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Johdanto alueyhdistyksen vuoteen 2014
VANVARYn keskeiset teemat vuodelle 2014 olivat edustuksellisuus, suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus,
vaikuttavuus, yhteistyö, sekä hyvä hallinto ja talous. Vuonna 2014 tehdyn kehittämissuunnitelman mukaisia keskeisiä
kehittämiskohteita olivat aluetoiminnan kehittäminen ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen.
Tässä toimintakertomuksessa kuvataan VANVARYn toimintaa ajalta 1.1.–31.12.2014. Lisätietoa tässä kertomuksessa
kerrotuista asioista löydät VANVARYn verkkosivuilta osoitteesta www.vanvary.fi
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 päättävien tahojen kanssa. Viestinnän yhteistyökehittämisen keskiössä oli Wilman mahdollisuuksien
parempi hyödyntäminen. VANVARYn tapasi vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin Sivistysviraston ja
Tilakeskuksen johtoa ja asiantuntijoita. Alueyhdistys sai paikan kuntatasoisessa sisäympäristöasioiden
ohjausryhmässä, OPS2016-työn ohjausryhmässä sekä eri toimintamalleja, prosesseja ja yhteistyötä kehittävissä
työryhmissä kuten esiopetuksen yhteistyön suunnitteluryhmässä. VANVARY oli mukana kehittämässä Vantaan
Sivistysviraston uutta varhaiskasvatuksen sähköistä uutiskirjettä, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista
varhaiskasvatuksen saralla.
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.
VANVARYn 10-vuotisjuhlaa vietettiin juhlavasti 10.9.2014 Tiedekeskus Heurekassa. Juhlaan osallistui
jäsenyhdistysten sekä sidosryhmien edustajia. Tapahtuma oli merkittävä panostus alueyhdistykselle ja sen
mahdollisti Suomen Vanhempainliiton myöntämä RAYn tuki.
VANVARYn toiminta vuonna 2014 oli suunnitelmallista ja tavoitteellista. Lähes kaikki haasteelliset tavoitteet
saavutettiin ja tulokset sekä toiminnan kehittyminen oli monin paikoin jopa odotettua parempaa. Jäsenkehitys jäi
alle tavoitteen, mutta siihen oli syynä suunniteltua syvempi yhteistyö ja tavoitteellisuus varhaiskasvatuksen alueella
Vantaan kaupungin kanssa. Tämän johdosta päiväkotien perustamiskampanjointi päätettiin keskittää vuoteen 2015.
Samasta syystä myös loppuvuoteen 2014 suunnitellut koulutukset sekä alueelliset tilaisuudet päätettiin siirtää
vuoden 2015 puolelle.

Vuosi 2014 lukuina
Jäsenyhdistyksiä: 45 | Henkilöjäseniä: 10
Jäsenyhdistysten määrän kasvu: 10 % | Kokonaisjäsenmäärän kasvu: 34 % (Vuonna 2013 32 %)
Jäseniä Facebook-ryhmässä: 217 (vuonna 2013 130) | Jäseniä hallituksen Facebook-ryhmässä: 10
Tilaisuudet: 48 + 10 kokousta
Lausunnot ja tiedotteet: 7 | Uutisia verkkosivuilla: 64 | Blogikirjoituksia 5
Käyntejä verkkosivuilla: 15 581 (vuonna 2013 7 056)
Lukukertoja blogissa: 3 472 (vuonna 2013 1 048), kaikkiaan 4 520
Viestejä Facebook-ryhmissä: useita satoja!
Hallituksen jäsenten lukumäärä: 10 | Hallituksen jäsenten sukupuolinen jakauma: 7 naista, 3 miestä
Hallituksen kokousten lukumäärä kaikkiaan: 9
Tuotot: 5 390 € | Kulut: 5 390 € | Rahoitusomaisuus 3 800 €
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Edustuksellisuus, yhteistyö ja vaikuttavuus
VANVARY täytti vuonna 2014 10 vuotta. Tämä varhaisnuori ja virkeä alueyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä
jäsenyhdistysten kanssa, tiiviimpää kuin koskaan aikaisemmin. Alueyhdistys mm. vieraili vanhempainyhdistysten ja
koulujen järjestämissä vanhempainilloissa ja kodin ja koulun päivissä sekä paikallisten vanhempainyhdistysten
kokouksissa. Alueyhdistys tuki uusien yhdistysten perustamista mm. järjestämällä vanhempainyhdistysten
perustamiskokouksia keskustelutilaisuuksineen ja hallituksen järjestäytymiskokouksineen. 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. Vuonna
2014 voimaantullut sääntöuudistus mahdollisti alueyhdistyksen päätöksentekoon mukaantulon myös foorumeille ja
vanhempaintoimikunnille henkilöjäsenyyksien muodossa.
Toimintavuoden aikana koulujen sisäilmaongelmat nousivat Vantaalla voimakkaasti keskusteluun. VANVARY pyrki
osaltaan edistämään ongelmien selvittämistä keskustelemalla niin paikallisten vanhempainyhdistysten kanssa kuin
kaupungin tasolla virkamiesten kanssa. VANVARYn puheenjohtaja osallistui Vantaan kaupungin
sisäympäristöasioiden ohjausryhmän kokouksiin ja sisäilmayhteistyöryhmän kehittämistapaamisiin. Joulukuun
kokouksessa hallitus päätti VANVARYn oman sisäilmatoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan perustamiskokous
pidettiin 12.2.2015.
Lyhyen tähtäimen strategiassaan VANVARY päätti vuonna 2014 keskittyä päiväkotien vanhempainyhdistysten
toiminnan käynnistämisen tukemiseen. Maaliskuussa 2014 käynnistettiin merkittävä kampanja yhteistyössä Suomen
Vanhempainliiton ja Vantaan kaupungin Sivistysviraston kanssa. Yhteistyön käynnistäminen eskaloitui ennakoitua
syvempänä yhteistyönä varhaiskasvatuksen esiopetuksen ja päiväkotivanhempaintoiminnan kehittämisen
muodossa. Tämän ansiosta päiväkoteihin suunnitellut toimenpiteet ja uusien päiväkotivanhempainyhdistysten
perustamiset ajoittuvat vasta vuodelle 2015. Vuonna 2014 luotiin perustaa varhaiskasvatuksen
vanhempaintoiminnan mallille yhdessä Vantaan kaupungin sivistysviraston kanssa ja yhteisen toimintamallin
kehittämistä voidaan pitää merkittävänä edistysaskeleena.
VANVARYn jäsenmäärä kasvoi vuonna 2014, vaikka jäsenkehitys ei yltänyt asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2014
lopussa alueyhdistyksellä oli 45 jäsenyhdistystä ja 10 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksistä peruskoulujen yhteydessä
toimivia yhdistyksiä oli 43. Varhaiskasvatuksen osalta päiväkotien rekisteröityjä vanhempainyhdistyksiä VANVARYn
jäseninä oli vuoden 2014 lopussa kaksi, joista toinen päiväkodin ja toinen iltapäiväkerhon vanhempainyhdistys.
Vuoden 2014 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. VANVARY teki
myös jäsenrekisterin siivousta, mm. Vanhempaintukiyhdistys VATU ry ja Veromiehen koulun vanhempainyhdistys ry
poistettiin jäsenrekisteristä – molemmat yhdistykset olivat lopettaneet toimintansa.
VANVARY oli mukana perustamassa tai muuten toimintaa käynnistämässä ja tukemassa mm. seuraavien
vanhempainyhdistyksien kanssa: Kanniston koulun vanhempainyhdistys, Kuusikon koulun vanhempainyhdistys,
Ruusuvuoren koulun vanhempainyhdistys, Koivukylän koulun vanhempainyhdistys, Seutulan koulun
vanhempainyhdistys, Martinlaakson koulun vanhempainyhdistys ja Vantaankosken koulun vanhempainyhdistys ry.
Koivukylän koululla pidetyssä Koulumessut -päivässä alueyhdistyksellä oli oma esillepanopöytä ja puheenjohtaja piti
koululla puheen. Vantaankosken koululla puheenjohtaja piti puheen sekä osallistui vieraspuhujana toimineen
Suomen Vanhempainliiton monikulttuurisuuden asiantuntija Melody Karvosen osallistumisjärjestelyihin.
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Ruusuvuoren koulun lauantai-yhteistyöpäivässä VANVARY järjesti huoltajien keskustelutilaisuuden ja yhdistyksen
puheenjohtaja piti tilaisuudessa puheen. Useissa tilaisuuksissa VANVARY toimi perustamiskokousten
primusmoottorina. Yhteistyö perustettujen vanhempainyhdistysten huoltajien ja kouluhenkilökunnan kanssa oli
erinomaista. VANVARY järjesteli asioita mm. rehtorien kanssa ennen huoltajatilaisuuksia.
Vantaalaisten vanhempainyhdistysten ja -verkostojen lisäksi VANVARYn keskeisiä sidosryhmiä ovat Vantaan
kaupunki ja Suomen Vanhempainliitto.
Vantaan kaupungin Sivistysvirasto ja Tilakeskus
VANVARY tapasi säännöllisesti Vantaan kaupungin sivistysviraston johtoa keskustellakseen ajankohtaisista
perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista.
VANVARYn ja Vantaan kaupungin Sivistystoimen johdon tapaamisessa 18.11.2014 Rantasipi Airport Congress
Centerissä käytiin läpi mm. opetuksen digitalisoitumista, ajankohtaiskatsaus varhaiskasvatuspalveluihin, lakia
oppilas- ja opiskelijahuollosta, opetussuunnitelmaprosesseja sivistystoimessa, koulujen sisäilmaongelmia ja niiden
prosesseja, VANVARYn terveisiä ja Hem och skolan terveisiä ruotsinkielisestä kodin ja koulun yhteistyöstä.
VANVARYn ja Vantaan kaupungin Varhaiskasvatuksen yhteistyötapaamisessa 20.11.2014 käsiteltiin koko
varhaiskasvatuksen kokonaisuus päiväkodista esiopetukseen ja niihin liittyvää yhteistyötä.
Tilakeskuksen kanssa kehitettiin sisäilma-asioiden yhteistyön mallia ja puheenjohtaja osallistui Vantaan kaupungin
Sisäympäristöasioiden ohjausryhmän kokouksiin huoltaja-edustajana 15.9.2014 ja 6.11.2014.
VANVARYn puheenjohtaja toimii jäsenenä Vantaan kaupungin yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön
ohjausryhmässä, jonka ensimmäinen kokous järjestettiin 15.1.2015. Mika Jokinen osallistuu myös Perusopetuksen
OPS-työryhmän työskentelyyn ryhmän jäsenenä. Yhdistyksen puheenjohtajan OPS2016-kehittämiseen liittyvä video
julkaistiin Vantaa Kanavalla. Lisäksi puheenjohtaja on osallistunut OPS-suunnittelutapaamisiin. Läntisen
aluetoiminnan vastaava Freya Dolk osallistui lisäksi Vantaan kaupungin Perusopetuksen järjestämään OPS-työpajaan.
Alueyhdistys ja Vantaan kaupunki järjesti yhdessä ja yhteistyössä kuntatasoisia tilaisuuksia. Yhteistyö Vantaan
kaupungin kanssa oli myös vuonna 2014 molemmin puolin aktiivista, hyvää ja arvostavaa.
Perusopetuksen uudet arvot, visio ja slogan
Kilterin koululla 5.2.2014 Vantaan kaupungin Perusopetuksen ja VANVARYn pitämässä alueellisessa
huoltajatapaamisessa saimme ensimmäisen kerran kuulla Vantaan kaupungin Perusopetuksen uudet arvot, vision ja
sloganin. Niiden yhdessä työstäminen oli ollut erittäin aktiivista tammikuussa 2014 olleissa VESO-koulutuksissa,
joihin oli osallistunut lapsia, huoltajia, kouluhenkilökuntaa, perusopetuksen johtoa, vanhempainyhdistyksiä, jne.
ARVOT
H - Hyvinvointi
O - Oppimisen ilo
T - Toisten kunnioitus
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VISIO

"Opimme tulevaisuuden taitoja ja tietoja, sekä
rakennamme turvallista lähikoulua. Toimimme
vastuullisesti ja teemme ekososiaalisesti kestäviä
valintoja"
SLOGAN
"Oppien ja osallistuen - taitoja tulevaisuuteen"
VANVARY osallistui myös Vantaan kaupungin Perusopetuksen ja Varhaiskasvatuksen uusien verkkosivujen arvioinnin
ja ideoinnin yhteiseen työpajaan.
Vantaan kaupungin Opetuslautakunnan kanssa sovittu tapaaminen 10.11.2014 jouduttiin siirtämään vuoden 2015
puolelle yhdistyksen puheenjohtajan lähiomaisen samana päivänä tapahtuneen kuoleman johdosta.
Suomen Vanhempainliitto
Yhteistyö oli Suomen Vanhempainliiton kanssa tiivistä. VANVARY sai kattojärjestöltä merkittävää tukea ja
kannustusta toiminnan kehittämisessä. VANVARYn puheenjohtaja Mika Jokinen toimi Suomen Vanhempainliiton
johtokunnan jäsenenä. Hänet valittiin 22.11.2014 Helsingissä liittokokouksessa Suomen Vanhempainliiton
puheenjohtajaksi kaudelle 2015–2016. Ennen asettumistaan ehdolle kattojärjestön puheenjohtajan tehtävään
Jokinen sai alueyhdistyksen hallituksen tuen asialle.
Mika Jokinen valmistui Vanhempainliiton ensimmäisestä Alueyhdistys Akatemiasta 22.5.2014, jolloin
Vanhempainliiton alueyhdistysten Kesäpäivillä Helsingissä esiteltiin hänen lopputyönään alueyhdistyksen hallituksen
kanssa valmistelema VANVARYn kehittämissuunnitelma. Opinnot kattoivat kaikki keskeiset alueyhdistystoiminnan
osa-alueet. Koulutukseen osallistuminen auttoi yhdistystä saavuttamaan Vanhempainliiton alueyhdistystoiminnalle
asettamat laatustandardit, mikä oli edellytyksenä RAYn alueyhdistystuen saamiselle. Kesäpäiville osallistui myös
VANVARYn hallituksen varajäsen Kirsi Hakala.
OAJ Pääkaupunkiseutu ja pääkaupunkiseudun vanhempainyhdistysten alueyhdistykset Espoo ja Helsinki
VANVARY osallistui OAJ Pääkaupunkiseudun sekä Helsingin ja Espoon vanhempainyhdistysten alueyhdistyksen
yhteisiin yhteistyötapaamisiin Helsingissä. Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin toistemme toimintaympäristöön
ja haasteisiin sekä ideoitiin yhteinen TÄHTIKOULU 2015 -kilpailu pääkaupunkiseudulle. Kilpailu julistettiin
valtakunnallisena Kodin ja Koulun päivänä 26.9.2014 ja se on avoin kaikille perusopetuksen kouluille, lukioille ja
toisen asteen oppilaitoksille pääkaupunkiseudulla. Voittaja julistetaan 18.3.2015. Valinnan tekevät
järjestäjäorganisaatioiden ja Suomen Vanhempainliiton edustajat. Kilpailun pääpalkinnon 1 500 € lahjoittaa OAJ
Pääkaupunkiseudun alueyhdistys.
Yhdistyksen puheenjohtaja Mika Jokinen teki vuoden 2014 aikana aktiivista yhteistyötä myös muiden
alueyhdistysten puheenjohtajien ja hallitusten jäsenten kanssa. Näitä olivat mm. Porvoon, Vaasan, Oulun,
Järvenpään ja Tampereen alueyhdistykset. Jokinen vieraili kutsuttuna myös Loviisan kunnan tilaisuudessa 30.9.2014
Loviisassa, jossa oli koolla kunnan edustajia ja paikallisia vanhempaintoimijoita. Aiheena oli Loviisan kaupungin
peruskoulujen johtokuntien lakkautusasia ja alueyhdistystoiminta sekä uuden kodin ja koulun yhteistyömallin
suunnittelu. Jokinen toi tapaamiseen VANVARYn esimerkkiä. Suomen Vanhempainliitosta paikalla oli aluetoiminnan
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asiantuntija Katja Repo. Vanhempaintoiminta on verkostotyötä, jossa yhteistyö myös rajojen yli on kaikkia osapuolia
hyödyttävää toimintaa.
Muu yhteistyö

SATA LASISSA -tutkimushanke
VANVARY teki tutkimusyhteistyötä THL:n Päihteet ja riippuvuus -osaston kanssa. SATA LASISSA -tutkimushankkeessa
kartoitettiin suomalaisen juomakulttuurin välittymistä sukupolvelta toiselle. Tutkimusaineisto kerättiin
ryhmähaastatteluina, joihin etsittiin noin 15-vuotiaiden (8- ja 9-luokkalaisten) nuorten vanhempia. VANVARY haki
osallistujia omasta verkostostaan mukaan haastatteluihin sekä VANVARYn hallituksen yksittäisiä jäseniä osallistui
haastatteluihin. VANVARY ja THL järjestivät yhdessä Vantaalla kolme keskustelutilaisuutta toukokuussa 2014.

GENESO-tutkimushanke
VANVARY teki tutkimusyhteistyötä Nuorisotutkimusseuran kanssa etsien vantaalaisia n. 10–25-vuotiaiden lasten ja
nuorten vanhempia haastateltaviksi tutkimusta varten. Nuorisotutkimusverkoston koordinoimassa GENESOtutkimushankkeessa selvitetään, millaisia sukupolvien välisiä neuvotteluja monikulttuurisessa Suomessa nykyään
käydään.
Tutkimuksen keskiössä ovat nuorten ja vanhempien väliset suhteet; miten yhteiskunnan, yhteisöjen, perheen ja
ystäväpiirien taholta tulevat odotukset, toiveet ja vaatimukset tulkitaan perheen sisällä. Erityisenä kiinnostuksen
kohteenamme on sukupuolen ja etnisten hierarkioiden merkitys lastenkasvatuksessa ja sukupuolten välisissä
neuvotteluissa. Hankkeesta saa lisätietoja osoitteesta www.nuorisotutkimusseura.fi/geneso.

Muuta
VANVARY vastasi kesäkuussa 2014 Perussuomalaisten Nuorten kieli- ja kulttuuripoliittisen työryhmän
mielipidepyyntöön, jonka puheenjohtaja Matias Kvist alueyhdistykseen toimitti. Aiheena oli lasten ja nuorten
harrastuksien hintojen jatkuva nousu ja sen vaikutukset.

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 tullaan jatkamaan vuonna 2015. 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 hieman odotettua pidempään. Vuonna 2014 päästiin
hyvään alkuun mutta työ jatkuu.

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. jaetaan
yhdistyksen pöytäkirjat, julkaistaan ote jäsenrekisteristä sekä keskustellaan yhdessä jäsenistön kanssa. Jäsensivujen
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käyttö edellyttää sisäänkirjautumista. VANVARYn verkkosivuilla on myös oma sivunsa englanninkielisiä
yhteydenottoja varten. Yhdistyksen blogi tukee yhdistyksen viestintää ja tarjoaa vieraskynille mahdollisuuden saada
näkyvyyttä. Kirjoituksissa asioita voidaan taustoittaa ja pohtia eri näkökulmia. Yhdistyksen Facebook-ryhmä on avoin
keskustelufoorumi, vantaalainen vanhempainverkosto. Yhdistyksellä on lisäksi oma sivu vantaa.fi -sivustolla.
VANVARY julkaisi toimintavuoden aikana verkkosivuillaan seitsemän (7) tiedotetta
 TIEDOTE, 20.3.2014
 MEDIATIEDOTE, 29.8.2014
 VANVARYN JÄSENTIEDOTE, 3.9.2014
 Varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen, 22.10.2014
 GENESO-tutkimushanke, 26.11.2014
 OPS 2016 - Tule luomaan yhdessä edellytyksiä hyvälle kodin ja koulun yhteistyölle! 30.11.2014
 VANVARYN JÄSENTIEDOTE, joulukuu 2014, 19.12.2014
VANVARYn blogikirjoitukset 2014
 Ajankohtaista vanhempaintoiminnasta ja varhaiskasvatuksesta Vantaalla, 2.2.2014
 Onko heitteillejättö oikea sana? 16.3.2014 (suosituin kirjoitus vuonna 2014, 429 lukukertaa)
 Terveisiä Suomen Vanhempainliiton johtokunnan kokouksesta 22.3, 15.4.2014
 Yhteistyötä yli maamme rajojen, 14.9.2014
 Arjen yhteistyötä & toiminnan kehittämistä, 12.10.2014
VANVARY on saanut lisäksi palstatilaa mm. Vantaan kaupungin asukaslehdessä yhteistyön ja perusopetuksen
ajankohtaisten asioiden äärellä ja Varhaiskasvatuksen sähköisessä uutiskirjeessä. Yhteistyö on ollut hyvin esillä myös
sosiaalisessa mediassa.

Tilaisuudet
Yksi vuodelle 2014 asetetuista merkittävistä tavoitteista oli aktivoida jäsenkenttää. 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. Näitä
olivat mm:

VANVARY oli mukana VESO-koulutuksissa
Vantaan kaupungin Sivistystoimi järjesti tammikuussa VESO-koulutusta. Koulutuspäivien teemana oli
perusopetuksen arvo-, visio- ja strategiaprosessi sekä alkavan opetussuunnitelmatyön (OPS2016) pohjustaminen.
Perusopetuksen tavoitteena oli tuottaa uusi arvopohja sekä visio ja strategia tulevalle viisivuotiskaudelle.
Opetussuunnitelman arvopohjaa työstettiin tulevaa opetussuunnitelmaa varten seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.
Arvo-, visio- ja strategiaprosessi haluttiin tehdä henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia laajasti osallistaen. Koulujen
johtoryhmät olivat pitkäkestoisessa koulutusohjelmassa ja VESO-koulutukseen osallistuivat kaikki vantaalaiset
opettajat sekä edustuksellisesti huoltajia ja oppilaita. Kokonaisuuteen liittyi myös elo-syyskuussa 2013 toteutettu
verkkoaivoriihikysely.
VANVARY osallistui ennakkosuunnitteluun ja koulutuspäiviin sekä aktivoi huoltajia mukaan.
 Läntisen alueen koulutuspäivä, lauantaina 11.1.2014 klo 9-15
 Itäisen ja koillisen alueen koulutuspäivä, lauantaina 18.1.2014 klo 9-15
Alueelliset tapaamiset
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Kodin ja koulun yhteistyömallin vuosikellon mukaisesti Vantaan kaupungin Perusopetus ja VANVARY järjestivät
helmikuussa 2014 yhdessä alueelliset huoltajatapaamiset, joissa kuultiin ja keskusteltiin perusopetuksen
ajankohtaisista asioista. Tapaamisissa tutustuttiin mm. Vantaan kaupungin Perusopetuksessa työstettävinä olleisiin
arvoihin, visioon ja strategiaan sekä uuden kodin ja koulun yhteistyön toimintamallin arviointiin. Lisäksi tilaisuuksissa
kerrottiin ajankohtaisia kuulumisia tulevasta opetussuunnitelmauudistuksesta (OPS) sekä VANVARYn toiminnan
kuulumisia.
Ryhmätöissä saatiin nostettua koulujen ja vanhempien arkisia asioita yhteiseen keskusteluun. Osallistujat olivat
aktiivisia ja keskustelu oli vilkasta. Peruskoulut olivat tapaamisissa hyvin edustettuina, sillä kaikissa tapaamisissa oli
mukana aktiivisia huoltajia lähes kaikista Vantaan peruskouluista. Haluamme lausua ison kiitoksen kaikille mukana
olleille huoltajille, rehtoreille ja aluepäälliköille taustajoukkoineen hienosta panoksesta iltojen järjestämisessä. Iso
kiitos myös Jari Jääskeläiselle, joka Vantaan kaupungin Opetuslautakunnan jäsenenä oli mukana kaikissa kolmessa
tapaamisessa. Hienoa, että viestiä kulki tapaamisista Jääskeläisen kautta myös Opetuslautakuntaan (OPLA).
Kannustimme myös muita osallistujia viemään aktiivisia terveisiä omien koulujen vanhempainyhdistyksiin ja verkostoihin sekä muuten kouluihin esim. vanhempainiltoihin tai vanhempainfoorumeihin.


Koillinen alue, 4.2.2014, Koivukylän koulu: Jokivarsi, Korso, Kulomäki, Leppäkorpi, Mikkola, Ruusuvuori,
Vierumäki, Havukoski, Honkapuisto, Koivukylä, Kytöpuisto, Päiväkumpu, Rekola, Rekolanmäki



Läntinen alue, 5.2.2014, Kilterin koulu: Vantaan kansainvälinen koulu, Kartanonkoski, Kivistö, Seutula,
Vantaankoski, Veromäki, Ylästö, Kannisto, Kaivoksela, Kivimäki, Laajavuori, Martinlaakso, Uomarinne, Kilteri,
Rajatorppa, Pähkinärinne, Tuomela, Hämeenkylä, Askisto



Itäinen alue, 11.2.2014, Hakunilan koulu: Hakunila, Hakunilanrinne, Hevoshaka, Itä-Hakkila, Kuusikko,
Länsimäki, Rajakylä, Sotunki, Hiekkaharju, Ilola, Jokiniemi, Peltola, Simonkallio, Simonkylä, Viertola

VANVARYn 10-vuotisjuhla
VANVARYn 10-vuotisjuhlaa vietettiin juhlavasti 10.9.2014 Tiedekeskus Heurekassa. Juhlaan osallistui
jäsenyhdistysten sekä sidosryhmien edustajia. Tapahtuma oli merkittävä panostus alueyhdistykselle ja sen
mahdollisti Suomen Vanhempainliiton myöntämä RAYn tuki. Juhlaan kutsuttiin jäsenyhdistykset ja keskeiset
yhteistyötahot, yhteensä noin 200 henkilöä. Kaikki kutsutut eivät kaikki päässeet paikalle. Juhlassa tutustuttiin ja
verkotuttiin. Juhlan avasi yhdistyksen puheenjohtaja Mika Jokinen ja juhlan juonsi varapuheenjohtaja Anssi Kuusela.
Tervehdyspuheenvuoron pitivät
 Suomen Vanhempainliitto, Toiminnanjohtaja Ulla Siimes
 Suomen Vanhempainliitto, Johtokunnan puheenjohtaja Susanna Saranlinna
 Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila
 Vantaan kaupunki, Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth
 Vantaan kaupunki, Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo
 Vantaan kaupunki, Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen
 Rehtorin tervehdys, Rehtori Pasi Majasaari, Hämeenkylän koulu
 VANVARYn perustajajäsenet, Kati Tyystjärvi, Terhi Karhuniemi ja Marju Silander, perustaja-puheenjohtaja
 Espoon vanhempainyhdistysten alueyhdistys KoKoEspoo, Leena Kiuru ja Marianne Nikander
Juhlassa oli buffet-tarjoilu ja pianomusiikista vastasivat ansiokkaasti opiskelijat Salla Järvelä ja Sini Sauvola.
VANVARYn vanhempaintoimijoiden tapaaminen
VANVARY järjesti avoimen vanhempaintoimijoiden tapaamisen 7.10.2014 Tikkurilan Lukiossa. Tilaisuuden
pääteemana oli kansalaisvaikuttaminen erilaisilla vaikuttamisen tasoilla. Pääpuhujaksi oli kutsuttu Filosofian tohtori,
Kansalaisfoorumin ja Sivistysjärjestöjen pääsihteeri Aaro Harju. Harju on erittäin arvostettu ja pidetty puhuja, joka
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uskaltaa ja osaa sanoa mitä ajattelee. Hän omaa erittäin laajan osaamisen ja kokemuksen erilaisilla vaikuttamisen
tasoilla.
Käynnistimme tapaamisessa myös vantaalaisen vanhempaintoiminnan arvojen, vision ja pitkän tähtäimen
strategiatyön, jossa otetaan erityisesti huomioon alueellisen toiminnan mahdollisuudet ja haasteet. Keskiössä on
moninaisten voimavarojen mielekäs hyödyntäminen ja järjestöyhteistyön kehittäminen. VANVARYn puheenjohtaja
kertoi ajankohtaisista asioista ja tilaisuuden loppuun varattiin aikaa keskustella yhteisistä ajankohtaisista asioista.
Tällaisia olivat mm. sisäilmaongelmat ja niiden käsittely sekä rangaistusmerkinnät ja niiden kesto Wilmassa.
Tilaisuuteen osallistui yhteensä parikymmentä vanhempaintoimijaa eri puolelta Vantaata sekä Suomen
Vanhempainliiton asiantuntija Katja Repo. VANVARY tarjosi osallistujille kahvit.
Erilaisia tilaisuuksia
VANVARY oli toimintavuoden aikana mukana useissa tilaisuuksissa, jotka kaikki liittyivät kodin ja koulun yhteistyön,
vanhempaintoiminnan ja vanhempainyhdistystoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yksi tällainen tilaisuus oli mm.
avoin keskustelutilaisuus Tikkurilan Rossossa lauantaina 15. maaliskuuta, johon VANVARY oli saanut kutsun.
Tilaisuuden aiheena oli lapsen oikeus oppimiseen. VANVARYn puheenjohtaja osallistui tapaamiseen. Koillisen
aluetoiminnan vastaava Hakala osallistui seuraavaan tapaamiseen. Tällä ryhmällä on oma Facebook-ryhmä:
Koululaisen puolella – Stop Heitteillejättö! Kaikista tilaisuuksista löytyy lisätietoa yhdistyksen verkkosivuilta mm.
Tapahtumakalenterista.
Tammikuu 2014
 VESO-koulutus 11.1.2014
 VESO-koulutus 18.1.2014
 VANVARYn, Hem och Skolan ja Vantaan kaupungin Sivistysviraston johdon yhteistyötapaaminen 29.1.2014
Helmikuu 2014
 Vantaan kaupungin Perusopetuksen ja VANVARYn Vantaan koillisen alueen huoltajatapaaminen, 4.2.2014
 Vantaan kaupungin Perusopetuksen ja VANVARYn Vantaan läntisen alueen huoltajatapaaminen, 5.2.2014
 Vantaan kaupungin Perusopetuksen ja VANVARYn Vantaan itäisen alueen huoltajatapaaminen, 11.2.2014
 Martinlaakson koulun vanhempainyhdistyksen perustamisen suunnittelutapaaminen, 26.2.2014
Maaliskuu 2014
 VANVARYn ja Vantaan kaupungin Sivistysviraston kehittämistapaaminen, aiheena viestintä, 5.3.2014
 Martinlaakson koulun vanhempainyhdistyksen perustamiskokous, 19.3.2014
 Nuorten parlamentin istunto, 28.3.2014
 Virtaa ja virikkeitä vanhempaintoimintaan -tilaisuus Helsingissä, 29.3.2014
Huhtikuu 2014
 VANVARYn kehittämissuunnitelman työstäminen, 12.4.–7.5.2014
Toukokuu 2014
 VANVARYn kehittämis-workshop, 2.5.2014
 VANVARYn kehittämistapaaminen, 4.5.2014
 VANVARY osallistui Kanniston koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokoukseen, 5.5.2014
 Vantaan kaupungin Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen uusien verkkosivujen yhteinen arviointi- ja
ideointityöpaja, 8.5.2014
 Vantis ry:n vanhempainfoorumi, 15.5.2014
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Suomen Vanhempainliiton alueyhdistysten kesäpäivät Helsingissä, VANVARYn kehittämissuunnitelman
esittely, 17.5.2014
SATA LASISSA -keskustelutilaisuus, 20.5.2014
SATA LASISSA -keskustelutilaisuus, 26.5.2014
Kanniston koulun vanhempainilta, 26.5.2014
OAJ Pääkaupunkiseudun ja pääkaupunkiseudun vanhempainyhdistysten aleyhdistysten yhteistyötapaaminen
Helsingissä, 26.5.2014

Elokuu 2014
 VANVARYn 10-vuotijuhlatyöryhmän tapaaminen, 25.8.2014
 OAJ Pääkaupunkiseudun ja pääkaupunkiseudun vanhempainyhdistysten aleyhdistysten yhteistyötapaaminen
Helsingissä, 27.8.2014
Syyskuu 2014
 Kanniston koulun sisäilmailta II, 2.9.2014
 Japanilaisen tutkijaprofessori Mushan tapaaminen, 8.9.2014
 Sisäilma-asioihin liittyvä yhteistyötapaaminen, 9.9.2014
 Vantaan kaupungin vuoden 2014 HYVIS -palkintoraati, 10.9.2014
 VANVARYn 10-vuotisjuhla Tiedekeskus Heurekassa, 10.9.2014
 Taiwanilaisen professori Li-yun Wangin tapaaminen, 12.9.2014
 OAJ Pääkaupunkiseudun ja pääkaupunkiseudun vanhempainyhdistysten aleyhdistysten yhteistyötapaaminen
Helsingissä, 15.9.2014
 Vantaan kaupungin Hyvis-seminaari, 19.9.2014
 Kuusikon koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokous, 22.9.2014
 Valtakunnallinen KODIN JA KOULUN PÄIVÄ, 26.9.2014
 VANVARY vieraili Vantaankosken koulun Kodin ja koulun yhteistyöpäivässä, 27.9.2014
Lokakuu 2014
 VANVARYn vanhempaintoimijoiden tapaaminen: teemana kansalaisvaikuttaminen, vieraspuhujana FT Aaro
Harju, 7.10.2014
 Ruusuvuoren koulun lauantaityöpäivä ja Ruusuvuoren koulun vanhempainyhdistyksen perustamiskokous,
11.10.2014
Marraskuu 2014
 Työelämälähtöisyys lukiokoulutuksessa -kehittämisseminaari, 12.11.2014
 Lasten Terveyskäräjät 2014, 14.11.2014
 VANVARYn ja Vantaan kaupungin Sivistystoimen johdon tapaaminen, 18.11.2014
 VANVARYn ja Vantaan kaupungin Varhaiskasvatuksen yhteistyötapaaminen, 20.11.2014
 Suomen Vanhempainliiton liittokokous Helsingissä, 22.11.2014
 Koulumessut Koivukylän koululla, 25.11.2014
Joulukuu 2014
 Belfieistä kostopornoon, 2.12.2014
 Seutulan koulun vanhempainyhdistyksen perustamiskokous, 2.12.2014
 Sisäilmaan liittyvä yhteistyötapaaminen, 4.12.2014
 OPS 2016 - Luotiin yhdessä edellytyksiä hyvälle kodin ja koulun yhteistyölle, 10.12.2014
 Yhteistyötapaaminen Vantaan kaupungin Varhaiskasvatuksen kanssa, 11.12.2014
VANVARYn hallituksen 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 johtokunnassa ja liiton vaikuttamisjaostossa.
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Hallinto ja talous
VANVARYn sääntömuutosilmoitus tuli 21.2.2014 yhdistykseen takaisin Patentti- ja rekisterihallituksesta muutamin
korjauskehotuksin. Korjauskehotukset liittyivät kieliasuun, sanamuotoihin ja täsmälliseen ilmaisuun. Mihinkään
asiasisältöön Patentti- ja rekisterihallitus ei kehottanut tekemään muutosta. Näin VANVARYn sääntöuudistuksen
valmistelun voitiin katsoa onnistuneen yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton ja jäsenkunnan kanssa erittäin hyvin.
PRH vahvisti VANVARYn uudet säännöt 26.2.2014, jonka johdosta sääntömääräinen vuosikokous 20.3.2014 vietiin
läpi uusilla säännöillä.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20.3.2014 Tikkurilan lukiossa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi
kaksivuotiskaudelle 2014–2015 valittiin jatkamaan Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen Mika Jokinen.
Hallituksen työskentely
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. etäkokousten merkeissä.
VANVARYn hallituksella on lisäksi verkkosivujen yhteydessä oma Hallituksen työtila, jossa hallitus voi käydä
luottamuksellisia keskusteluja, sekä jakaa mm. aineistoja. Vantaan kaupungin tilojen varaamiseen yhdistys käytti
TIMMI-tilavarausjärjestelmää, johon VANVARYllä on omat tunnukset.
Hallitus päivitti jäseneksiliittymisprosessit ja toi niiden kuvaukset toimintaohjeineen hallituksen työtilaan. Myös
VANVARYn irtain- ja sopimusrekisteri luotiin hallituksen sivuille. Hallitus loi jäsenrekisteriselosteen sekä otti käyttöön
lokakuussa 2014 Leerma Oy:n tarjoaman tilitoimistopalvelun Suomen Vanhempainliiton neuvottelemilla
puitesopimusehdoilla hintaan 270 euroa vuodessa plus arvonlisävero (mikäli tositteita on korkeintaan 51). VANVARY
otti käyttöön Katso-tunnnisteet verottajan kanssa asiointia varten. VANVARY otti myös käyttöön uuden
puheenjohtajan puhelimen, numero 045 601 0565. Lisäksi yhdistykselle hankittiin tukkukortit Heinon Pikatukkuun ja
Kukkatukkuun.
Yhdistys teki Miksi on tärkeää olla jäsen -sivun, jolle uusi jäsen ohjataan jäseneksi hyväksymisen yhteydessä. Vuonna
2014 uutena asiana tuli henkilöjäsenyyden lisäksi myös kannatusjäsenyyden hakeminen sähköisesti. VANVARYllä ei
ollut vuoden 2014 lopussa yhtään kannattavaa jäsentä
Kokousten pöytäkirjat julkaistiin VANVARYn verkkosivujen Jäsensivuilla.
Kokoukset vuonna 2014
 Hallituksen työkokous, 8.1.2014
 Hallituksen kokous, 13.2.2014
 Hallituksen työkokous, 3.3.2014
 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, 20.3.2014
 Hallituksen järjestäytymiskokous, 20.3.2014
 Hallituksen kokous, 14.4.2014
 Hallituksen kokous, 2.6.2014
 Hallituksen kokous, 14.8.2014
 Hallituksen kokous, 25.9.2014
______________________________________________________________________________________
VANVARY ry on perustettu vuonna 2004 | Rekisterinumero 190.701 | Y-tunnus: 2637944-2
www.vanvary.fi



Hallituksen kokous, 15.12.2014

VANVARYn toimintaedellytykset paranivat huomattavasti, kun Suomen Vanhempainliitto myönsi yhdistykselle
aluerahaa 9 000 euroa RAYn myöntämästä kohdennetusta toiminta-avustuksesta, joka tulee käyttää vuosien 2014–
2015 aikana. Aluerahalla toteutetaan yhdistyksen kehittämissuunnitelmaa. Vuonna 2014 yhdistys käytti aluerahaa 5
390,11 euroa ja 3 609,89 euroa jäi käytettäväksi vuonna 2015 kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden
toteuttamiseen (esim. aineistot, aluetilaisuudet, koulutukset ja jäsentapaamiset).
Vuonna 2014 aluerahalla järjestettiin lokakuussa VANVARYn vanhempaintoimijoiden tapaaminen, jossa teemana oli
kansalaisvaikuttaminen ja vieraspuhujana FT Aaro Harju, hankittiin työvälineitä hallituksen puheenjohtajan ja
varhaiskasvatusvastaavan käyttöön sekä järjestettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhla.
VANVARY sai taloudellista tukea myös Vantaan kaupungilta, joka maksoi VANVARYn verkkosivujen vuosimaksun
suoraan laskuttajalta Vantaan kaupungille osoitetulla laskulla. Vantaan kaupungin perusopetus huolehti
vuosikokouksen 20.3.2014 kahvituksesta järjestämällä sen itsenäisesti suoraan tapahtumapaikalle. Mitkään Vantaan
kaupungin tukemiset eivät ole kiertäneet VANVARYn tilien kautta.
Yhdistys sai 27.8.2014 käyttöönsä Y-tunnuksen: 2637944-2. Tunnus mahdollistaa paremmin esim. sopimusten
solmimisen yhdistyksen nimissä.
VANVARYn hallitus 20.3.2014 lähtien
Nimi
Mika Jokinen
Alueyhdistys-akatemia 2013-2014
Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen

Rooli
Puheenjohtaja

Anssi Kuusela

Varapuheenjohtaja

Jussi Leppälä

Rahastonhoitaja

Freya Dolk
Tiina Helenius

Jäsen
Jäsen

Kirsi Karhu
Kirsi Hakala

Jäsen
Varajäsen

Lila Kirvesoja-Suominen
Tanja Rantanen
Hanna Valtanen

Varajäsen
Varajäsen, sihteeri
Varajäsen

Erityisvastuualue yhdistyksessä
Toiminnan johtaminen
Edustaminen, mediasuhteet
Viestintävastaava
Jäsenvastaava
Järjestöyhteistyö
Edustaminen, mediasuhteet (varalla)
Perusopetuksen vastaava
Talous- ja sääntövastaava
English Language Contacts
Läntisen aluetoiminnan vastaava
Itäisen aluetoiminnan vastaava
Tapahtumavastaava
Varhaiskasvatuksen vastaava
Koillisen aluetoiminnan vastaava
2. asteen koulutuksen vastaava

Hallituksessa toimi puheenjohtaja mukaan lukien kuusi (6) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Mari Lehvonen
toimi hallituksen jäsenenä ajalla 20.3.–28.5.2014. Hän ilmoitti eroavansa hallituksesta 28.5.2014 kirjallisesti
henkilökohtaisiin syihin vedoten. Lehvosen vastuulla olleet tehtävät jaettiin hallituksen muille jäsenille hallituksen
14.8.2014 kokouksessa.
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja
sihteeri. Toiminnantarkastajana toimi Heidi-Maria Kokkonen (varalla Kirsi Brusi Kaivokselan kansainvälisten luokkien
tuki ry:stä.).
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Katse vuoteen 2015
VANVARYn vuosi 2015 on lähtenyt käyntiin aktiivisissa merkeissä – tästä on hyvä jatkaa. 2013 rakennettiin, 2014
syvennettiin ja 2015 laajennetaan. Yhteistyölle on kysyntää! Yhteistyö tarvitsee myös tekijänsä ja haemme myös
uusia kasvoja mukaan hallitustyöhön. Olemme kuvanneet hallituksen jäsenten eri rooleja, sekä keskeisiä odotuksia
tehtävässä onnistumiseksi.
Vantaalla 3.3.2015
VANVARYn hallitus
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