → kaupunki näkee 
tarpeen kartoittaa Voimian, koulujen sekä 
vanhempainyhdistysten kanssa https://nykytila.fi/

○ Meidän seuraavat askeleet: viestintä vanhempainyhdistyksille 
sekä palaveri esimerkiksi sivistystoimen kanssa

Viestintätyöryhmä:
★ Minna 

○ verkkosivut, jäsenrekisteri
○ facebook
○ pj-pulinat

★ Johanna 
○ instagram ja facebook 
○ verkkosivut (silloin tällöin)
○ pj-pulinat
○ some-kuvituksia Canvalla

★ Soila 
○ jäsenkirje
○ kuvituksia

https://nykytila.fi/


Tampereen vanhemmat ry hallituslaisten 
nimetyt henkilöt vastuurooleihin tk 2022

Puheenjohtaja : Johanna

Varapuheenjohtaja: Jouni

Sihteeri: Sanna

Rahastonhoitaja: Hanna



KIITOS OSALLISTUMISESTA!

Jos kipinä syttyy tulla mukaan Tampereen vanhemmat ry toimintaan, lisätietoa saat 
sähköpostitse hallitus@tampereenvanhemmat.fi

Toimintaamme voi osallistua joko hallitusjäsenen roolissa tai työryhmissämme. 
Toiminnassa mukana olo on avointa kaikille (=ei vaadita että on oman vy:pj tai edes 
jäsenenä koulu/pk-vanhempainyhdistyksessä). Kiinnostus ja tahto edistää lasten ja 
nuorten ja perheiden asioita riittää :)

mailto:hallitus@tampereenvanhemmat.fi

