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Johdanto alueyhdistyksen vuoteen 2013
Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry on perustettu vuonna 2004. Yhdistyksen
tarkoituksena on toimia vantaalaisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä, edistää vanhempien,
koulun ja hallinnon välistä yhteistyötä sekä edistää vanhempainyhdistysten kannanottojen esiin tulemista
koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.
Vuosi 2013 oli VANVARYn toiminnassa muutosten vuosi, jonka aikana toimintaa kehitettiin vastamaan
nykypäivän yhteistyön mahdollisuuksia ja odotuksia.
Keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin osallistuminen kodin ja koulun yhteistyömallin kehittämiseen Vantaalla,
yhteistyön lisääminen jäsenten eli vantaalaisten vanhempainyhdistysten kanssa ja sidosryhmäyhteistyön
kehittäminen keskeisten yhteistyökumppanien Vantaan kaupungin ja Suomen Vanhempainliiton kanssa.
Yhdistyksen ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen oli myös yksi keskeinen tavoite, juuri viestinnän ja
vuorovaikutuksen riittämättömyys sai VANVARYn jäsenkunnalta ankaraa kritiikkiä ennen vuosikokousta
Ravintola Mummolassa 7.2.2013 järjestetyssä Vantaan vanhempaintoimijoiden aluetapaamisessa. Jotain oli
tehtävä, muutos oli mahdollisuus.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa 6.3.2013 yhdistykselle valittiin uusi puheenjohtaja. Myös hallituksen
kokoonpano vaihtui kokonaan. Yhdistyksen toimintaa lähdettiin kehittämään määrätietoisesti
avoimempaan suuntaan. Uusi hallitus lähti hakemaan uudenlaista tapaa työskennellä, sellaista jossa
jokaisella on oma tärkeä asiantuntijaroolinsa ja jossa jokainen on osa hyvää yhteen pelaavaa joukkuetta.
Muutoksen keskiössä oli alueyhdistyksen tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja vaikuttava toiminta.
Kaikki vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin ja tulokset täyttivät odotukset!

VANVARY 2013 lukuina
Rekisteröityjä jäsenyhdistyksiä: 41
Jäsenyhdistysten määrän kasvu: 32 %
Tilaisuudet: 29
Lausunnot ja tiedotteet: 12
Käyntejä verkkosivuilla: 7 056
Uutisia verkkosivuilla: 39
Lukukertoja blogissa: 1 048
Jäseniä Facebook-ryhmässä: 130
Jäseniä hallituksen Facebook-ryhmässä: 10
Viestejä Facebook-ryhmissä: useita satoja
Dokumentteja hallituksen Facebook-ryhmässä: 135
Hallituksen jäsenten lukumäärä: 10
Hallituksen jäsenten sukupuolinen jakauma: 7 naista, 3 miestä
Hallituksen kokousten lukumäärä kaikkiaan: 7
Tilin saldo: 11,05 euroa

Kodin ja koulun yhteistyön tukeminen
Kodin ja koulun yhteistyömalli uudistui Vantaalla toimintavuoden aikana. Peruskoulujen johtokunnat
lakkautettiin 1.4.2013 lukien. Uusi kodin ja koulun yhteistyömalli perustuu vanhempainyhdistyksiin ja
vanhempainfoorumeihin, sekä sujuvaan yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Entistä useammalla
vanhemmalla on mahdollisuus osallistua kodin ja koulun yhteistyöhön. Vantaan kaupungin sivistysvirasto
valmisteli toimintaohjeen kodin ja koulun yhteistyöhön. VANVARYn hallitus osallistui ohjeen valmisteluun
kommentoimalla sitä. VANVARYn hallitus oli mukana myös sivistysviraston maaliskuussa järjestämissä
alueellisissa työpajoissa, joihin osallistui niin koulujen henkilökuntaa, huoltajia kuin myös Suomen
Vanhempainliiton edustaja. Nämä vanhempaintilaisuudet olivat tärkeä osa kodin ja koulun yhteistyömallin
valmistelua. VANVARYn puheenjohtaja käytti kaikissa kolmessa tilaisuudessa puheenvuoron.
Vanhempainyhdistysten ja johtokuntien lausunnot olivat myös merkittävässä roolissa uuden toimintamallin
luomisessa. Opetuslautakunta hyväksyi uuden toimintaohjeen toukokuussa 2013 ja ohje tuli voimaan
1.8.2013.
Toimintaohjeessa on määritelty myös VANVARYn rooli kodin ja koulun yhteistyössä. Osa vantaalaista kodin
ja koulun yhteistyömallia on vanhempainyhdistysten alueyhdistyksen ja ruotsinkielisissä peruskouluissa
toimivan Hem och Skolanin säännölliset tapaamiset Sivistysviraston johdon kanssa. Lisäksi toimintaohjeessa
todetaan, että Sivistysvirasto järjestää vuosittain alueellisia tapaamisia, johon jokaisen alueen koulun
vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta voi lähettää edustajiaan. Lisäksi VANVARYn hallitusta ja
Hem och Skolania pyydetään lähettämään tapaamisiin omat edustajansa. VANVARYn toiminnan keskiössä
ovat kaupunkitasoinen vaikuttaminen ja jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen.
Syksyn ajan Vantaalla käytyä koulukeskustelua hallitsi kaupungin vuoden 2014 talousarvioehdotukseen
sisältyvä ehdotus perusopetuksen tilankäytön tehostamisesta. Sivistysvirasto järjesti asiasta kolme
alueellista huoltajien kuulemistilaisuutta. VANVARYn edustajat olivat läsnä näissä tilaisuuksissa. VANVARY
antoi syyskuussa Vantaan kaupungille lausunnon perusopetuksen säästökohteista, tilatarkastelusta ja
suunnitelmasta tilakulujen vähentämiseksi. Lausunnossa puollettiin säästöjen etsimistä mieluummin
tilakuluista kuin henkilöresursseista, mutta painotettiin toisaalta huolellista valmistelua ja hyötyjen ja
haittojen kokonaisvaltaista tarkastelua.
Myös koulu- ja päiväkotirakennusten kunto ja erityisesti sisäilmaongelmat aiheuttivat keskustelua. Vantaan
kaupunki ja VANVARY järjestivät yhteistyössä keskustelutilaisuuden 23.10.2013 koulujen ja päiväkotien
sisäilmasta. Lisäksi yhdistys tuki paikallisia vanhempainyhdistyksiä koulujen tilaongelmiin liittyvissä
kysymyksissä.

Jäsenyhdistykset ja toiminnan edustuksellisuus
Yksi toimintavuodelle asetetuista keskeisistä tavoitteista oli yhteistyön, viestinnän ja vuorovaikutuksen
lisääminen jäsenyhdistysten kanssa. Jäsenluettelo päivitettiin ja käyttöön otettiin uusia viestintämuotoja.
Jäsenyhdistykset
Kun nykyinen hallitus aloitti toimintansa 6.3.2013, VANVARYn jäsenrekisterissä oli 31 jäsenyhdistystä.
31.12.2013 niitä oli 41. Kasvua tapahtui vuoden 2013 aikana yli 32 %. Lisäksi on vireillä uusia yhdistyksiä,
jotka odottavat rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallituksessa, sekä sen jälkeen VANVARYn jäseneksi
pääsyä.
Alueyhdistyksen toiminnan edustuksellisuuden ja vaikuttavuuden vuoksi on tärkeää saada yhteys kaikkiin
jäsenyhdistyksiin, sekä päivittää jäsentiedot ajan tasalle. Tätä työtä on tehty läpi koko toimintavuoden.

41 jäsenyhdistyksestä edelleen noin puolella on vajavaiset tiedot VANVARYn jäsenrekisterissä (alueyhdistys
edellyttää yhdistykselle rekisteröityä sähköpostiosoitetta, ei jäsenien henkilökohtaisia), tosin niistäkin osa
on muuten aktiivisia alueyhdistyksen suuntaan. Jäsentietojen päivittäminen jatkuu edelleen tavoitteena
saada työ valmiiksi vuoden 2014 aikana.
Vuoden 2013 aikana VANVARYn hallitus päätti erityisesti keskittyä tukemaan peruskoulujen yhteydessä
toimivien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämistä tai uudelleenaktivointia, osana Kodin ja koulun
uuden yhteistyömallin jalkauttamista. Vantaan perusopetuksen osalta edustuksellisuus on kasvanut
VANVARYn rekisteröityjen vanhempainyhdistysten muodossa noin 76 %:iin.
Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 46 peruskoulua (itäisellä alueella 15, koillisella 13 ja läntisellä
18), joista 37:ssä toimi rekisteröity vanhempainyhdistys. Näistä 35 oli 31.12.2013 VANVARYn
jäsenyhdistyksiä. Kaikkiaan alueyhdistyksellä oli jäsenenään tai muuten yhteistyötä vanhempainverkostojen
kanssa 40 peruskoulun osalta, mikä tarkoittaa noin 87 %:n edustuksellisuutta. Perusopetukseen liittyviä
jäsenyhdistyksiä oli 39, osa yhdistyksistä edusti samoja kouluja (päällekkäistä toimintaa). Osa
paikallisyhdistysten toiminnasta oli alueellista.
Alueyhdistys tekee yhteistyötä myös rekisteröimättömien vanhempainfoorumeiden ja -verkostojen kanssa.
Vuoden 2014 puolella voimaantuleva sääntöuudistus tulee mahdollistamaan alueyhdistyksen
päätöksentekoon mukaantulon myös foorumeille ja vanhempaintoimikunnille henkilöjäsenyyksien
muodossa.
VANVARYn jäsenmäärä on ollut koko vuoden 2013 kasvujohteinen ja suunta näyttää edelleen jatkuvan.
Erityisesti hyvään kehitykseen on vaikuttanut Kodin ja koulun uusi yhteistyön malli, sekä uuttera tehty työ
asian eteen yhdessä alueyhdistyksen ja paikallisten vanhempaintoimijoiden kanssa. Perusopetuksen osalta
eniten tehtävää on edelleen koillisella ja läntisellä alueella. Itäisellä alueella vain yhdessä koulussa ei vielä
toimi vanhempainyhdistystä ja yhden koulun vanhempainyhdistys ei ollut vuoden loppuun mennessä
alueyhdistyksen jäsenyhdistys.
Varhaiskasvatuksen osalta päiväkotien rekisteröityjä vanhempainyhdistyksiä VANVARYn jäseninä oli vuoden
2013 lopussa kaksi, joista toinen päiväkodin ja toinen iltapäiväkerhon vanhempainyhdistys. Lisäksi on
vireillä rekisteröintejä, joiden jälkeen päiväkotivanhempainyhdistysten jäsenmäärä tulee kasvamaan.
Lyhyen tähtäimen strategiassaan VANVARY päätti keskittyä vuonna 2014 päiväkotien
vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen. 2014 maaliskuussa tulee käynnistymään
merkittävä kampanja yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton ja Vantaan kaupungin kanssa.
Toimintavuoden aikana tuettiin myös päiväkoti-vanhempainyhdistysten perustamista. Toisen asteen
koulutuksen jäsenyhdistyksiä alueyhdistyksellä ei ollut toimintavuoden loppuun mennessä yhtään.
Yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa kehitettiin suunnitelmallisesti. VANVARYn hallitus valitsi
keskuudestaan jäsenvastaavan ja aluevastaavat kaikille kolmelle perusopetuksen suuralueille (itäinen,
läntinen ja koillinen). Aluevastaavien tehtävänä on mm. tukea vanhempainyhdistysten perustamista ja
toiminnan uudelleen aktivointia, sekä koordinoida yhteistyötä alueiden vanhempainyhdistysten ja
alueyhdistyksen välillä. VANVARYn aluetoimintaan liittyvä päätöksenteko tapahtuu hallituksessa.
VANVARY oli mukana perustamassa tai muuten toimintaa käynnistämässä ja tukemassa mm. seuraavien
vanhempainyhdistyksien kanssa: Hakunilan koulun vanhempainyhdistys, Hämeenkylän koulun
vanhempainyhdistys, Jokiniemen koulun vanhempainyhdistys, Martinlaakson koulun vanhempaintoiminta,

Päiväkummun koulun vanhempainyhdistys, Rajatorpan koulun vanhempainyhdistys, Sotungin koulun
vanhempainyhdistys sekä Vantaankosken koulun vanhempainyhdistys.
Koulutusta yhdistystoiminnan perusteista ja yhdistyksen viestinnästä
Vantaalaisille vanhempainyhdistystoimijoille järjestettiin lauantaina 26.10.2013 Tikkurilassa Aikuisopiston
tiloissa koulutusta yhdistystoiminnan perusteista ja yhdistyksen viestinnästä. Koulutus järjestettiin
yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Suomen Vanhempainliiton kanssa. VANVARYn oma koulutuksellinen
osio liittyi viestintään. Koulutukseen osallistui iso joukko vanhempaintoimijoita ympäri Vantaata, suuri osa
osallistujista oli VANVARYn jäsenyhdistyksistä ja niiden hallituksista. Koulutus rahoituksineen oli osa Redihanketta (Reissuvihkosta dialogiin – Ideoita kodin ja koulun yhteistyöhön), johon Vantaa osallistui.

Sidosryhmäyhteistyö ja toiminnan vaikuttavuus
Vantaalaisten vanhempainyhdistysten lisäksi VANVARYn keskeisiä sidosryhmiä ovat Vantaan kaupunki
(erityisesti Sivistysvirasto) ja Suomen Vanhempainliitto.
VANVARY ja Hem och Skolan tapaavat säännöllisesti sivistysviraston johtoa keskustellakseen ajankohtaisista
perusopetukseen tai varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista. Kertomusvuonna näitä tapaamisia järjestettiin
kaksi. Ensimmäinen tilaisuus oli 21.8.2013 ja sen aiheena olivat perusopetuksen suunnitellut säästötoimet.
Toinen tilaisuus järjestettiin 19.11.2013 ja siinä keskusteltiin kodin ja koulun välisestä viestinnästä, mm.
Wilma-viestinnän kehittämisestä. Tapaamisessa sovittiin yhteistyöstä mm. myöhemmin järjestettävien
suunnittelutapaamisten merkeissä, sekä mukaantulosta viestintään sosiaalisessa mediassa. Yhteistyö
konkretisoituu vuonna 2014.
Lisäksi VANVARY tapasi perusopetuksen johtajan ja aluepäälliköt suunnittelutapaamisessa 11.12.2013.
Tällöin suunniteltiin alkuvuoden 2014 alueellisia vanhempaintapaamisia sekä keskusteltiin mm. Kodin ja
koulun yhteistyöpäivän yhdenmukaisesta toteuttamisesta koko Vantaalla syksyllä 2014 ja "Kutosten kurssi"
– ideasta, jota esittelemässä oli Jokivarren koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja.
VANVARYn hallituksen varapuheenjohtaja ja viestintävastaava olivat mukana panelisteina kaupungin
järjestämässä lapsiperhefoorumissa 7.11.2013. Paneelikeskustelun aiheena oli arjen turvallisuus.
Puheenjohtaja osallistui foorumiin Vantaa -kanavan kautta osoitteessa www.vantaakanava.fi
Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa on ollut molemmin puolin hyvää ja arvostavaa. Peruskoulujen rehtorit
ovat monin paikoin olleet merkittävästi tukemassa vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistymistä,
osana Kodin ja koulun yhteistyömallin hyvää liikkeellelähtöä. Kiitos!
Suomen Vanhempainliiton kanssa yhteistyö oli tiivistä. Alueyhdistyksen toiminnan aktivoinnissa ja
kehittämisessä Vanhempainliitolta saatiin merkittävää tukea ja kannustusta. Alueyhdistystoiminnan
asiantuntija Katja Repo ansaitsee erityiskiitoksen hienosta yhteistyöstä VANVARYn toiminnan
kehittämisessä. VANVARYn puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Vanhempainliiton järjestämille
alueyhdistysten kesäpäiville Helsingissä 8.6.2013.
VANVARYn puheenjohtaja oli vuonna 2013 Suomen Vanhempainliiton johtokunnan varajäsen.
Vanhempainliiton vuosikokouksessa marraskuussa 2013 hänet valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi.
Lisäksi hän lähti mukaan Vanhempainliiton ensimmäiseen Alueyhdistys Akatemiaan, jossa opinnot
päättyvät toukokuussa 2014 VANVARYn kehittämishankkeen esittelyyn alueyhdistysten kesäpäivillä
Helsingissä. Alueyhdistys Akatemiassa keskiössä on laadukas alueyhdistystoiminta. Opinnot kattavat kaikki

keskeiset alueyhdistystoiminnan osa-alueet. Koulutukseen osallistuminen tulee auttamaan VANVARYä
tavoittamaan Vanhempainliiton alueyhdistystoiminnalle asettamat laatustandardit.
VANVARY oli aktiivisen käynnistäjän roolissa metropolialueen alueyhdistysten yhteistoiminnassa.
Yhdistyksen hallitus tapasi Helsingin alueyhdistyksen johtokuntaa ja Espoon alueyhdistysten hallitusta
yhteistyötapaamisen merkeissä 7.10.2013. Tapaamisia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti ja vaihtaa
kokemuksia hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista. Tapaamisesta on kerrottu lisää VANVARYn blogissa:
http://vanvary.blogspot.fi/2013/10/metropolialueen-vanhempainyhdistysten.html. Lisäksi ajoittaista
yhteistyötä on tehty myös muiden Suomessa toimivien alueellisten vanhempainyhdistysten kanssa.

Viestintä ja vuorovaikutus
Monikanavainen viestintä tukee toiminnan avoimuutta. Yhdistyksen julkinen Facebook-ryhmä avattiin
18.3.2013, Blogi 24.3.2013 ja täysin uudet verkkosivut osoitteessa www.vanvary.fi 8.4.2013.
Verkkosivuilla on pääosin julkisten sisältöjen lisäksi myös pelkästään jäsenyhdistyksille tarkoitettu osio
Jäsensivut, jossa mm. jaetaan yhdistyksen pöytäkirjat, julkaistaan ote jäsenrekisteristä sekä keskustellaan
yhdessä jäsenistön kanssa. Jäsensivujen käyttö edellyttää sisäänkirjautumista. VANVARYn verkkosivuilla on
myös oma sivunsa englanninkielisiä yhteydenottoja varten: https://vanvary-fi.directo.fi/briefly-in-english/
Yhdistyksen blogi osoitteessa www.vanvary.blogspot.fi tukee yhdistyksen viestintää. Blogikirjoituksissa
asioita voidaan taustoittaa ja pohtia eri näkökulmia. Blogiin voivat kirjoittaa myös muut kuin VANVARYn
hallituksen jäsenet. Blogissa on vieraillut kirjoittajana vuoden 2013 aikana Suomen Vanhempainliiton
toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila.
Yhdistyksen Facebook-ryhmä osoitteessa www.facebook.com/groups/VANVARY on avoin
keskustelufoorumi, vantaalainen vanhempainverkosto.
VANVARYstä tehtiin juttu Vantaan kaupungin asukaslehteen syksyllä 2013. Jutussa keskityttiin erityisesti
VANVARYn rooliin kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.
https://www.vantaa.fi/asukaslehti/juttuarkisto/101/0/keskustelu_sujuu_vahvalla_yhteistyolla
Yhdistyksellä on lisäksi oma sivu vantaa.fi – sivustolla:
http://www.vantaa.fi/fi/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/kodin_ja_koulun_yhteistyo/vanvary_vantaan_vanhempainyhdistysten_alueyhdistys
VANVARYn hallituksen jäseniä on osallistunut aktiivisesti erilaisten vanhempainverkostojen keskusteluihin
mm. Facebook-ryhmissä. Tavoitteena on ollut tuoda esille VANVARYn roolia kaupunkitasoisena toimijana,
sekä luoda arvokkaita kontakteja eri vanhempaintoimijoihin ja sidosryhmiin Vantaalla.
Alueyhdistys on välittänyt aktiivisesti Suomen Vanhempainliiton ydinviestejä omilla verkkosivuillaan ja
Facebook-ryhmässään.
Tiedotteet ja lausunnot
VANVARY julkaisi toimintavuoden aikana verkkosivuillaan 12 tiedotetta ja lausuntoa:
VANVARYn lausunto 20.9.2013 (20.9.2013)
VANVARYn kannanotto suomenkielisen esiopetuksen järjestämiseen (10.9.2013)
VANVARYn TIEDOTE 27.8.2013 - Vantaa suunnittelee kouluverkon tiivistämistä (27.8.2013)

Esitys Suomen Vanhempainliiton johtokuntaan (23.8.2013)
Vantaan suunnittelee kouluverkon tiivistämistä (19.8.2013)
Alueelliset kuntatilaisuudet 28.8.–5.9.2013 - Tervetuloa mukaan! (28.6.2013)
VANVARYn TIEDOTE 6.6.2013 (6.6.2013)
Kansalaisaloite ruotsin kielen saamiseksi valinnaiseksi oppiaineeksi - VANVARYn kanta (13.5.2013)
Toimintaohje kodin ja koulun yhteistyöhön Vantaalla hyväksyttiin Opetuslautakunnassa 13.5.2013
(13.5.2013)
Kokouspöytäkirjat julkaistaan Jäsensivuilla (1.5.2013)
Tervetuloa VANVARYn hallituksen kokoukseen 13.5.2013 (30.4.2013)
VANVARY kommentoi sivistysviraston luonnosta toimintaohjeeksi kodin ja koulun yhteistyöhön (24.4.2013)

Tilaisuudet
VANVARY oli toimintavuoden aikana mukana useissa tilaisuuksissa, jotka kaikki liittyivät kodin ja koulun
yhteistyön, vanhempaintoiminnan ja vanhempainyhdistystoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.
Tilaisuuksista löytyy lisää tietoa yhdistyksen verkkosivuilta:
VANVARYn vuosikokous 6.3.2013
VANVARYn edustus Suomen Vanhempainliiton tapaamisessa 2.5.2013 (2.5.2013 klo 18:00)
VANVARY mukana Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistyksen tilaisuudessa (14.5.2013 klo 18:00)
Alueyhdistysten kesäpäivät (8.6.2013)
VANVARYn puheenjohtaja tapaa japanilaisen kasvatustieteen professorin (5.7.2013)
Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokous (16.8.2013 klo 18)
VANVARYn ja Vantaan Kaupungin sivistystoimen johdon yhteistyötapaaminen (21.8.2013 klo 17:30)
Vantaan kaupungin alueellinen kuntatilaisuus - Läntinen alue (28.8.2013 klo 18)
Vantaan kaupungin alueellinen kuntatilaisuus - Itäinen alue (29.8.2013 klo 18)
Vantaan kaupungin alueellinen kuntatilaisuus - Koillinen alue (5.9.2013 klo 18)
Osallistuminen verkkoaivoriiheen (6.-15.9.2013)
Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous (7.9.2013)
Hämeenkylän koulun kodin ja koulun välinen yhteistyöpäivä (7.9.2013)
Korson koulun vanhempainyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous (18.9.2013 klo 18:00)
Etelä-Suomen OPS Kick Off -seminaari (25.9.2013 klo 08:30)
Martinlaakson koulun vanhempaintoiminnan käynnistäminen (26.9.2013 klo 18:00)
Kodin ja koulun yhteistyöpäivä & Rajatorpan koulun vanhempainyhdistyksen perustamiskokous (28.9.2013
klo 08:00)
Päiväkummun koulun vanhempainyhdistyksen ylimääräinen kokous (2.10.2013 klo 18:00)
VANVARYn, HELVARYn ja KoKoEspoon yhteistyötapaaminen (7.10.2013 klo 18:00)

Vantaankosken koulun vanhempainyhdistyksen perustaminen (7.10.2013 klo 18:00)
Sotungin koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan käynnistäminen (8.10.2013 klo 17:00)
Hakunilan koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan käynnistäminen (8.10.2013 klo 17:30)
VANVARYn ylimääräinen kokous 9.10.2013 (9.10.2013 klo 18:00)
Keskustelutilaisuus koulujen ja päiväkotien sisäilmasta (23.10.2013 klo 18:00)
Yhdistystoiminnan peruskoulutus uusille vanhempainyhdistyksille ja toimijoille (26.10.2013 klo 10:00)
Jokiniemen koulun vanhempainyhdistyksen perustaminen (5.11.2013 klo 18:00)
VANVARYn, Hem och Skolan ja Vantaan yhteistyötapaaminen (19.11.2013 klo 17:00)
Suomen Vanhempainliiton liittokokous 23.11.2013 (23.11.2013 klo 10:00)
Vantaan alueellisten huoltajatilaisuuksien suunnittelutapaaminen (11.12.2013 klo 17:00)

Hallinto ja talous
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.3.2013 Tikkurilan koululla. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Mika Jokinen.
VANVARYn hallitus 6.3.2013 lähtien
Nimi
Rooli
Mika Jokinen
Puheenjohtaja
Anssi Kuusela

Varapuheenjohtaja

Kirsi Hakala
Jussi Leppälä

Sihteeri
Rahastonhoitaja

Heidi-Maria Kokkonen

Jäsen

Mari Lehvonen
Tanja Rantanen

Jäsen
Jäsen

Kirsi Karhu
Bea Lemberg

Varajäsen
Varajäsen

Hanna Valtanen

Varajäsen

Erityisvastuualue yhdistyksessä
Toiminnan johtaminen
Lausunnot
Toiminnan johtaminen
Lausunnot
Läntisen aluetoimikunnan vastaava
Talous- ja sääntövastaava
English Language Contacts
Itäisen aluetoimikunnan vastaava
Yhdistysten perustaminen ja aktivointi
Jäsenvastaava
Viestintävastaava
Blogi-vastaava
Koillisen aluetoimikunnan vastaava
Tapahtumavastaava

Toiminnantarkastajina toimivat Freya Dolk Kaivokselan koulun vanhempainyhdistys ry:stä ja Kirsi Brusi
Kaivokselan kansainvälisten luokkien tuki ry:stä.
Hallituksen tapa työskennellä
Hallituksella oli hallitus- ja työkokouksia. Jäsenet olivat tervetulleet mukaan hallituskokouksiin, joissa tehtiin
päätöksiä. Kokousten ajankohdat löytyivät esityslistoineen etukäteen VANVARYn verkkosivuilta
Tapahtumakalenterista. VANVARYn hallitus työskenteli virtuaalisesti kokousten välillä hyödyntäen mm.

hallituksen omaa Facebook-ryhmää sekä työpajoja. Facebook-ryhmän käyttö on ollut tehokasta ja aktiivista,
kaikki hallituksen jäsenet ovat osallistuneet myös virtuaaliseen työskentelyyn.
VANVARYn hallituksella on lisäksi verkkosivujen yhteydessä oma Hallituksen työtila, jossa hallitus voi käydä
luottamuksellisia keskusteluja, sekä jakaa mm. aineistoja.
Työkokoukset olivat kokouksia vain hallituskokoonpanolla. Ne olivat luonteeltaan työpajamaisia, asioita
valmistelevia. Niissä tehtävät päätökset olivat enemmän työskentelyyn ja valmisteluihin liittyviä.
Keskustelua työkokouksissa käsiteltäviin asioihin viriteltiin mm. VANVARYn Facebook-ryhmässä.
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui kokouksiin tavoitteellisesti eri kouluilla tullakseen tutuiksi eri vanhempainyhdistysten
toimijoiden ja koulurakennuksien kanssa. Koko toiminta-alueen tuntemus on alueyhdistyksen toiminnassa
tärkeää. On tärkeää helpottaa paikallisyhdistysten jäsenten osallistumismahdollisuuksia alueyhdistyksen
kokouksiin. Kokousten pöytäkirjat julkaistiin VANVARYn verkkosivujen Jäsensivuilla.
Hallituksen kokouksia pidettiin 6.3.2013 pidettyjen sääntömääräisen vuosikokouksen ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen jälkeen neljä: 8.4.2013, 13.5.2013, 14.8.2013 ja 27.11.2013.
9.10.2013 järjestettiin yhdistyksen ylimääräinen kokous, jonka aiheena oli yhdistyksen sääntöjen
muuttaminen. Kokous hyväksyi hallituksen esittämän sääntömuutoksen. Sääntömuutoksen käsittely
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä oli toimintavuoden päättyessä edelleen kesken.
Lisäksi hallituksella oli 26.8.2013 ylimääräinen kokous, joka liittyi hallituksen sisäiseen työskentelyyn.
Kokouksesta ei tehty pöytäkirjaa.
VANVARYn hallituksen kokous (13.5.2013 klo 18:00)
VANVARYn hallituksen kokous (14.8.2013 klo 18:00)
VANVARYn hallituksen ylimääräinen kokous (26.8.2013 klo 18:00)
VANVARYn ylimääräinen kokous 9.10.2013 (9.10.2013 klo 18:00)
VANVARYn hallituksen kokous - ALUETOIMINNAN SUUNNITTELU (9.10.2013 klo 18)
VANVARYn hallituksen kokous (27.11.2013 klo 18)
Tulot ja menot
Yhdistyksellä ei ollut tilikaudella omia menoja ja ainoa tulo oli pankkitilille maksettu korko 0,01 euroa.
Vantaan kaupunki on avustanut VANVARYn toimintaa maksamalla VANVARYn Yhdistysavain Plus internetsivujen maksun ajalle 22.3.2013 – 31.12.2013, 211,14€. Lisäksi Vantaan kaupunki maksoi
vanvary.fi- verkkotunnuksen rekisteröinnin viideksi vuodeksi sekä verkkotunnuksen ylläpidon 26.3.2013 –
31.12.2013, 161,92€. Edelleen Vantaan kaupunki maksoi seuraavat Patentti- ja rekisterihallituksen maksut:
nimenkirjoittajien muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 15€ ja sääntömuutosilmoitus yhdistysrekisteriin 75€.
Yhteensä Vantaan kaupungin maksamat VANVARYn toimintaan liittyvät maksut: 463,06€.

Katse tulevaisuuteen
VANVARY juhlistaa vuonna 2014 10-vuotista toimintaansa, joka on aivan uudenlaisten mahdollisuuksien
äärellä. Alueyhdistys on saanut uuden mahdollisuuden, joka on arvokas hukattavaksi.

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry haluaa toimia vantaalaisten vanhempien ja
rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhä tunnetumpana yhteistyöelimenä. VANVARY kokoaa eri koulujen
ja päiväkotien vanhempia yhteen ja tarjoaa rakenteen kunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle. Alueyhdistys
vaikuttaa myös sellaisten koulujen ja päiväkotien arkeen, joissa ei toimi omaa vanhempainyhdistystä.
Maaliskuussa 2014 käynnistyy merkittävä yhteistyöhanke Vanhempainliiton ja Vantaan varhaiskasvatuksen
kanssa, tulemme panostamaan merkittävästi vantaalaisten päiväkotien vanhempaintoimintaan.
VANVARYn ylimääräinen kokous päätti 9.10.2013 alueyhdistyksen uusista säännöistä. Siinä merkittävä
muutos vanhoihin sääntöihin on mahdollisuus hyväksyä henkilöjäseniä alueyhdistyksen jäseniksi. Lisäksi
säännöt kokivat uudistamisen tämän päivän vaatimuksiin.
Mahdollinen Suomen Vanhempainliiton myöntämä alueraha tulee merkittävästi lisäämään yhdistyksen
toimintaedellytyksiä. VANVARY haluaa olla vantaalaisten vanhempien vaikuttamiskanava, kunnallinen
vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi, jonka toiminta on vapaaehtoisuudestaan
huolimatta tai ehkä juuri siksi vaikuttavaa. Alueyhdistys pyrkii koko Suomen tasolla alueyhdistysten
parhaimmistoon, tukien ja tukeutuen Suomen Vanhempainliittoon kattojärjestönä. Taloudellinen tuki on
mahdollinen vain, mikäli yhdistys saavuttaa toiminnan laatuvaatimukset.
Yhteistyö tarvitsee tekijänsä. Olemme kuvanneet hallituksen jäsenten eri rooleja, sekä keskeisiä odotuksia
tehtävässä onnistumiseksi. Alueyhdistyksessä toimiminen ei ole aivan helppoa ja ajankäyttö on usein
haastavaa.
Edustuksellisuus, suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, vaikuttavuus, hyvä yhteistyö - siinä VANVARYn katse
tulevaisuuteen!
Vantaalla 3.3.2014
VANVARYn hallitus

