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Vuosi 2015 (1.1–31.12.2015) lukuina

KASVUA EDELLEEN!

Jäsenyhdistyksiä: 49 (2014 45) | Henkilöjäseniä: 12 (2014 10)
Jäsenyhdistysten määrän kasvu: 9 % | Henkilöjäsenmäärän kasvu 20 % | Kokonaisjäsenmäärän kasvu: 11 %
Jäseniä Facebook-ryhmässä: 263 (2013 130, 2014 217) | Jäseniä hallituksen Facebook-ryhmässä: 11 (2014 10)
Erilaisia tilaisuuksia: 36 | Kokouksia 17 (2014 10)
Käyntejä verkkosivuilla: 16 965 (2013 7 056, 2014 15 581)
Lausunnot ja tiedotteet: 9 (2014 7) | Uutisia verkkosivuilla: 48 (2014 64) | Blogikirjoituksia 2 (2014 5)
Lukukertoja blogissa: 1 725 (2013 1 048, 2014 3 472), kaikkiaan 6 245 (kasvua 38 %)
Viestejä Facebook-ryhmissä: useita satoja!
Hallituksen jäsenten lukumäärä: 11 | Hallituksen jäsenten sukupuolinen jakauma: 8 naista, 3 miestä
Hallituksen kokousten lukumäärä kaikkiaan: 8 | Sisäilmatoimikunnan ja sen perustamiseen liittyviä kokouksia 8
Tuotot: 4 809,89 € | Kulut: 4 806,09 € | Rahoitusomaisuus 14,85 €

Johdanto alueyhdistyksen vuoteen 2015
Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry kuuluu valtakunnallisesti kattojärjestönä toimivan
Suomen Vanhempainliiton alueyhdistysjäsenten parhaimmistoon. Jäsenyyksien kasvattamisella päiväkoteihin,
aluetoiminnan kehittämisellä sekä järjestöyhteistyöllä olemme hakeneet kasvavaa edustuksellisuutta ja
vaikuttavuutta. VANVARYn vahvuus on osaaminen sekä paikallisessa vanhempaintoiminnassa että kuntatasoisessa
vaikuttamisessa ja järjestöyhteistyössä.
VANVARYn keskeisenä teemana vuodelle 2015 oli hyvä yhteistyö & vaikuttavuus. Hyvän yhteistyön ja vaikuttamistyön
ytimessä olivat mm. yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa, järjestöyhteistyö mm. Suomen Vanhempainliiton ja OAJ:n
kanssa, sisäilmatoiminta, medianäkyvyys sekä käytettävissä olevien resurssien kohdentaminen ja yhteistyö jäsenten
kanssa.
VANVARY jatkoi 2013 alkanutta alueyhdistyksen kehittämistyötä yhä tunnetumpana vapaaehtoistyön toimijana
vantaalaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten sekä muiden sidosryhmien keskuudessa.
Alueyhdistys on koonnut koulujen ja päiväkotien vanhempia yhteen ja tarjonnut rakenteen kunnan kanssa tehtävälle
yhteistyölle. VANVARY on järjestänyt tapaamisia yksin ja yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa sekä osallistunut
myös yksittäisiin vanhempainyhdistysten ja eri sidosryhmien tapaamisiin ja tapahtumiin. Vahva yhteistyö Vantaan
kaupungin kanssa on näkynyt mm. OPS2016-ohjausryhmätyöskentelyssä, varhaiskasvatuksen yhteistyömallin
kehittämisessä sekä sisäilma-asioiden yhteistyömallin rakentamisessa. Yhteistyöhankkeessa Suomen Vanhempainliiton
ja Vantaan kaupungin Varhaiskasvatuksen kanssa VANVARY on panostanut merkittävästi vantaalaisten päiväkotien
vanhempaintoimintaan. Helmikuussa 2015 perustettu VANVARYn Sisäilmatoimikunta on pienessä ajassa saanut
riveihinsä joukon osaavia ja innostuneita huoltajia sekä käynnistänyt toiminnan näkyvänä, vastuullisena ja
vaikuttavana toimijana.
VANVARYn aluetoimintaa edistettiin mm. kasvattamalla itäisen, koillisen- ja läntisen alueen edustuksellisuutta uusien
päiväkotivanhempainyhdistysten muodossa. Vierailut vanhempainilloissa lisäsivät vanhempainverkostojen tietoisuutta
toiminnan mahdollisuuksista ja haasteista. VANVARY oli yhteydessä sellaisiin kouluihin, joissa ei vielä toiminut
vanhempainyhdistystä tai yhteistyö ei ollut riittävää. Monta puuttuvaa verkoston palaa saatiin mukaan toimintaan.
Pääkaupunkiseudun TÄHTIKOULU valittiin ensimmäisen kerran 2015. Voittajaksi valittiin vantaalainen Seutulan koulu
ja palkinto luovutettiin 23.4.2015. VANVARY-toimintapäivää vietettiin 31.10.2015. Tapahtuma oli merkittävä panostus
alueelliselle vanhempaintoiminnalle ja sen mahdollisti Suomen Vanhempainliiton 2015 myöntämä RAY:n tuki. Päivässä
palkittiin myös ensimmäisen kerran vuoden vantaalainen vanhempaintoimija, Kanniston Koulun vanhemmat ry.
VANVARYn toiminta vuonna 2015 oli suunnitelmallista ja tavoitteellista. Monet haasteelliset tavoitteet saavutettiin ja
tulokset sekä toiminnan kehittyminen oli monin paikoin jopa odotettua parempaa, esimerkkinä Sisäilmatoimikunnan
toiminnan käynnistäminen. Se näkyykin toimintakertomuksessa vahvana alueena käynnistämisvuoden merkittävänä
tekemisenä. Jäsenkehitys oli suunniteltu päiväkoteihin perustettavien vanhempainyhdistysten varaan. Monia
päiväkotivanhempainyhdistyksiä perustettiin ja toiminnan käynnistystä tuettiin, mutta VANVARY ei päässyt tältä osin
jäsentavoitteeseen. Syynä tähän oli riittämätön yhteydenpito päiväkoteihin.
VANVARY hyödynsi toiminnassaan 31.12.2015 saakka käytössä ollutta Suomen Vanhempainliiton myöntämää RAY:n
alueyhdistystukea, jonka avulla se järjesti mm. aluetilaisuuden ja vanhempaintoiminnan koulutuksen sekä painatti
esite- ja mainosmateriaalia.
Tässä toimintakertomuksessa kuvataan VANVARYn toimintaa ajalta 1.1.–31.12.2015. Lisätietoa tässä kertomuksessa
kerrotuista asioista löydät VANVARYn verkkosivuilta osoitteesta www.vanvary.fi
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Yhteistyö ja vaikuttavuus
VANVARY teki tiivistä yhteistyötä jäsenyhdistysten ja eri sidosryhmien kanssa. Se oli aktiivisesti yhteydessä
peruskoulujen yhteydessä toimiviin vanhempainyhdistyksiin sekä tuki vanhempaintoiminnan käynnistämistä
vantaalaisiin päiväkoteihin. VANVARY on toiminut osaajana ja tukena erilaisissa vanhempaintoiminnan tarpeissa ja
muutoksissa. Tämä on ilmennyt mm. vierailuina ja lukuisina sähköposti-, verkko- ja puhelinkeskusteluina 2015 aikana.
VANVARY on jalkautunut mahdollisuuksien mukaan jäsenistön pariin. Alueyhdistys mm. vieraili
vanhempainyhdistysten ja koulujen järjestämissä vanhempainilloissa ja kodin ja koulun päivissä sekä paikallisten
vanhempainyhdistysten kokouksissa. Se tuki uusien yhdistysten perustamista mm. järjestämällä
vanhempainyhdistysten perustamiskokouksia keskustelutilaisuuksineen ja hallituksen järjestäytymiskokouksineen.
Aivan erityisesti VANVARY tuki vanhempainyhdistysten perustamista vantaalaisiin päiväkoteihin. Yhdistys myös tuki
uusien yhdistysten internet-sivujen luontia ja hallitusten työn käyntiinlähtöä. Yhdistys jakoi hyviä
vanhempaintoiminnan käytänteitä yhdistyksestä toiseen. Alueyhdistys teki yhteistyötä myös rekisteröimättömien
vanhempainfoorumeiden ja -verkostojen kanssa.
Vantaalaisten vanhempainyhdistysten ja -verkostojen lisäksi VANVARYn keskeisiä sidosryhmiä ovat Vantaan kaupunki
ja Suomen Vanhempainliitto, joiden kanssa se teki tiivistä ja hyvää yhteistyötä.

Vantaan kaupungin Sivistystoimi ja Tilakeskus
VANVARY jatkoi hyvän yhteistyön rakentamista ja syventämistä Vantaan kaupungin kanssa. Siihen kuului erityisesti
hyvin käynnistyneen Kodin ja koulun yhteistyön jatkaminen, varhaiskasvatuksen yhteistyön merkittävä syventäminen,
viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen vaikuttavien
sidosryhmien kanssa. Viestinnän yhteistyökehittämisen keskiössä oli Wilman mahdollisuuksien parempi
hyödyntäminen.
VANVARY edisti sellaista yhteistyön mallia, joka kattaa yhteistyön varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen
saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että Kodin ja koulun yhteistyön malli olisi tulevaisuudessa osa laajempaa toimintamallia ja
käytettävissä olevia resursseja hyödynnettäisiin tehokkaammin. Alueyhdistys otti tämänkaltaiseen ajatteluun esimakua
jo maaliskuussa 2015 kun se järjesti yhteistyössä Vantaan Sivistystoimen kanssa kolme alueellista tilaisuutta
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asioiden äärellä.
Keskeistä yhteistyön tavoitteissa oli:





Kodin ja päiväkodin yhteistyömallin kehittäminen
Esiopetuksen yhteisöllisten hyvinvointiryhmien (YHR) käyntiinlähtö
Kodin ja koulun yhteistyömallin vaikuttavuusarviointi sekä kehittäminen
Sisäilma-toimintamallin luominen sekä käyttöönotto

VANVARYn tapasi vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin Sivistystoimen ja Tilakeskuksen johtoa sekä
asiantuntijoita. VANVARYn hallituksen ja Vantaan Sivistystoimen johdon yhteistyötapaamisessa 16.12.2015 aiheina
olivat mm.
 Uuden esiopetussuunnitelman valmisteluprosessi vanhempien osallisuuden näkökulmasta
 Blogi-pilotit varhaiskasvatuksessa | Varhaiskasvatuslain muutosehdotuksen mukainen varautuminen Vantaalla
 Perusopetuksen opetussuunnitelman valmisteluprosessin eteneminen | Wilma | Kouluverkko Vantaalla
 Musiikkiluokkien perustaminen Mårtensdals skolaan ja Helsinge skolaan
 VANVARYn Sisäilmatoimikunnan työn eteneminen ja muut ajankohtaiset VANVARYn asiat
______________________________________________________________________________________
VANVARY ry on perustettu vuonna 2004 | Rekisterinumero 190.701 | Y-tunnus: 2637944-2 | www.vanvary.fi



Ruotsinkielisten koulujen vanhempainyhdistysten (Hem och Skola) terveiset

VANVARYllä oli paikka kuntatasoisessa sisäympäristöasioiden ohjausryhmässä, OPS2016-työn ohjausryhmässä sekä eri
toimintamalleja, prosesseja ja yhteistyötä kehittävissä työryhmissä kuten esiopetuksen yhteistyön
suunnitteluryhmässä. VANVARY oli mukana kehittämässä Vantaan Sivistystoimen uutta varhaiskasvatuksen sähköistä
uutiskirjettä, jossa kerrotaan ajankohtaisista varhaiskasvatuksen asioista.
Tilakeskuksen kanssa kehitettiin sisäilma-asioiden yhteistyön mallia ja VANVARY osallistui Vantaan kaupungin
Sisäympäristöasioiden ohjausryhmän kokouksiin huoltajien edustajana. VANVARY osallistui Vantaan kaupungin
yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän kokouksiin, ensimmäinen kokous järjestettiin
15.1.2015. VANVARY osallistui myös Perusopetuksen OPS-työryhmän työskentelyyn ryhmän varsinaisena jäsenenä.
Yhdistyksen puheenjohtajan Mika Jokisen OPS2016-kehittämiseen liittyvä video julkaistiin Vantaa Kanavalla.
Kodin ja koulun yhteistyömallin vaikuttavuusarvioinnissa sekä kehittämisessä ei edetty suunnitellusti, mutta
varhaiskasvatuksen yhteistyömalliin liittyvä kehittämistyö paikkaa ja pakottaa myös koulun mallin tarkasteluun. Wilmaviestinnän kehittämisessä VANVARY ei päässyt tavoitteisiin Vantaan kaupungin Sivistystoimessa aiheutuneiden
viivästyksien vuoksi.

Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa oli edelleen vuonna 2015
molemmin puolin aktiivista, hyvää ja arvostavaa.
Varhaiskasvatuksen yhteistyö
Varhaiskasvatuksen yhteistyön lisääminen Sisäilmatoimikunnan käynnistämisen ohella oli VANVARYn merkittävin
kehittämisen painopiste 2015. VANVARY jatkoi varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan mallin kehittämistä yhdessä
Vantaan kaupungin Sivistystoimen kanssa. Tavoitteena on saada varhaiskasvatuksen yhteistyömalli osaksi Kodin ja
koulun yhteistyömallia vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on Kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyömalli – tärkeä silta
tärkeässä nivelvaiheessa päiväkodista kouluun.
VANVARY haki 2015 merkittävää vantaalaisten päiväkotien ja vanhempainverkostojen yhteistyön ja
vanhempainyhdistysten kasvua. Alueyhdistys teki aktiivista yhteistyötä Vantaan Varhaiskasvatuksen kanssa
hyödyntäen Suomen Vanhempainliiton tukea. Tavoitteena on ensin yhteisellä kehittämisellä päivittää toimintamallin
rakenteineen ja työkaluineen, jonka jälkeen edistää yhteisöllistä vanhempaintoiminnan käyntiinlähtöä vantaalaisissa
päiväkodeissa. VANVARYn tavoitteena on luoda yhteistyön malli, joka voidaan yhdistää Kodin ja koulun malliin vuoden
2017 aikana. Varhaiskasvatuksen yhteistyömallin luominen sisältää mm. Päiväkotien vanhempainilta-mallin
uudistamisen ja päiväkotien perustamisen tukimallin luomisen työkaluineen ja tukimateriaaleineen. Yhteistyömallin
kehittämisessä otettiin hyviä kehitysaskeleita 2015 aikana.
VANVARYn varhaiskasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kirsi Karhu osallistui Vantaan kaupungin alle kouluikäisten
lasten peruspalvelujen koordinointiryhmän toimintaan. VANVARYn hallituksen edustaja kutsutaan tarvittaessa mukaan
myös Vantaan kaupungin ohjausryhmään ja VANVARY osallistuu myös opetussuunnitelman suunnittelutyöhön ja työn
kaupunkitasoiseen ohjausryhmään. VANVARY osallistui aktiivisesti myös Vantaan Kaupungin varhaiskasvatuksen
julkaisuihin (Lasten Vantaa ja uutiskirje).
VANVARY tuki 2015 esiopetuksen yhteisöllisten hyvinvointiryhmien hyvää käyntiinlähtöä vanhempaintoimijoiden ja
Vantaan kaupungin näkökulmasta sekä osallistui mallin kehittämiseen tarvittavissa kokoonpanoissa. VANVARYllä oli
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ryhmissä vanhempien edustus. VANVARY pyrki osaltaan löytämään ryhmiin (16 kpl) sopivat huoltajat vantaalaisesta
vanhempainverkostosta. Yhteisöllisissä hyvinvointiryhmissä huoltajat toimivat osaltaan asiantuntijoina muiden alojen
asiantuntijoiden joukossa. Tavoitteeseen ei päästy ja merkittävänä syynä tähän on vanhempainverkoston uupuminen
vantaalaisista päiväkodeista. Kun verkostoa saadaan kasvatettua, myös osallisuus on helpompi saavuttaa.

Perusopetuksen yhteistyö
VANVARY jatkoi edelleen 1.8.2013 käyttöönotetun Kodin ja koulun yhteistyömallin jalkauttamista omassa
kaupunkitasoisessa roolissaan. Se jatkoi toiminnan kehittämistä yhteistyössä Vantaan kaupungin Sivistysviraston
kanssa osana OPS2016-työtä. VANVARY tapasi Vantaan Sivistystoimen edustajia säännöllisesti tapaamisissa ja järjesti
yhteistyössä kaupungin kanssa aluetilaisuudet. VANVARY tuki edelleen vanhempainyhdistysten perustamista niihin
peruskouluihin, joissa vanhempainyhdistystä ei vielä toiminut tai toiminta ei ollut yhteistyömallin mukaista.
VANVARY osallistui aktiivisesti OPS2016 -työhön pientyöryhmissä sekä kuntatasoisessa koko Vantaan Kaupungin
Sivistystoimen alaisessa OPS2016 -työn ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä päätetään kuntatasoisista linjauksista ja
kukin koulu tekee omansa. VANVARY osallistui kuntatasoisiin päätöksiin sekä tuki koulujen vanhempainyhdistyksiä
heidän omassa yhteistyössään koulutasoisessa OPS-työssä. Vanhemmilla oli vaikutusmahdollisuuksina mm. VANVARYn
edustus ohjausryhmässä ja huoltajien edustus koulukohtaisissa opetussuunnitelmaryhmissä.

Aluetoiminta
VANVARYn aluetoimintaa edistettiin kasvattamalla itäisen, koillisen- ja läntisen alueen edustuksellisuutta,
vanhempainverkostoja sekä tietoisuutta kunkin alueen mahdollisuuksista ja haasteista. Aluevastaavat olivat
yhteydessä omien alueidensa sellaisiin kouluihin, joissa ei vielä toiminut vanhempainyhdistystä ja monta puuttuvaa
verkoston palaa saatiin mukaan toimintaan. Työtä jatketaan 2016. Vantaan sisäisessä aluetoiminnassa onnistuminen
on VANVARYn keskeisiä tavoitteita. Se on mahdollisuus saada mahdollisimman laajasti vanhempia ja muuta
sidosryhmää mukaan vanhempainverkoston toimintaan.
Vuosien hiljaiselon jälkeen vantaalaisen vanhempainverkoston yhteisen toiminnan aktivointi on pidemmän aikavälin
projekti. Tämän takia myös aluetoiminnan käynnistäminen vie odotettua pidempään. Vuonna 2014 päästiin alkuun,
2015 otettiin edistysaskeleita ja työ jatkuu 2016. Tavoitteeseen pääsy on vielä kaukana. VANVARY-toimintapäivä
31.10.2015 tuki merkittävästi aluetoiminnan kehittymistä.

VANVARYn sisäilmatoiminta
Vantaalla, kuten myös muualla ympäri Suomea sisäilmaongelmat kouluissa ja päiväkodeissa vievät yhä enemmän
vanhempainverkostojen ja niissä toimivien aktiivisten vanhempaintoimijoiden aikaa ja huomiota. Sisäilmaongelmat
ovat jatkuvasti lisääntyneet tai ne tulevat yhä enemmän jatkuvasti esiin. Lapset ja nuoret sekä rakennuksissa
työskentelevä henkilökunta oireilevat yhä enemmän. Loppua ei ole näköpiirissä ja tilanne on vakava! Samaan aikaan
resurssit ovat tiukat. Vanhempainverkostot ja yksittäiset vanhemmat joutuvat yhä useammin ja enemmän
perehtymään itselleen vieraaseen asiaan: rakennusten sisäilmaongelmiin ja niiden käsittelyyn.
VANVARY on ollut vuodesta 2013 mukana useissa rakennusten sisäilmaongelmiin liittyvissä asioissa eri vaikuttamisen
ja sidosryhmien tasolla ja mukanaolo niissä vie yhä enemmän myös huoltajien resursseja. Vanhempainverkoston
voimavarat kannattaa yhdistää ja toimintaa kannattaa ohjata. VANVARY pyrkii omalla toiminnallaan edistämään
sisäilmaongelmien selvittämistä rakentavalla tavalla ja edistämään virkamiesten ja koulujen vanhempainyhdistysten
välistä tiedonkulkua.
Vantaan koulujen ja päiväkotien huolestuttava sisäilmatilanne nosti merkittävästi tarvetta huoltajien koordinoimalle
sisäilmatoiminnalle. Vanhemmat ja vanhempainyhdistykset tarvitsivat tukea ja tietoa sisäilma-asioissa vaikeiden ja
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monimutkaisten asioiden käsittelyyn. Tarvittiin toimija, joka osaa ja haluaa toimia vanhempainverkoston ja Vantaan
kaupungin välisessä dialogissa ja asioiden kehittämisessä tukena. Tarve sisäilmatoimikunnan perustamiselle oli
ilmeinen!
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan perustamiskokous pidettiin 12.2.2015. Uusi toimikunta sai 2015 aikana toimintansa
hyvin käyntiin sekä loi edellytykset tavoitteelliselle ja vaikuttavalle yhteistyölle sisäilmaongelmissa. On tärkeää saada
asiat nopeasti eteenpäin, koska kyseessä on lasten terveys. Sisäilmatoimikunnan jäsenille sisäilma-asioiden parissa
toimiminen on huoltajuuden, asiantuntijuuden tms. perusteella ajankohtaista ja läheistä. Toimikunta on myös
yhteydessä jäsenjärjestöihin ja tukee heitä konkreettisesti sisäilmaongelmien käsittelyssä. Sisäilmatoimikunnan

Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on oikeus terveelliseen
päiväkotiin ja kouluun. Sisäilmaongelmat on ratkaistava!
iskulause on:

Toimikunta vastaa toiminnastaan VANVARYn hallitukselle. Tarkoituksena on 2016 aikana syventää yhteistyötä Vantaan
kaupungin Tilakeskuksen sekä Sivistystoimen kanssa. VANVARYn osallistuu Vantaan kaupungin sisäympäristöasioiden
ohjausryhmän kokouksiin, joissa sillä on edustus kun käsitellään koulujen ja päiväkotien sisäympäristöasioita.
VANVARY osallistui 2015 myös sisäilmayhteistyöryhmän kehittämistapaamisiin. VANVARYn Sisäilmatoimikunnan työstä
on kerrottu lisää myöhemmin kohdassa Sisäilmatoimikunnan työskentely.

Järjestö- ja muu yhteistyö
VANVARY jatkoi yhteistyötä OAJ Pääkaupunkiseudun ja Vantaan yhdistyksen kanssa myös 2015 Tähtikoulun ja
OPS2016-ohjausryhmätyöskentelyn merkeissä. Yhdistys tunnusteli myös muita uusia yhteistyön muotoja mm.
puheenjohtajan käymien keskustelujen merkeissä.
Pääkaupunkiseudun vanhempainyhdistysten kanssa yhdessä 2015 pidettäväksi suunniteltu alueyhdistysten
tapaaminen siirtyi vuoteen 2016. Pääkaupunkiseudun alueyhdistykset tekivät kuitenkin muuten hyvää yhteistyötä.
Myös selvitys yhteistyön mahdollisuuksista Vantaan aluetoimikuntien kanssa jäi myöhempään ajankohtaan.
VANVARY osallistui erilaisiin Vantaan kaupungin hankkeisiin, projekteihin tai tapaamisiin, jotka tukevat
vanhempaintoimintaa. Se otti huomioon vapaaehtoistoimijoiden resurssit sekä tuki em. toimintaa myös muilla
käytössä olevilla keinoilla kuten viestinnällä suoraan jäsenistöön.
VANVARYn tavoitteena oli myös lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta päättävien tahojen (kaupunginvaltuusto,
kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat) kanssa. Yhteistyötä oli tarkoitus syventää esim. vierailemalla
Opetuslautakunnan ja valtuuston tapaamisissa ja kokouksissa. Tässä VANVARY pääsi tavoitteisiin vain osittain.
Puheenjohtajalle Vuoden Isä -palkinto
VANVARYn puheenjohtaja Mika Jokiselle myönnettiin Vuoden Isä 2015 -palkinto. Vuoden teemana olivat isien
vanhempainvapaiden käytön vahvistaminen, eroisyys ja vuoroasuminen. Näiden teemojen lisäsi nostettiin esiin myös
isien aktiivinen osallistuminen järjestötoimintaan ja isyyttä tukevan ryhmätoiminnan organisoiminen.
Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen
tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnon tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen
yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä miesten ja naisten tasa-arvoa. Ensimmäinen Vuoden Isä -palkinto
myönnettiin vuonna 2006. Vuoden Isä -palkinnon jakamisen valmistelu tehtiin Väestöliiton johdolla.
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Jokinen osallistui edellisen vuoden tapaan kutsuttuna Vantaan Loppiaisvastaanotolle Heurekassa 6.1.2015. Kutsu oli
henkilökohtainen.
Suomen Vanhempainliitto
Yhteistyö oli Suomen Vanhempainliiton kanssa tiivistä. VANVARY sai kattojärjestöltä merkittävää tukea ja kannustusta
toiminnan kehittämisessä. VANVARYn puheenjohtaja Mika Jokinen toimi Suomen Vanhempainliiton ja sen
johtokunnan puheenjohtajana. VANVARYn hallitus nimesi Jokisen ehdokkaaksi kattojärjestön puheenjohtajavaaleihin
ja hänet valittiin 22.11.2014 Helsingissä liittokokouksessa Suomen Vanhempainliiton puheenjohtajaksi kaudelle 2015–
2016. VANVARYstä Jokinen osallistui Suomen Vanhempainliiton alueyhdistysten Kesäpäiville Helsingissä 13.6.2015.
VANVARY tekee aktiivisesti yhteistyötä kattojärjestönä toimivan Suomen Vanhempainliiton kanssa. Tätä tukee
alueyhdistyksen puheenjohtajan rooli myös Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja. VANVARY toimii aktiivisessa
roolissa Suomen Vanhempainliiton alueyhdistysjäsenenä. VANVARY osallistuu Vanhempainliiton alueyhdistysten
kesäpäiviin sekä harkintansa mukaan muihin tarpeelliseksi katsomiinsa liiton järjestämiin tapaamisiin, koulutuksiin ja
keskusteluihin. VANVARY välittää jäsenilleen Suomen Vanhempainliiton viestintää ja tukee liiton ydinviestin
perillemenoa. Se kannustaa kaikkia jäsenyhdistyksiä liittymään myös Suomen Vanhempainliiton jäseniksi.
OAJ Pääkaupunkiseutu ja pääkaupunkiseudun vanhempainyhdistysten alueyhdistykset Espoo ja Helsinki
VANVARY teki yhteistyötä OAJ Pääkaupunkiseudun sekä Helsingin ja Espoon vanhempainyhdistysten alueyhdistysten
kanssa. Pääkaupunkiseudulle valmisteltiin yhteistyössä TÄHTIKOULU 2015 -kilpailu, jolla haettiin parasta kodin ja
koulun yhteistyötä pääkaupunkiseudulla lukuvuonna 2014–2015. Kilpailun pääpalkinnon 1 500 € lahjoitti OAJ
Pääkaupunkiseudun alueyhdistys. Hyvin käynnistyneen yhteistyön myötä VANVARYN on helpompaa jatkaa yhteistyötä
OAJ:n kanssa. Tuttuus edistää myös asioiden käsittelyä.
Yhdistyksen puheenjohtaja Mika Jokinen teki vuoden 2015 aikana aktiivista yhteistyötä myös muiden alueyhdistysten
puheenjohtajien ja hallitusten jäsenten kanssa. Vanhempaintoiminta on verkostojen yhteistyötä, jossa toiminta myös
yli rajojen on kaikkia osapuolia hyödyttävää.

Jäsenkehitys ja edustuksellisuus
VANVARY jatkoi 2015 työtään kasvujohteisen jäsenmäärän eteen. Vaikka jäsenkehitys ei yltänyt asetettuihin
tavoitteisiin, VANVARYn jäsenmäärä kuitenkin kasvoi. VANVARY sai uusia jäseniä peruskoulujen ja päiväkotien
vanhempainyhdistyksistä sekä yksityisistä henkilöistä henkilöjäsenyyden merkeissä. On merkillepantavaa, että kaikki
2015 perustetut päiväkotivanhempainyhdistykset eivät 31.12.2015 mennessä olleet voineet liittyvä VANVARYn
jäsenyhdistykseksi keskeneräisen rekisteröitymisen vuoksi. Siitäkin huolimatta, että yhdistyksissä oli tehty päätös liittyä
alueyhdistyksen jäseneksi. Näiden yhdistysten osalta tulee huolehtia jäsenyys kuntoon 2016 aikana.
Ilman hyvää yhteistyötä ja edustuksellisuutta vaikuttamistyömme rakentuisi vain muutamien ihmisten mielipiteiden
varaan. VANVARYN toiminta on vaikuttavampaa, kun se saa vantaalaisia vanhempia laajasti mukaan toimintaan. Siksi
siihen kannattaa pyrkiä voimakkaasti. Se on myös kunnan toimijoille tae siitä, että yhteistyö on arvokasta ja sille on
laaja hyväksyntä. Henkilöjäsenyys antaa mahdollisuuden tulla mukaan VANVARYn toimintaan myös yksityishenkilönä ja
esim. vanhempaintoimikuntana sieltä olevan henkilöjäsenen muodossa.
VANVARY oli ensisijaisesti yhteydessä vanhempiin ja koulun henkilökuntaan niissä kouluissa, joissa ei toiminut
aktiivista vanhempainyhdistystä tai alueyhdistys ei ollut siitä tietoinen. VANVARY tuki aktiivisesti Kodin ja koulun
yhteistyömallin toteutumista. VANVARYn tavoitteena on, että kaikista vantaalaisista Suomen Vanhempainliittoon
kuuluvista vanhempainyhdistyksistä vähintään 75 % on myös alueyhdistys VANVARYn jäsenyhdistyksiä.
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Jäsentavoitteen saavuttamiseksi VANVARY teki aktiivista yhteistyötä Vantaan Varhaiskasvatuksen ja Suomen
Vanhempainliiton kanssa. Tavoitteena oli saada vähintään 10 uutta päiväkoti-vanhempainyhdistystä Vantaalle vuoden
2015 loppuun mennessä sekä tukea uusia yhdistyksiä erilaisissa vanhempaintoiminnan tarpeissa ja käyntiinlähdössä.
VANVARYn tavoitteena oli tukea kodin ja päiväkodin yhteistyömallin jalkautusta vantaalaisiin päiväkoteihin jo
toimintamallin luomisvaiheessa.
Henkilöjäsenet
Henkilöjäsenyys mahdollistaa mukaantulon toimintaamme myös sellaisille henkilöille, jotka eivät kuulu paikalliseen
vanhempainyhdistykseen. Keskeisenä tavoitteenamme on aktiivisten ja osaavien vanhempaintoimijoiden verkoston
kasvattaminen sekä heidän mukaan saaminen VANVARYn aluetoimintaan itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella.
Kannatusjäsenet
VANVARYn tavoitteena oli 2015 aikana kartoittaa tapa, jolla voimme lähestyä vantaalaisia yrityksiä kannatusmaksun
muodossa sekä tarjota yritykselle näkyvyyttä VANVARYn verkkosivuilla. Tähän eivät resurssit kuitenkaan riittäneet,
jonka johdosta alueyhdistyksellä ei ollut 2015 aikana yhtään kannatusjäsentä. Kannatusjäsenten löytäminen on
kuitenkin tärkeää, jotta yhdistys voi laajentaa toiminnan rahoituspohjaa. Jo viisi kannattavaa jäsentä 50 euron
kannatusjäsenmaksulla riittää kattamaan merkittävän osan esim. alueyhdistyksen tietoliikennekuluista.
VANVARYn jäsenmäärä 31.12.2015
Vuoden 2015 lopussa alueyhdistyksellä oli 49 jäsenyhdistystä ja 12 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksistä peruskoulujen
yhteydessä toimivia yhdistyksiä oli 44. Varhaiskasvatuksen osalta päiväkotien rekisteröityjä vanhempainyhdistyksiä
VANVARYn jäseninä oli 2015 lopussa viisi. 2015 lopulla oli myös sellaisia päiväkotiyhdistyksiä, jotka edelleen odottivat
rekisteröitymistä ja vasta sen jälkeistä alueyhdistykseen liittymistä (VANVARY ottaa yhdistysjäseneksi vain
rekisteröityjä yhdistyksiä).
Toisen asteen koulutuksen jäsenyhdistyksiä alueyhdistyksellä ei ollut toimintavuoden loppuun mennessä yhtään. Tämä
ei myöskään ollut VANVARYn toiminnan painopistealueita 2015 jäsenhankinnan keskittyessä päiväkoteihin.

Viestintä ja vuorovaikutus
Hyvän yhteistyön edellytyksenä on hyvä, avoin ja aktiivinen viestintä ja vuorovaikutus. VANVARYn monikanavainen
viestintä tukee toiminnan avoimuutta. Alueyhdistys 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.
VANVARY välitti aktiivisesti Suomen Vanhempainliiton ydinviestejä omilla verkkosivuillaan ja Facebook-ryhmässään.
Yhdistys välitti laajasti myös muuta aihepiiriin liittyvää informaatiota ja sisältöä omissa kanavissaan. Verkkosivuilla on
pääosin julkisten sisältöjen lisäksi myös pelkästään jäsenille tarkoitettu osio Jäsensivut, joilla mm. jaettiin yhdistyksen
pöytäkirjat sekä julkaistiin ote jäsenrekisteristä. Jäsensivujen käyttö edellyttää sisäänkirjautumista. VANVARYn
verkkosivuilla on myös oma sivunsa englanninkielisiä yhteydenottoja varten. Yhdistyksen blogi tuki yhdistyksen
viestintää ja tarjosi vieraskynille mahdollisuuden saada näkyvyyttä. Kirjoituksissa asioita voitiin taustoittaa ja pohtia eri
näkökulmia. VANVARY ei onnistunut 2015 tavoitteessaan kutsua vieraskirjoittajia kirjoittamaan ajankohtaisista
vanhempaintoiminnan asioista. Blogiin kirjoittaminen oli vain muutaman kirjoittajan varassa.
Yhdistyksen Facebook-ryhmä oli avoin keskustelufoorumi, vantaalainen vanhempainverkosto. Yhdistyksellä oli lisäksi
oma sivu vantaa.fi -sivustolla.
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VANVARY julkaisi 2015 verkkosivuillaan 9 tiedotetta










12.2.2015
18.3.2015
21.3.2015
9.4.2015
2.9.2015
14.9.2015
30.10.2015
1.11.2015
3.11.2015

VANVARYn Sisäilmatoimikunta perustettiin 12.2.2015
TÄHTIKOULU 2015: SEUTULAN KOULU
VANVARYn tiedote 21.3.2015
VANVARYn hallitus järjestäytyi ja valitsi jäsenet luottamustehtäviin
Vantaan kaupungin Perhekoutsit
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan TIEDOTE
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan TIEDOTE
VANVARYN TIEDOTE 1.11.2015
VANVARYn puheenjohtajasta Vuoden isä 2015

VANVARYn blogikirjoitukset 2015



9.2.2015
28.2.2015

Koulu, rauhan tyyssijako?
SAANKO HÄIRITÄ HETKEN?

VANVARY sai lisäksi kasvavaa palstatilaa mm. Vantaan Sanomissa sekä Vantaan kaupungin asukaslehdessä yhteistyön
ja perusopetuksen ajankohtaisten asioiden äärellä ja Varhaiskasvatuksen sähköisessä uutiskirjeessä. Yhteistyö oli hyvin
esillä myös sosiaalisessa mediassa.

TÄHTIKOULU 2015
Yhteistyöhankkeessa Espoon, Helsingin ja Vantaan vanhempainyhdistysten sekä OAJ Pääkaupunkiseudun kanssa
julistettiin Kodin ja koulun päivänä 26.9.2014 TÄHTIKOULU 2015 -kilpailu, jolla haettiin parasta kodin ja koulun
yhteistyötä pääkaupunkiseudulla lukuvuonna 2014–2015. Voittajaksi julistettiin 18.3.2015 Seutulan Koulu Vantaalta.
Valinnan tekevät järjestäjäorganisaatioiden ja Suomen Vanhempainliiton edustajat. VANVARY toimi aktiivisessa
roolissa kilpailussa.
Vantaan vanhin suomenkielinen koulu toimii kilpailuraadin mielestä hienona esimerkkinä mille tahansa koululle.
Voittajan kodin ja koulun yhteistyötä edistäviä toimintamalleja voi käyttää suoraan koulun koosta ja sijainnista
riippumatta myös muissa kouluissa, esimerkkinä "Pelitulet". Toiminta antaa myös hyvät edellytykset yhteistyön
syventämiseen esim. kunnan hyvinvointipalveluiden ja nuorisotyön suuntaan.

Vantaalainen vuoden vanhempaintoimija 2015
VANVARY haki 2015 ensimmäistä kertaa vuoden vantaalaista vanhempaintoimijaa. Se haki sellaista vantaalaista
yhdistystä tai henkilöä, joka oli merkittävästi edistänyt omalla toiminnallaan hyvää kaikkien osapuolten välistä
yhteistyötä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. Toiminnan tuli liittyä vanhempaintoimintaan. VANVARY haki hyvää
yhteistyön rakentajaa. Voittaja Kanniston koulun vanhemmat ry julkistettiin ja tunnustus luovutettiin VANVARYtoimintapäivässä31.10.2015.
Yhdistys ja siinä toimivat aktiiviset vanhemmat tukijoukkoineen on erinomainen esimerkki siitä, mitä aktiivisesti ja
vastuullisesti toimiva vanhempainyhdistys voi saada aikaan. Yhdistys on tehnyt hyvää ja vaikuttavaa yhteistyötä
kaikkien osapuolten hyväksi. Ei vain lasten ja nuorten perheineen, vaan myös kouluhenkilökunnan hyväksi.
Sisäilmaongelmat kouluissa ja päiväkodeissa on laaja valtakunnallinen ongelma, josta on vaiettu liian pitkään. Yhdistys
on osoittanut rohkealla ja määrätietoisella toiminnallaan sen, mitä joukko aktiivisia vanhempia voi saada aikaiseksi ja
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toimia samalla esimerkkinä yhteisten toimintamallien muuttamiseksi. Sillä on merkitystä, millaisia päätöksiä Vantaalla
tehdään.

Tilaisuudet
VANVARY oli toimintavuoden aikana mukana useissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa, jotka kaikki liittyivät kodin ja
päiväkodin/koulun yhteistyön, verkostotoiminnan, vanhempaintoiminnan ja vanhempainyhdistystoiminnan
tukemiseen ja kehittämiseen.
Yksi vuodelle 2015 asetetuista merkittävistä tavoitteista olikin aktivoida VANVARYn jäsenistöä. Tässä suuressa roolissa
ovat erilaiset jäsenkenttää ja vantaalaisia vanhempainverkostoja aktivoivat tilaisuudet ja tapahtumat. VANVARY järjesti
yksin ja yhteistyössä useita tapaamisia sekä osallistui suureen määrään erilaisia ja erikokoisia tapahtumia. VANVARYn
vuosikokous sekä hallituksen ja Sisäilmatoimikunnan kokoukset ja tapaamiset on kerrottu myöhemmin tässä
toimintakertomuksessa.
VANVARY tuki jäsenyhdistyksiä mahdollisuuksien mukaan niiden erilaissa tarpeissa sekä kannusti paikallisia
vanhempaintoimijoita ja paikallisyhdistysten jäseniä osallistumaan alueellisiin tapahtumiin ja VANVARYn toimintaan.
VANVARY kannusti paikallisia vanhempainyhdistyksiä jakamaan edelleen alueyhdistyksen viestiä ja tietoa esim.
kuntatasoisista tilaisuuksista.

Jäsentapaamisia










13.1.2015
19.1.2015
9.9.2015
15.9.2015
22.10.2015
31.10.2015
26.11.2015
28.11.2015
17.12.2015

Vierailu Seutulan koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksessa
Vierailu Jokivarren koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksessa
Rautpihan päiväkodin vanhempainyhdistyksen perustamiskokous
Hämevaaran päiväkodin vanhempainyhdistyksen perustamiskokous
Kannuskujan päiväkodin vanhempainyhdistyksen perustamiskokous
VANVARY-toimintapäivä SuperParkissa lauantaina 31.10.2015
Vierailu Kannuskujan päiväkodin vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksessa
VANVARYn Vanhempaintoiminnan koulutus
Hiekkaharjun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenen koulutustapaaminen

VANVARY-toimintapäivä
VANVARY-toimintapäivää vietettiin 31.10.2015. VANVARY kutsui vantaalaisten vanhempainyhdistysten puheenjohtajat
perheineen Tammiston SuperParkiin viettämään vauhdikasta ja inspiroivaa toimintapäivää! Päivän ohjelmassa oli
rentoa liikkumista koko perheelle sekä improvisaatioteatteri Stella Polariksen työpaja vanhempainyhdistysten
edustajille. Työpajassa ideoitiin hauskalla tavalla vanhempainyhdistysten yhteistyömuotoja ja VANVARYn roolia
jäsenyhdistysten tukena. Työpajan ohjasi näyttelijä Kirsti Kuosmanen. Samaan aikaan perheenjäsenille oli tarjolla
vapaata liikkumista toimintapuistossa. SuperPark-rannekkeet olivat voimassa koko päivän myös yksityistilaisuuden
päätyttyä. Tapahtuma oli merkittävä panostus alueyhdistykselle ja sen mahdollisti Suomen Vanhempainliiton
myöntämä RAY:n tuki.
VANVARYn Vanhempaintoiminnan koulutus
VANVARYn vanhempaintoiminnan koulutus pidettiin 28.11.2015 Tikkurilan lukiossa. Koulutus oli suunnattu kaikille
pääkaupunkiseudun ja sen lähikuntien uusille vanhempaintoimijoille sekä kokeneemmille konkareille. Kouluttajina
toimivat Katja Repo ja Mika Jokinen Suomen Vanhempainliitosta.
Peruskoulutus oli tarkoitettu kaikille uusille vanhempaintoimijoille sekä sellaisille jo vanhempaintoimintaa pidempään
tehneille, jotka haluavat oppia vanhempainyhdistystoiminnan vuoteen kuuluvat tärkeät tekemiset. Jatkokoulutus oli
tarkoitettu jo pidempään aktiivisesti vanhempaintoimintaa tehneille aktiiveille sekä vanhempainyhdistyksen
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avainrooleissa toimiville, jotka halusivat kehittää yhdistyksen toimintaa sekä asettaa toiminnalle mitattavia tavoitteita.
Koulutuksessa luotiin työpajamaisessa työskentelyssä omalle yhdistykselle kehittämisen ja verkostoitumisen
suunnitelma. Koulutus sopi hyvin kokeneille yhdistysten puheenjohtajille. Koulutus on osallistujille maksuton (sisältäen
tarjoilut). Koulutus toteutettiin yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton ja RAY:n kanssa. Koulutuksen mahdollisti RAY:n
tuki alueyhdistykselle.

Alueelliset huoltaja-tapaamiset yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa
Kodin ja koulun yhteistyömallin vuosikellon mukaisesti Vantaan kaupungin Perusopetus ja VANVARY järjestivät
maaliskuussa yhdessä alueelliset huoltajatapaamiset, joissa kuultiin ja keskusteltiin varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen ajankohtaisista asioista. VANVARYn aloitteesta siirryttiin yhteisiin tilaisuuksiin varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen kanssa.
Tapaamisissa oli aiheena mm. opetuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden näkymiä uuden opetussuunnitelman
(OPS2016) valossa sekä positiivinen viestintä päiväkodin/ koulun ja perheiden välillä. Myös yhteiseen keskusteluun
sekä työskentelyyn ryhmissä oli varattu aikaa. Työskentelyn teemana oli Lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana.
Tapaamisiin olivat tervetulleita kaikki alueen huoltajat ja vanhempaintoimijat:




17.3.2015
19.3.2015
25.3.2015

Alueellinen huoltajatapaaminen Peltolan koululla, Vantaan itäinen alue
Alueellinen huoltajatapaaminen Koivukylän koululla, Vantaan koillinen alue
Alueellinen huoltajatapaaminen Kilterin koululla, Vantaan läntinen alue

Vantaan kaupungin tapaamisia













6.1.2015
15.1.2015
11.3.2015
21.4.2015
1.6.2015
7.7.2015
17.9.2015
23.9.2015
21.10.2015
3.12.2015
15.12.2015
16.12.2015

Vantaan Loppiaisvastaanotto
Vantaan yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän kokous
Vantaan OPS-ohjausryhmän kokous: TEEMANA PERUSOPETUS
Vantaan OPS-ohjausryhmän kokous: TEEMANA ESIOPETUS
Vantaan yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän kokous
Vantaan perhekoutsien tapaaminen
Valtuustoinfo Vantaan kaupungintalolla
Vantaan OPS-ohjausryhmän kokous
Vantaan OPS-ohjausryhmän kokous
Työpaja liittyen varhaiskasvatuksen ja VANVARYn yhteistyömalliin
Vantaan OPS-ohjausryhmän kokous
VANVARYn hallituksen ja Vantaan Sivistystoimen johdon yhteistyötapaaminen

Muita tapaamisia ja tilaisuuksia





5.3.2015
19.3.2015
23.4.2015
6.6.2015







13.6.2015
27.8.2015
17.11.2015
21.11.2015
7.12.2015

TÄHTIKOULU 2015 -työryhmän tapaaminen
Puheenjohtaja tapasi Järjenpään kaupungin ja vanhempainverkoston edustajia
TÄHTIKOULU 2015 -palkinnonjakotilaisuus Seutulan koululla
Puheenjohtaja osallistui Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys HELVARY ry:n
kehittämispäivään
Suomen Vanhempainliiton alueyhdistysten kesäpäivä Korkeasaaressa
Perheystävällisesti töissä -hankkeen tilaisuus (Parassyy.fi)
VANVARYn kunniajäsenten tapaaminen Flamingossa
Suomen Vanhempainliiton liittokokous Helsingissä
MAHDOLLISUUS! Nyt nostetaan SOME pöydälle!

VANVARYn hallituksen ja Sisäilmatoimikunnan jäseniä osallistui myös muihin kokouksiin ja tapaamisiin, joissa he toivat
esiin VANVARYn terveisiä ja näkökulmia. Tällaisia olivat esim. jäsenten edustukset omien paikallisyhdistyksien
hallituksissa ja puheenjohtajan rooli Suomen Vanhempainliiton puheenjohtajana.
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Toiminnan kehittäminen
VANVARYn toiminnan kehittämistä ohjaa suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Alueyhdistys jatkoi 2014 tehdyn
kehittämissuunnitelman toteuttamista suunniteltujen toimenpiteiden viemiseksi suunnitellusti maaliin 2015 aikana.
Onnistuminen oli tärkeää myös RAY:n aluetoiminnan tuen näkökulmasta. VANVARY pystyi käyttämään kaiken
saamansa aluetoiminnan tuen.
VANVARY pyrki omalla esimerkillään luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä vanhempainverkostossa.
Aluetoiminnan kehittämisessä ei päästy tavoitteisiin, mutta merkittäviä edistysaskeleita otettiin. Merkittävä
onnistuminen oli mm. VANVARY-toimintapäivä, johon osallistui suuri joukko vantaalaisten vanhempainyhdistysten
puheenjohtajia ja muita vaikuttajia. Alueellisessa yhteistyössä onnistuminen oli VANVARYn keskeisiä tavoitteita ja
tulee olemaan sitä edelleen. Se on edustuksellisuuden ja alueellisen osaamisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta
ensiarvoisen tärkeää.
VANVARYn on tärkeää onnistua aluevastaavien kannustamisessa ja tukemisessa omassa roolissaan alueellisina
verkostonhoitajina - aluevastaavien tehtävänä on mm. tukea vanhempainyhdistysten perustamista ja toiminnan
uudelleen aktivointia sekä koordinoida yhteistyötä alueiden vanhempainyhdistysten ja alueyhdistyksen välillä. Tässä ei
päästy tavoitteisiin 2015.
VANVARY ei suunnitellusti panostanut 2015 2. asteen koulutuksen edustuksellisuuteen. Se otti kuitenkin toiminnassa
huomioon myös tämän alueen kysymykset ja erityispiirteet, mm. osallistumalla OPS2016-työskentelyyn. 2. asteen
koulutuksen vastaava Kirsi Hakala seurasi erityisesti tämän alueen toimintaa ja kehitystä.
VANVARYn oli määrä 2015 päivittää yhdistyksen arvot ja vision sekä pitkän tähtäimen strategian, jossa otetaan
huomioon alueellisen toiminnan mahdollisuudet ja haasteet. työ oli tehdä työn yhteistyössä yhdistyksen jäsenistön
kanssa, ottaen huomioon Vantaan kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnitelmat. Pitkän tähtäimen
suunnitelmissa oli myös tavoitteena järjestöyhteistyön edelleen kehittäminen ja syventäminen sekä rahoituspohjan
turvaaminen. Resurssien järkevän hyödyntämisen näkökulmasta tämä ei ollut kuitenkaan mielekästä ja jää tehtäväksi
myöhemmin. Askeleita tähän suuntaan kuitenkin otettiin.
VANVARY onnistui kehittämistavoitteissaan ylläpitää vahvaa toimintaa perusopetuksen vanhempaintoiminnan äärellä.
VANVARYn hallituksesta perusopetuksen vastaavana toimi 2015 varapuheenjohtaja Sami Kanerva. Varhaiskasvatuksen
vastaavana toimi hallituksen jäsen Kirsi Karhu.
Toukokuulle 2015 suunniteltu jäsenille suunnattu sähköinen kyselytutkimus ei toteutunut aikataulussaan. Se
toteutetaan vasta keväällä 2016. Kyselyssä hyödynnetään sisarjärjestö HELVARYn tekemää kyselyä. VANVARYn
tavoitteena on saada pitkän tähtäimen kehittämiseväitä.
VANVARYn hallitus tapaa vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin sivistysviraston johtoa. Keskustelemme
tapaamisissa ajankohtaisista asioista opetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä yhteistyön ja kehittämisen
suunnitelmista. Tapaamisissa voidaan keskustella myös niistä asioista, jotka jäsenemme ovat nostaneet esille ja joihin
jäsenemme erityisesti toivovat kaupungilta vastausta.
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Hallinto ja talous
VANVARYn hallitus 18.3.2015 lähtien
Nimi
Mika Jokinen
Suomen Vanhempainliiton
puheenjohtaja 2015-2016
Sami Kanerva
Johanna Mustonen
Jussi Leppälä
Sirpa Annala
Freya Dolk
Tiina Helenius

Rooli
Puheenjohtaja
2013, 2014–2015

Erityisvastuualue yhdistyksessä
Toiminnan johtaminen | Edustaminen, mediasuhteet,
järjestöyhteistyö | Jäsenvastaava Viestintävastaava

Varapuheenjohtaja
Jäsen 2015–2016
Sihteeri
Varajäsen 2015
Rahastonhoitaja
Varajäsen 2015
Jäsen 2015–2016
Jäsen 2014–2015
Jäsen 2014–2015

Perusopetuksen vastaava

Kirsi Karhu
Tuula Ratia-Pulkkinen
Kirsi Hakala

Jäsen 2014–2015
Jäsen 2015–2016
Varajäsen 2015

Annukka Markkula

Varajäsen 2015

Sisäilmatoimikunnan varapuheenjohtaja
Talous- ja sääntövastaava | English Language Contacts

Läntisen aluetoiminnan vastaava
Itäisen aluetoiminnan vastaava
Tapahtumavastaava
Varhaiskasvatuksen vastaava
Sisäilmatoimikunnan puheenjohtaja
Koillisen aluetoiminnan vastaava | 2. asteen opetuksen
vastaava

Hallituksessa toimi puheenjohtaja mukaan lukien kuusi (6) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Yhdistyksen
nimenkirjoittajina toimivat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri.
Toiminnantarkastajana toimi Heidi-Maria Kokkonen (varalla Tanja Rantanen).
VANVARYn hallituksen kokoukset vuonna 2015
 10.2.2015
VANVARYn hallituksen kokous
 11–15.2.2015
VANVARYn hallituksen etäkokous

 18.3.2015

VANVARYn sääntömääräinen vuosikokous








VANVARYn hallituksen järjestäytymiskokous
VANVARYn hallituksen TEEMAKOKOUS
VANVARYn hallituksen kokous
VANVARYn hallituksen kokous
VANVARYn hallituksen kokous
VANVARYn hallituksen kokous

9.4.2015
19.5.2015
13.8.2015
16.9.2015
26.10.2015
9.12.2015

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.3.2015 Tikkurilan lukiossa. Yhdistyksen puheenjohtajana
kaksivuotiskaudella 2014–2015 jatkoi Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Mika Jokinen.
Kokousten pöytäkirjat
VANVARYn vuosikokouksen sekä hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistiin VANVARYn verkkosivujen Jäsensivuilla.
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokousten pöytäkirjat julkaistiin VANVARYn verkkosivuilla Sisäilmatoimikunnan
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sivulla. Niitä ei julkaista VANVARYn jäsensivuilla. Sen sijaan Sisäilmatoimikunta julkaisee tarvittaessa erilaisia
tiedotteita ja kannanottoja sekä jäsentiedotteita.

Hallituksen työskentely
Hallitus tapaa kokousten ja tilaisuuksien merkeissä kasvokkain ja muuten pääasiassa sähköisesti. Kokouksiin
valmistautuminen tehdään pääasiassa hallituksen omassa Facebook-ryhmässä ja hallituksen omaa työtilaa
verkkosivuilla hyödyntäen. Voimme lisäksi järjestää tarpeen mukaan sähköisiä etäkokouksia ja sähköpostikokouksia.
Lisäksi hallitus tai sen jäseniä osallistuu muihin tarvittaviin kokouksiin, tilaisuuksiin ja tapaamisiin, joita ovat esim.
yhteistyötapaamiset Vantaan sivistysviraston kanssa ja kunnalliset huoltajatapaamiset sekä erilaiset
järjestöyhteistyötapaamiset.
VANVARYn asioita hoitaa hallitus. Se kokoontui toimintakaudella suunnitellusti kahdeksan kertaa. 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 ja hallituksen omia
verkkosivuja. Sähköisten työvälineiden käyttö on ollut tehokasta ja aktiivista. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet
myös virtuaaliseen työskentelyyn esim. etäkokouksen merkeissä.
VANVARYn hallituksella on verkkosivujen yhteydessä oma työtila sekä Hallitukselle että Sisäilmatoimikunnalle. Niissä
hallitus ja Sisäilmatoimikunta voi käydä luottamuksellisia keskusteluja sekä jakaa mm. aineistoja.
VANVARYllä oli edelleen mahdollisuus käyttää Vantaan kaupungin hallinnoimia tiloja niiden yleisten varausohjeiden
mukaisesti. Vantaan kaupungin tilojen varaamiseen yhdistys käytti TIMMI-tilavarausjärjestelmää, johon VANVARYn
puheenjohtajalla Jokisella sekä Sisäilmatoimikunnan puheenjohtajalla Ratia-Pulkkisella oli omat VANVARY-tunnukset.
VANVARYn irtain- ja sopimusrekisteriä päivitettiin tarvittavin osin. Yhdistys käytti Leerma Oy:n tarjoamaa
tilitoimistopalvelua tilikauden 1.1.–31.12.2015 ajan. Sopimus päätettiin 2015 lopulla Suomen Vanhempainliiton RAYtuen päättymisen vuoksi. Samassa yhteydessä irtisanottiin puheenjohtajan puhelinliittymä sekä kaksi tabletteihin
tarkoitettua liittymää. Yhdistykselle oli käytössään tukkukortit Heinon Pikatukkuun ja Kukkatukkuun.
VANVARYn luottamustehtävien kuvaus päivitettiin 2015. Uusina rooleina kuvattiin Sisäilmatoimikunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan roolit. Talous- ja hallintosäännön valmistelu ja käyttöönotto siirtyi
myöhempään ajankohtaan.
Suomen Vanhempainliiton myöntämä RAY:n avustus
VANVARYn toimintaedellytykset paranivat huomattavasti, kun Suomen Vanhempainliitto 2014 myönsi yhdistykselle
aluerahaa 9 000 euroa RAY:n myöntämästä kohdennetusta toiminta-avustuksesta, joka tuli käyttää 2014–2015 aikana.
Aluerahalla toteutettiin VANVARYn kehittämissuunnitelmaa. 2014 yhdistys käytti aluerahaa 5 390,11 euroa ja 3 609,89
euroa jäi käytettäväksi 2015 kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen (esim. aineistot,
aluetilaisuudet, koulutukset ja jäsentapaamiset). VANVARY sai 30.8.2015 allekirjoitetulla avustushakemuksella lisää
RAY:ntukea 1 200 euroa VANVARY-toimintapäivän toteuttamiseksi. Koko RAY:n avustus käytettiin suunnitellusti.
VANVARY panosti siihen, että se täytti ja täyttää jatkossakin avustuksen edellytyksenä olevat laatutavoitteet. Hallitus
varmisti toimillaan, että VANVARYn toiminta on Suomen Vanhempainliiton ja RAY:n edellyttämässä kunnossa.
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Sisäilmatoimikunnan työskentely
VANVARY tunnisti jo 2014 jäsenistössään tarpeen sisäilma-asioiden tiiviimpään käsittelyyn. Sisäilma-asiat ovat
monimutkaisia ja sen tähden oli loogista eriyttää tämä aihealue omaksi toimikunnaksi. Tarvittiin aktiivisia ja osaavia
ihmisiä keskittymään sisäilma-asioiden edistämiseen. Tarvittiin keskustelevampaa ja avoimempaa tapaa sisäilmaasioiden hoitamiseen ja oli selvää, että VANVARYn hallituksella yksin ei olisi riittäviä resursseja toimia. VANVARYn
puheenjohtaja Mika Jokinen valmisteli jo 2014 puolella esityksen VANVARYn hallitukseen, joka kokouksessaan
15.12.2014 päätti perustaa toimikunnan.
VANVARYn hallitus päätti, että VANVARYn Sisäilmatoimikunta toimii sen alaisena toimikuntana, joka raportoi
toiminnastaan hallitukselle. Hallitus päätti, että sisäilmatoimikunnan puheenjohtajan tulee olla hallituksen jäsen ja
varapuheenjohtajan vähintään hallituksen varajäsen. Näin varmistettiin hyvä tiedonkulku ja päätöksenteon joustavuus
suhteessa VANVARYn muuhun toimintaan ja päätöksentekoon.
Järjestäytymiskokouksessaan 9.2.2015 VANVARYn hallitus valitsi toimikunnan puheenjohtajaksi hallituksen varsinaisen
jäsenen Tuula Ratia-Pulkkisen ja varapuheenjohtajaksi hallituksen varajäsenen Johanna Mustosen. Muut jäsenet
toimikunta päätti itse perustamiskokouksessaan, johon osallistui myös VANVARYn puheenjohtaja.
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan varsinainen perustamiskokous pidettiin 12.2.2015. Kokouksessa esiteltiin hallituksen
linjaamat ajatukset toimikunnan työstä sekä päätökset puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Toimikunnan
perustajajäsenet ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sirpa Annala
Mika Jokinen, VANVARYn puheenjohtaja
Jari Jääskeläinen
Ros-Britt Kangas
Sirpa Kauppinen
Johanna Mustonen, VANVARYn hallituksen varajäsen, VANVARYn Sisäilmatoimikunnan varapuheenjohtaja
Sirkku Pasanen
Tuula Ratia-Pulkkinen, VANVARYn hallituksen jäsen VANVARYn Sisäilmatoimikunnan puheenjohtaja
Tiina Tuomela

Ensimmäisen toimintavuoden aikana toimikuntaa täydennettiin seuraavilla jäsenillä:
1.
2.
3.
4.

Petteri Andersin
Saija Huhtaniitty (erosi toimikunnasta syksyllä 2015)
Kai-Ari Lundell
Päivi Tammi (erosi toimikunnasta syksyllä 2015)

VANVARYn hallitus ja Sisäilmatoimikunta valmistelivat toimikunnan toiminnan kuvausta ja se esiteltiin ensimmäisen
kerran VANVARYn hallituksen kokouksessa 16.9.2015. Kuvauksen valmistelua jatkettiin edelleen. Hallituksen
kokouksessa 26.10.2015 päätettiin hyväksyä VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kuvaus kokouksessa sovituin muutoksin.
Toimikunta piti tavoitteenaan avointa ja hyvää yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Toimikunnalla oli säännöllisiä
tapaamisia Vantaan Tilakeskuksen kanssa. VANVARYn puheenjohtaja Jokinen neuvotteli VANVARYlle paikan Vantaan
Sisäympäristöasioiden ohjausryhmään, jossa on kattava edustus eri toimialoilta ja luottamustahoilta. VANVARY
edustaa ohjausryhmässä vantaalaista vanhempainverkostoa ja se kutsutaan kokouksiin mukaan aina kun kokouksessa
käsitellään päiväkotien ja/tai koulujen sisäympäristöasioihin liittyviä asioita. Jokinen osallistui ohjausryhmän kokouksiin
sekä raportoi niistä VANVARYn hallitukselle ja Sisäilmatoimikunnalle.
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Vantaan Sisäympäristöasioiden ohjausryhmässä käsiteltiin myös Vantaan sisäympäristöasioiden kuvausta ja
ohjeistusta, jonka työstämiseen myös VANVARYn Sisäilmatoimikunta osallistui. Ohjeistuksen parantaminen koettiin
tärkeäksi, jotta lasten ja nuorten oikeusturva paranee ja vanhemmilla on selkeät mallit ja väylät miten haastavassa
sisäilma-asiassa toimia. Perusopetuslaki 29 § sanoo, että lapsella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen
oppimisympäristöön. Vantaan sisäympäristöasioiden kuvauksessa ei ole ollut kuvatta kodin osuutta (lapset ja nuoret,
huoltajat). Tiettävästi Suomen ensimmäisen vanhempainyhdistysten alueyhdistysten ja/tai vanhempainyhdistyksen
koordinoima sisäilmatoiminta on ollut tehokasta ja vaikuttavaa. Sisäilmatoimikunnan työ on ollut mediassa hyvin esillä
ja 2015 haettiin onnistuneesti suuntaa ja linjauksia pitkän tähtäimen vaikuttavaan toimintaa. Toimikunta hakee keinoja
oikeanlaiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen VANVARYn jäsenistön keskuudessa.
Toimikunta on kokoustanut ensimmäisen toimintavuotensa 2015–2016 aikana 10 kertaa. Tilakeskuksen kanssa
toimikunta on tavannut 5 kertaa. Toimikunnan työ on käynnistysvuoden 2015 aikana ollut hyvin esillä Vantaalla. Se on
esittäytynyt monessa paikassa, missä sisäilma-asioita on käsitelty. Lehdistössä toimikunta on ollut esillä mm:

VANVARYn Sisäilmatoimikunta on
vakiinnuttamassa asemansa vantaalaisena sisäilma-asioiden toimijana ja vaikuttajana!
VANVARYn kolumnin puitteissa ja useassa mielipidekirjoituksessa.

VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokoukset vuonna 2015
 12.2.2015
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan perustamiskokous
 11.3.2015
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokous
 21.4.2015
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokous
 26.5.2015
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokous
 25.8.2015
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokous
 22.9.2015
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokous
 22.10.2015
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokous
 14.11.2015
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan suunnittelutapaaminen (ei pöytäkirjakokous)
 3.12.2015
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokous
 28.1.2016
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokous
 8.2.2016
VANVARYn Sisäilmatoimikunnan kokous

VANVARYn loma-ajat
Loma-aikana yhteydenottoihin vastasi pääasiassa puheenjohtaja.
 16–22.2.2015
VANVARY talvilomalla
 1.6–9.8.2015
VANVARY kesälomalla
 17.12.2015–3.1.2016
VANVARY Joululomalla

Katse vuoteen 2016
VANVARYn vuosi 2016 on lähtenyt käyntiin aktiivisissa merkeissä, tästä on jälleen hyvä jatkaa. 2013 rakennettiin, 2014
syvennettiin, 2015 laajennettiin ja 2016 lisätään vaikuttavuutta. Myös vanhempaintoiminta voi olla tavoitteellista ja
vaikuttavaa! Yhteistyölle on kysyntää ja päiväkotien vanhempainyhdistykset odottavat perustamistaan! Yhteistyö
tarvitsee myös tekijänsä ja haemme myös uusia kasvoja mukaan hallitustyöhön. Olemme kuvanneet hallituksen
jäsenten eri rooleja, sekä keskeisiä odotuksia tehtävässä onnistumiseksi.
Vantaalla 1.3.2016
VANVARYn hallitus
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