
 

Helsingin vanhemmat ry HELVARY:n toimintakertomus 2020 

HELVARY toimii helsinkiläisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. HELVARY edistää 
vanhempainyhdistysten, koulujen, opetushallinnon ja päättäjien välistä yhteistyötä sekä edustaa 
kaikkia koululaisten, opiskelijoiden ja päivähoitoikäisten lasten ja nuorten vanhempia kaupungin 
suuntaan. HELVARY tuo esille vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannanottoja koulutusta ja 
kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja toimii edunvalvojana kuntapäättäjien ja viranomaisten 
suuntiin.  

HELVARYn visiona on olla 
★ Rohkea reagoija 
★ Yhteisöllisyyden mahdollistaja 
★ Tasa-arvon puolustaja 
★ Hyvinvoinnin edistäjä  

HELVARYn toiminta on lähtökohtaisesti yhteistoiminnallista, osallistavaa ja demokraattista.  

Toiminnan painopisteet vuonna 2020 olivat koronapandemiasta selviäminen ja jäsenten tukeminen 
toiminnan jatkamisessa vaikeissa olosuhteissa.  

Vuonna 2020 HELVARYn vaikuttamistoiminta on jatkunut vahvana. Erityisesti yhdenvertaisuus- ja 
hyvinvointikysymykset ovat olleet tietoisen huomion alla. Olemme myös pohtineet osallisuuden 
mahdollisuuksia etäyhteyksien varassa ja pyrkineet tukemaan jäsenyhdistysten aktiivisuutta 
nimenomaan etätoiminnalla. Kaupungin johtamisjärjestelmän muutos on edellyttänyt HELVARYlta 
edelleen totuttelua ja uuden opettelua. Yhteistyösuhteiden luomiseen on panostettu ja tilaisuuksia 
järjestetty yhdessä toimialan kanssa myös pandemiavuonna 2020.  

Yhteistyö ja toiminta 

1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

HELVARY vaikuttaa helsinkiläisiin päättäjiin ja viranomaisiin keskustelemalla rakentavasti, aktiivisesti 
ja aloitteellisesti sekä tuomalla esille vanhempien näkemyksiä ja vanhempien meille esittämiä 
huolenaiheita. Keskustelujen lisäksi julkaisemme kannanottoja tärkeinä pitämistämme 
asioista/epäkohdista sekä välitämme ja tarpeen tullen räätälöimme helsinkiläiseen kontekstiin 
sopiviksi kattojärjestömme Suomen vanhempainliiton kannanottoja. 

Vuonna 2020 HELVARY seurasi aktiivisesti kouluihin liittyvää päätöksentekoa Helsingissä. 
Vaikutimme myös suoraan kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäseniin, valtuustoryhmiin ja 
kaupunginhallitukseen käymällä valtuustoryhmien ryhmäkokouksissa, tapaamalla yksittäisiä poliittisia 
luottamushenkilöitä sekä lähettämällä heille kannanottoja, näkemyksiä ja taustatietoa sähköpostitse. 
Saimme myös päättäjiltä pyyntöjä kertoa näkemyksemme yksittäisissä kysymyksissä. Keräsimme 
tietoa jäsenyhdistyksistä, laadimme kommentteja ja ehdotuksia. Osallistuimme tarkastuslautakunnan 
kyselyyn ja edesautoimme jäsenyhdistysten osallistumista OmaStadi - toimintaan. 

Vuonna 2020 julkaisimme seuraavat kannanotot ja julkilausumat: 
● kiusaamisen ja kouluväkivallan kitkeminen 20.10.2020 
● poikkeusolojen vaikutuksista 19.3.2020 
● koulujen avaamisen puolesta 29.4.2020 
● turvallisesti takaisin kouluun ja varhaiskasvatukseen 14.5. 2020 
● Ei toisteta 90-luvun laman virheitä 16.9.2020 

Kannanotot löydät sivuiltamme osoitteesta www.helvary.fi sekä www.facebook.com/helvary. 
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2. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

HELVARYn ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johdon yhteiskokoukset jatkuivat yhä 
harventuneina. Tapasimme johtoa (Liisa Pohjolainen ja Outi Salo)  maaliskuun 2020 alussa. Vuonna 
2020 olemme suunnitelleen yhdessä toimialan kanssa OmaStadi -pajan ja osallistuneet Helsinki 
Education week -tapahtumaan yhteisellä kansainvälisellä sessiolla. Lisäksi olemme itse olleet 
aloitteellisia ja järjestäneet tapaamisia liittyen muun muassa yhteisölliseen oppilashuoltoon, etäkoulun 
järjestelyihin, vanhempien osallisuuden toteutumiseen, koulutilojen käyttöön sekä lasten ja nuorten 
palvelujen toteutumiseen Helsingissä.  

HELVARY jatkoi palautteen antamista palveluverkkotarkastelusta ja osallistavista prosesseista. 
Vanhemmat olivat yhä tyytymättömiä tietokatkoksiin ja epävarmuuteen. Osallistamisen kehittämiseksi 
HELVARY järjesti yhdessä toimialajohdon ja Hem och Skolanin kanssa osallistavan budjetoinnin 
ideointi-illan sekä osallistui asiantuntijana Helsinki Education week -tapahtumaan. Tuuli Teljomaa 
osallistui Kaskon KVO13 -ohjelman kehittämistyöpajaan. Jenni Korvala osallistui KASKON 
#paraskoulu -työpajaan. 

3. HELVARYn tapahtumat: 

HELVARY järjesti toimintakauden aikana seuraavat tapahtumat: 
❏ 2.3.20 HELVYTYS: Aistiystävälliset oppimisympäristöt, asiantuntijana Margit Sjöroos 
❏ 18.11.2020 Webinaari  Lapsen oikeudet poikkeusaikana yhdessä Mannerheimin 

lastensujeluliiton johtavan asiantuntijan Esa Iivosen ja lapsistrategian pääsihteeri Johanna 
Laisaaren ja pj Sanna Valtosen  kanssa 

❏ 7.10.2020 OmaStadi -tilaisuus 

Järjestimme poikkeusolojen järjestelyjä koskevan kyselyn koko kaupungin vanhemmille 29.4.2020 
sekä kyselyn poikkeusajan vanhempaintoiminnasta 16.9.2020. Lisäksi kysyimme lokakuussa 2020 
millaista toimintaa meiltä toivotaan, ja kyselyn pohjalta päädyimme poikkeusoloihin fokusoivaan 
webinaariin ja kevään 2021 somekoulutuksiin. 

Mediassa olimme esillä muun muassa 
❏ Sanna Valtonen koronapandemian vaikutuksia vanhempaintoimintaan käsittelevässä 

Yle-uutisessa 
❏ Sanna Valtonen koronapandemian vaikutuksia vanhempaintoimintaankäsittelevässä jutussa 

Helsingin Sanomissa 
❏ Sanna Valtonen kommentoimassa nuorten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä (HS ja Yle) 
❏ Riina Länsikallio Sivistyksen jano podcastissa 
❏ Einari Peura Ylen televisiouutisessa kommentoimassa koronarajoituksia 
❏ Leena Ankkuriniemi yhdistysavaimen videossa kertomassa vanhempaintoiminnasta 

Lisäksi HELVARY osallistui Kodin ja koulun päivään, Koulurauhan julistus -tapahtumaan, maailman 
suurimpaan vanhempainiltaan, sekä Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön kehittämispäivään. 

4. HELVARYn työryhmien toiminta: 

Sisäilmaryhmä 
Helvaryn sisäilmaryhmä  kokoontui vuoden aikana 4 kertaa etänä. Se jatkoi aktiivista keskustelua, 
tiedon keruuta ja jakamista FB-ryhmässä sekä osallistui ja jakoi edelleen sisäilmaan liittyviä kyselyitä. 
Sisäilmaryhmä on osallistunut keskusteluihin eri toimialojen (Kymppi, Kasko ja kouluterveydenhuolto) 
virkamiesten ja päättäjien kanssa ja tehnyt vaikuttamistyötä tuoden esiin vanhempien näkemyksiä 
sekä lasten/nuorten oikeuksia terveisiin tiloihin ja laadukkaaseen opetukseen myös tilanteissa, joissa 
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oppilas ei kykene osallistumaan opetukseen koulurakennukseen liittyvän vaikean oireilun ja 
sairastelun takia. 

Sisäilmaryhmän oma sivu ja toimikunnan FB-ryhmä ovat edelleen erinomainen tapa pitää yllä 
tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä Helsingissä. Tarpeellisuus näkyy HELVARYn saamina yhteydenottoina 
niin vanhempien, koulujen väen kuin mediankin osalta.  

Vaikuttamistyön ryhmä 
Ks. kohta kannanotot. Lisäksi vaikuttamistyöryhmä tapasi valtuutettuja ja virkamiehiä 
henkilökohtaisesti ja kävi kirjeenvaihtoa esimerkiksi terveystarkastuksista, koulutiloista, 
palveluverkkoasioista sekä koulujen kielitarjonnasta. 

Muut ryhmät toimivat vähemmän aktiivisesti pandemian takia. Jo suunniteltu tilaisuus oppimisen 
tukeen liittyvä jouduttiin perumaan pandemian takia. 

4. Helsinkiläiset vanhempainyhdistykset 

HELVARY on vanhempaintoiminnan helsinkiläinen kattojärjestö ja asiantuntija. Alueyhdistyksiin 
kuuluu yhteensä 86 vanhempainyhdistystä.  Kullakin koulupiirillä on oma alueellinen fb-ryhmänsä, 
joka keskittyy alueen tapahtumiin ja mahdollisiin ongelmiin. Alueellinen organisoituminen lisää 
yhdistysten osallisuutta ja kohtaamisia yhdistysten, johtokunnan ja alueiden välillä. Aluetoiminnan 
keskeiseksi muodoksi on vakiintunut sosiaalinen media, tarkemmin alueelliset Facebook-ryhmät, 
joissa käydään keskustelua alueen koulujen ja vanhempaintoiminnan tilanteista. 

5. Suomen Vanhempainliitto 

Suomen Vanhempainliitto on HELVARYn kattojärjestö, joten HELVARY välitti toimintavuonna 
jäsenyhdistyksilleen monenlaista tietoa Vanhempainliiton tapahtumista ja lausunnoista ja osallistui itse 
niihin aktiivisesti. 

HELVARYn johtokunnan jäseniä on mukana kehittämässä valtakunnan tason vanhempaintoimintaa. 
Toimintavuonna 2020 Johanna Laisaari valittiin kolmannelle kaudelle Suomen Vanhempainliiton 
puheenjohtajaksi ja Sanna Valtonen johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. 

6. Muut Vanhempainliiton alueyhdistykset 

HELVARY on verkostoitunut muiden Suomen vanhempainliiton alueyhdistysten kanssa. Säännöllistä 
keskustelua vaikuttamistoiminnasta ja muista kysymyksistä käydään alueyhdistysten puheenjohtajien 
facebook-ryhmässä sekä Vanhempainliiton ja yksitätisten yhdistysten järjestämissä etätapahtumissa.  

7. Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys 

HELVARY tekee säännöllistä yhteistyötä Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen kanssa. 
Toimintavuonna yhteistyön muotona olivat lähinnä tapaamiset ja taustakeskustelut kannanottoihin ja 
jäsenkyselyihin liittyen. 

8. Helsingin lastentarhanopettajat Hela ry 

HELVARY vahvisti yhteistyötään Hela ry:n kanssa ja jatkoi varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan 
kehittämistä yhteistyössä varhaiskasvatusammattilaisten kanssa. 

9. Yhdistys 

Johtokuntaan kuuluivat vuonna 2019:  
Erja Aalto 
Leena Ankkuriniemi (sihteeri) 

3/4 



 

Jonna Dahlberg 
Riikka Haapalainen 
Jenni Korvala 
Meeri Kuikka 
Touko Korhonen  
Johanna Laisaari 
Einari Peura (varapuheenjohtaja) 
Tuuli Teljomaa 
Sanna Valtonen (puheenjohtaja) ja  
Helena Wendorf 

Johtokunnan luottamushenkilöinä toimivat: 
Sari Kärkkäinen (palveluverkko, sosiaalityö)  
Riina Länsikallio (sisäilma-asiat, turvallisuuskysymykset)  
Sirpa Seppälä (Idän alue)  
Kirsi Sutton (varhaiskasvatus) 

Johtokunta kokoontui vuonna 2020 yhteensä 8 kertaa. Kaikki kokoukset toteutettiin etäyhteyksien 
varassa pandemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista  johtuen. 
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