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Yhteistyö jäsenten kanssa
Peruskoulujen yhteydessä toimivat vanhempainyhdistykset
Vantaan peruskoulujen vanhempainyhdistyksistä suurin osa on VANVARYn jäseniä, mutta tyypillisesti
yhdistysten vastuuhenkilöiden vaihtuessa myös kontaktit alueyhdistykseen saattavat kadota. Toimintakauden
aikana VANVARY on onnistunut uudistamaan yhteyden muutamiin jäsenyhdistyksiin.
Kauden päätapahtuma oli SuperParkissa järjestetty jäsentapahtuma lauantaina 29.10.2016. Tapahtumaan
osallistui 27 jäsenyhdistysten edustajaa perheineen, yhteensä 100 henkilöä. Ohjelmassa oli työpajatyyppistä
ideointia toiminnan kehittämisestä sekä sisäilmatoiminnasta. Tapahtumassa nimettiin Simonkallion koulun
vanhempainyhdistys ry vuoden 2016 vantaalaiseksi vanhempaintoimijaksi.
Kauden aikana jäseniksi ei liittynyt uusia peruskoulujen vanhempainyhdistyksiä. VANVARY oli kuitenkin mukana
tukemassa Kilterin koulun vanhempainyhdistyksen perustamista.

Päiväkotien yhteydessä toimivat vanhempainyhdistykset
Toimintakauden tavoitteena oli vanhempaintoiminnan laajentaminen varhaiskasvatuksen piirissä. Tietoa
yhdistyksen perustamisesta ja VANVARYn jäsenyydestä välitettiin vanhemmille päiväkodin johtajien kautta
sekä Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirjeessä. Yhteydenottoja kuitenkin saatiin vain muutamia. VANVARY
kävi vierailulla kaikissa yhteyttä ottaneissa päiväkodeissa ja niissä aloitettiin toimet yhdistyksen perustamiseksi.
VANVARY järjesti tapahtuman Naurusaaressa 14.11.2016 päiväkotien vanhempainyhdistyksille, -toimikunnille
ja yhdistyksen perustamisesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistui henkilöitä 7 eri päiväkodista.
Toimintakauden aikana VANVARYyn ei liittynyt uusia päiväkotiyhdistyksiä.

Uudet jäsenet
Toimintakauden aikana yhdistykseen liittyi 9 henkilöjäsentä eikä yhtään yhdistys- tai kannatusjäsentä.
VANVARYN kokonaisjäsenmäärät toimintakauden päättyessä olivat:


33 peruskoulun vanhempainyhdistystä



5 päiväkodin vanhempainyhdistystä



1 muu vanhempainyhdistys



30 henkilöjäsentä



3 kunniajäsentä

Aluetoiminta
Aluetoiminta ei lähtenyt lainkaan liikkeelle resurssien vähäisyyden vuoksi.
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Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen yhteistyön toimintamallin kehitys ja käyttöönotto ei ole edennyt resurssien vähäisyyden ja
päiväkotiyhdistysten vähäisen lukumäärän vuoksi vuoksi. Sen sijaan VANVARY on osallistunut neljän päiväkodin
vanhempainiltaan ja esitellyt alueyhdistyksen toimintaa jäsentapahtumassa. Lisäksi VANVARY esiteltiin lyhyessä
kirjoituksessa Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirjeessä 20.10.2016.
VANVARY on ollut edustettuna varhaiskasvatussuunnitelmatyön (VASU) ohjausryhmässä Sivistysviraston
kutsumana vanhempien edustajana. VANVARY on myös osallistunut Suomi 100 vuotta –liikuntagaalan
valmistelutyöhön Sivistysviraston varhaiskasvatustoimen kanssa.

Perusopetus
Vanhempien näkemyksiä yhteistyön tueksi kerättiin nettisivuilla julkaistujen kyselyiden avulla. Kyselyitä oli
vuoden aikana kaikkiaan kolme ja niissä kysyttiin syysloman pituudesta, vieraskielisten perheiden
osallisuudesta vanhempaintoiminnassa sekä työrauhan ylläpitämisestä.
VANVARY osallistui aktiivisesti opetussuunnitelmatyön (OPS) ohjausryhmään. Sivistysviraston järjestämissä
alueellisissa vanhempaintilaisuuksissa VANVARY piti puheenvuoron vanhemmille. Aiemmin keskusteltu kodin ja
koulun mallin käyttöönotto ei juurikaan edennyt.

Päättäjät
VANVARY ei osallistunut lautakuntien tai muiden luottamuselimien virallisiin kokouksiin. Hallituksen ja
sisäilmatoimikunnan jäsenet ovat kuitenkin olleet henkilökohtaisesti yhteydessä useisiin luottamushenkilöihin.

Yhteistyö Vanhempainliiton kanssa
osallistuminen tapahtumiin ja kokouksiin
Vanhempainliitto järjesti alueyhdistysten kesäpäivät 27-28.8.2016 Espoossa, johon VANVARYstä osallistuivat
Sami Kanerva sekä Tuula Ratia-Pulkkinen. Vanhempainliiton vuosikokoukseen 19.11.2016 Vantaalla osallistui
Sami Kanerva. Kokouksessa liiton johtokuntaan valittiin mm. VANVARYn asettama ehdokas Ann-Mari
Patshijew.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys, HELVARY, VANVARY ja KokoEspoo julistivat yhdessä Tähtitakomo 2017 –
kilpailun, jossa valitaan pääkaupunkiseudun parasta yhteistyötä tekevä koulu, päiväkoti tai muu oppilaitos.
Vantaan Sanomat avasi VANVARYlle oman blogialustan Vantaan Sanomien verkkosivustolla. Ensimmäinen
kirjoitus julkaistiin 17.12.2016.
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Sisäilmatoimikunta
Toimintaperiaatteet ja tavoitteet
Sisäilmatoimikunnan toisena toimintavuotena on jatkettu samalla linjalla kuin ensimmäinen vuosikin.
Toimintaperiaatteisiin kuuluu faktoihin pitäytyminen, yhteistyöhön kannustaminen sekä ymmärrys, että työtä
tehdään vapaaehtoisesti. Sisäilmatoimikunnan pitkän aikavälin tavoite on saada runsaasti nykyistä enemmän
sisäilmaltaan puhtaita kouluja Vantaalle.

Yhteenveto toiminnasta
Toimikunta on pyrkinyt helpottamaan vanhempien tutustumista koulujen kuntoraportteihin tekemällä
tiivistelmiä julki tulleista raporteista. Tiivistelmiä on tehty seuraavista kouluista: Jokivarsi, Mikkola,
Kartanonkoski, Vantaankoski ja Hämeenkylä.
Sisäilmatoimikunta on pyrkinyt osallistumaan mahdollisimman moneen tapahtumaan, mikäli niistä on ollut
tietoa tai toimikunta on erikseen kutsuttu. Pääosassa ovat olleet jäsenjärjestöjen organisoimat tapahtumat.
Julkisiin tilaisuuksiin on myös osallistuttu mielellään. Tilaisuuksiin osallistumisen tarkoitus on ollut kuulla ko.
koulun tai päiväkodin vanhempien näkemyksiä ja huolia, keskustella tilanteesta ja nähdä missä
sisäilmatoimikunta voi auttaa paikallista toimijaa. Jokivarren omakotiyhdistys järjesti Jokivarren
asukastilaisuuden 25.10. Jokivarren koululla. Sisäilmatoimikunnalla oli esitys ja aiheen parissa käytiin
keskustelua. Osallistujia tilaisuudessa oli noin 30. Puhujina sisäilmatoimikunnasta olivat Tiina Tuomela ja Tuula
Ratia-Pulkkinen.

Yhteistyö Vantaan kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa
Vantaan kaupungin kanssa yhteistyö toimintakauden aikana on syventynyt ja olemme myös saaneet lisää
jalansijaa kaupungin eri toimijoiden parissa. On tavattu mm seuraavia kaupungin toimijoita: tilakeskuksen
johtaja Pekka Wallenius, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Porthén, apulaiskaupunginjohtaja Hannu
Penttilä. Sisäilmatoimikunta on ainoa kaupungin ulkopuolinen elin, joka on voinut osallistua Vantaan kaupungin
ympäristöasioiden johtoryhmän kokoukseen. Sisäilmatoimikuntaa pyydettiin myös osallistumaan kaupungin ja
vanhempien väliseen neuvotteluun tilanteessa, jossa 7. luokkalaiselle ei voitu osoittaa terveellistä
koulupaikkaa.
Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on ollut mm. osallistuminen Hengitysliiton toteuttamaan ja Savonlinnan
Kansanterveyssäätiön rahoittamaan projektiin, jossa yhtenä aiheena oli sisäilma-asioissa tehtävä yhteistyö
vanhempien ja kunnan virkamiesten välillä. Projektissa videoidaan sisäilmatoimikunnan jäsenten keskustelua ja
näkemyksiä aiheen ympärillä. Videon tarkoitus on toimia keskustelun alustuksena eri tilaisuuksissa.
Lisäksi VANVARY on tavannut rakennusalan yrityksiä sekä muita sisäilmaongelmien kanssa toimivia yrityksiä ja
selvittänyt yhteistyön mahdollisuuksia. Keskustelut ovat olleet lupaavia ja niiden perusteella päätettiin selvittää
tarkemmin konkreettisen yhteistyöhankkeen mahdollisuutta Vantaan kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.
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Viestintä
Viestintäkanavat
Vuonna 2016 VANVARYn käyttämiä viestintäkanavia olivat verkkosivusto, Facebook-ryhmä, sähköpostitse
lähetetyt jäsentiedotteet, Vantaan Sanomien blogialusta sekä mielipidekirjoitukset Vantaan Sanomissa ja
Helsingin Sanomissa.

Viestinnän määrä ja kohdentaminen
VANVARYn viestintää on tietoisesti vähennetty aiemmasta ja kohdennettu suunnitelmallisesti. Viestinnässä on
tyypillisesti keskitytty yhteen asiakokonaisuuteen kerrallaan ja viesti on lähetetty usean eri kanavan kautta
samanaikaisesti.

Hallinto ja talous
Hallituksen ja sisäilmatoimikunnan kokoonpano ja kokoukset
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 16.3.2016 saakka olivat:












Mika Jokinen, puheenjohtaja
Sami Kanerva, varapuheenjohtaja
Sirpa Annala
Freya Dolk
Tiina Helenius
Kirsi Karhu
Tuula Ratia-Pulkkinen
Kirsi Hakala (vara)
Jussi Leppälä (vara), taloudenhoitaja
Annukka Markkula (vara)
Johanna Mustonen (vara), sihteeri

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 16.3.2016 lähtien olivat:









Sami Kanerva, puheenjohtaja
Ann-Mari Patshijew, varapuheenjohtaja
Sirpa Annala
Kirsi Karhu
Tuula Ratia-Pulkkinen
Päivi Ryyti, sihteeri
Jenitta Kaivola (vara)
Laura Korjula (vara)
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Johanna Mustonen (vara)
Kuniko Shimomura (vara), taloudenhoitaja

Sisäilmatoimikunnan jäsenet olivat:















Tuula Ratia-Pulkkinen, puheenjohtaja
Johanna Mustonen, varapuheenjohtaja
Sirpa Ärilä, 2. varapuheenjohtaja
Petteri Andersin
Sirpa Annala
Jari Jääskeläinen
Rose Kangas
Sirpa Siru Kauppinen
Kai-Ari Lundell
Annukka Majanto (12/2016 lähtien)
Sari Mäki
Sirkku Pasanen
Timo Pulkkinen (08/2016 lähtien)
Ulla Pulkkinen (08/2016 lähtien)

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 11 kertaa. Sisäilmatoimikunta kokoontui 9 kertaa.

Jäsenmaksut
Toimintakauden aikana ei kerätty jäsenmaksuja.

Vanhempainliiton myöntämä alueraha
RAY:n aluerahaa myönnettiin 2000 euroa, joka käytettiin jäsentapahtumien järjestämiseen, koulutukseen ja
taloushallintoon.

Vantaan kaupungin tuki
Vantaan kaupunki on tukenut toimintaa taloudellisesti kustantamalla VANVARYn verkkosivujen ja –osoitteen
ylläpitomaksut. Lisäksi VANVARY on saanut varata kokouskäyttöönsä Vantaan koulujen tiloja ilman korvausta.
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