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Toiminnan tavoitteet 2020

★ 2016 laajensimme toimintaamme varhaiskasvatuksen pariin sekä 
vahvistimme vaikuttamistoimintaamme.

★ 2017 keskityimme monikulttuuriseen toimintaan ja jäsenten mielipiteiden 
selvittelyyn.

★ 2018 laajensimme yhteistyötä Helsingin kaupungin organisaatioiden kanssa.
★ 2019 keskityimme yhdenvertaisuuskysymyksiin

2020 tavoitteenamme on

➔ osallistua aktiivisesti KASKON palveluverkkosuunnitteluun

➔ vahvistaa edelleen yhdistyksen asemaa kunnallisena vaikuttajana 
ja helsinkiläisten vanhempien näkemysten esille tuojana

➔ laajentaa edelleen yhteistyötä Helsingin kaupungin uusien 
organisaatioiden kanssa



2020 teema:

➔ Uudet suurpiirit: perheiden käsityksiä ja ongelmakohtia

➔ Miten lähipäiväkotiperiaate palvelee perheitä?

➔ Miten oppilaaksioton periaatteet palvelevat perheiden arkea?

➔ Kouluverkko: vanhempien näkökulmat koulukokoon, koulujen sijaintiin ja 
koulupolkuihin

➔ Painotettu opetus ja kielet: miten toteutuu alueellinen 
yhdenvertaisuus?

➔ Koulutilojen kunto: miten toteutuu kaikkien oppilaiden oikeus oppia?

Miten KASKON palveluverkko 
palvelee perheitä?



  
Työryhmien toiminta

➔ Vaikuttamistyön ryhmä tukee jäsenkyselyin ja kannanotoin tavoitteiden 
saavuttamista

➔ Palveluverkkoryhmä tekee suunnittelutyötä KASKON kanssa ja tukee 
vanhempien osallisuutta alueilla ja  järjestää KASKON kanssa tilaisuuksia

➔ Varhaiskasvatusryhmä selvittää lähipäiväkotiperiaatteeseen liittyviä 
kysymyksiä ja raportoi niistä

➔ Oppilaan tuen ryhmä järjestää koko kaupungin vanhempainillan ja seuraa 
erityisen tuen oppilaiden tilannetta

➔ Viestintäryhmä huolehtii tiedotuksesta ja uudistaa verkkosivuja 

➔ Sisäilmaryhmä jatkaa vahvaa viranomaisvaikuttamista ja verkostoitumista 
muiden toimijoiden kanssa ja järjestää tilaisuuksia vanhemmille



 
Viestintäsuunnitelma

➔ HELVARY uudistaa jäsenkirjeensä. Uudistettu kirje ilmestyy 6 kertaa 
vuodessa.

➔ HELVARY vahvistaa läsnäoloaan Twitterissä

➔ HELVARY aloittaa blogin, joka antaa äänen vanhempien iloille ja 
huolenaiheille ja syväluotaa vaikuttamistyön teemoja ja tavoitteita.



 
Toiminnan rahoitus

➔ HELVARYn rahoitus perustuu yhä Suomen vanhempainliiton 
aluetoiminnan avustukseen (2000 €) sekä Helsingin kaupungin 
avustukseen (4000 €)

➔ Tämän lisäksi etsitään laaja-alaisesti rahoitusmahdollisuutta työntekijän 
palkkaamiseksi 

➔ Rahoituskysymyksen järkeistämiseksi tehdään vaikuttamistyötä 
Helsingin suuntaan (KASKO, SOTE, KUVA)



 
Muuta

➔ Suomen Vanhempainliitto täyttää 112 vuotta ja juhlavuoden teemana 
on turvallisuus. HELVARY osallistuu teemaan someagenttina sekä pohtii 
tahollaan turvallisuuskysymyksiä kouluissa, päiväkodeissa, 
vanhempaintoiminnassa ja somessa.

➔ HELVARY kartoittaa toimintakauden aikana jäsenten mielipiteitä ja 
huolenaiheita ja muodostaa näiden avulla kuntavaalitavoitteita vuoden 
2021 vaaleja varten



Toimintamalli



  
Arvot

Rohkea reagoija
Yhteisöllisyyden mahdollistaja

Tasa-arvon puolustaja
Hyvinvoinnin edistäjä

#rohkeus #yhteisöllisyys #tasa-arvo #hyvinvointi



  
Ota yhteyttä

❖ Helvary@helvary.fi

❖ https://www.helvary.fi

❖ https://www.facebook.com/Helvary/

❖ https://twitter.com/helvary

❖ https://www.instagram.com/helsingin_vanhemmat/


