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Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS

Vuoden 2021 toimintaamme kuvaa vaikuttamistyö ja toiminnan kehittäminen sekä
toisaalta muutoksiin sopeutuminen koronapandemiasta johtuen.

Vaikuttamistyömme kauden aikana oli monimuotoista liittyen alueen ajankohtaisiin teemoihin ja
osin kuntavaaleihin. Teimme kannanotot mediaan lasten tuki- ja palvelupoluista sekä kodin ja
kasvatusyhteisöjen yhteistyön kehittämistarpeista. Pidimme yllä lasten, nuorten ja perheiden
asioita alueen kuntavaalien Facebook-keskusteluryhmässä. Vaikuttamistyön keskiössä oli kaudella
2020 perustettu vaikuttamistoimikunta, joka myös työsti vastauksia Oulun kaupungilta,
yhteistyötahoilta ja medialta tulleisiin kannanotto- ja lausuntopyyntöihin. Yhdistyksemme edustajia
osallistui panelisteina ja kokemusasiantuntijoina yhteistyötahojen järjestämiin tapahtumiin.
Säännöllinen osallistuminen Oulun kaupungin yhteistyöryhmien tapaamisiin jatkui ja saimme
kiitosta aktiivisuudestamme. Koostimme vanhempien näkökulmia Oulun kaupungin lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyötä varten ja keskustelimme niistä hyvinvointipäällikön
osallistuessa etäporinat-tapaamiseemme.

Tapaamiset: Koronapandemiasta johtuen yhdistyksen vuosikokous järjestettiin etäkokouksena.
Hallitus kokoontui kauden aikana pääosin etäyhteyksillä. Jatkoimme etäporinat-verkkotapaamisia
teemallisina verkostoitumis- ja vertaistapaamisina. Syyskaudella koronapandemiaan liittyvien
rajoitusten salliessa järjestimme vertaistuelliset #kOulutreffit kahden jäsenyhdistyksemme
aktiivijäsenten kanssa ja tapasimme kerran etäporinat-verkkotapaamisen sijaan kasvotusten
ulkotiloissa. Osallistuimme toiminnallisella pisteellä kahteen yhteistyötahojen järjestämään
tapahtumaan, joista toinen oli Lasten oikeuksien viikon Oulun Ilon päivä-tapahtuma. Kauden
päätteeksi järjestimme alueen vanhempaintoimijoille pikkujouluteemaisen
verkostoitumistapaamisen.

Kehittäminen ja koulutus: Kauden tavoitteen mukaisesti kehitimme toimintaamme monin tavoin.
Otimme kokeiluna käyttöön useita tiimejä jäsenten aktivoimiseksi. Hallituksen sisäistä tiedottamista
kehitettiin muistiokäytännöllä. Aloitimme alueen toimijoiden tarpeiden kartoituksen
jäsenyhdistysten ja alueen vanhempainyhdistysten kontaktoimisella. Kaudella työstetty hallituksen
perehdyttämismateriaali tullaan ottamaan käyttöön kaudella 2022. Osallistuimme eri tahojen
järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja verkkotapahtumiin.

Kampanjat ja viestintä: Vuonna 2021 toteutimme somekampanjoina iltalenkkihaasteen
päättäjäisviikonloppuun liittyen sekä kaksi jouluista somekampanjaa. Jatkoimme viestintään
liittyvää kehitystyötä. Perustimme viestintätiimin, aloimme toteuttaa viestinnän vuosikelloa. Olimme
aktiivisesti esillä somekanavissa ja saimme lisää seuraajia. Someviestinnässä pyrimme
vuorovaikutukseen sekä tuomaan esiin oululaista näkökulmaa ja alueen toimijoita ajankohtaisia
asioita. Teimme viestintäyhteistyötä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uutena kokeiluna teimme
yhteistyössä Kulttuurivoimalan kanssa videoklipit vanhemman ja vanhempaintoimijan näkökulmista
etävanhempainiltaa varten. Viestinnän kehittämistyö jatkuu kaudella 2022.

Tilastot: Toimintavuoden aikana yhdistysjäsenten määrä pysyi samana ja henkilöjäsenten määrä
kasvoi noin kymmenellä jäsenellä. Alueen vanhempaintoiminta on toimikuntapainotteista ja uusien
yhdistysjäsenten saaminen on haasteellista.

Kuukausitasoinen toimintakertomus löytyy tasekirjan liitteenä.



Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Varsinainen toiminta
Tuotot 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kulut, muut kulut −1 727,87 € −2 024,41 € −2 038,24 €

Varainhankinta
Tuotot 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kulut 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sijoitus- ja
rahoitustoiminta
Tuotot 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tuotto-/Kulujäämä -1 727,87 € -2 024,41 € -2 038,24 €

Avustukset 1 700,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Tilikauden tulos -27,87 € -24,41 -38,24 €

Tilikauden ylijäämä
(alijäämä) -27,87 € -24,41 € -38,24 €



Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

TASE

TASE 12/31/2021 12/31/2020 12/31/2019

VASTAAVAA:

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rahat ja pankkisaamiset 3 545,39 € 3 573,26 € 3 603,67 €

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 545,39 € 3 573,26 € 3 603,67 €

VASTATTAVAA:

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä
(alijäämä) 3 573,26 € 3 603,67 € 3 641,91 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -27,87 € -24,41 € -38,24 €

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen
Ostovelat 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Siirtovelat 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 545,39 € 3 573,26 € 3 603,67 €



Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Paikka __________________ aika ____________________

________________________ ________________________

________________________ ________________________

________________________ _______________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________



Toiminnantarkastuskertomus

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry:n talouden ja
hallinnon tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta
ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty.

Toiminnantarkastajan velvollisuudet Toiminnantarkastajan tehtävä on arvioida
yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä
asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta sekä
jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus suoritetaan
yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa.

Toiminnantarkastuslausunto Tarkastuksen perusteella totean, että tilinpäätös perustuu
kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman
pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. Tarkastuksessa ei ole havaittu, että
hallituksen jäsen tai toimihenkilö olisi syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa
seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, eikä ole havaittu, että johtoon
kuuluva tai toimihenkilö olisi rikkonut yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja
muille vastuuvelvollisille tarkastamaltani tilikaudelta.

Oulussa 30.1.2022

__________________________________________
Mirja-Irene Hätälä
Toiminnantarkastaja



Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

LIITTEET

MENOT KULUTILEITTÄIN

TULOT 2019 2020 2021

Saatu STEA -avustus 2000,00 2000,00 1700,00

Muut tulot

Toiminnan tuotot yhteensä 2000,00 2000,00 1700,00

MENOT Lisätiedot 2021:
Toimintakulut (ulkopuoliset palvelut)

Painatuskulut, materiaali 481,12 29,84 255,00 T-paidat ja painatus
Taittokulut (graafinen suunnittelu) 0,00 0,00 0,00
Verkkosivupalvelut 339,60 288,80 204,00 Yhdistysavain -verkkopalvelut
Alihankinta (mm. yritysten tai
yhteisöjen laskuttamat esitelmä- ja
luentotilaisuudet, tuotetut videot) 0,00 600,00 0,00
Ilmoitus- ja markkinointikulut 0,00 48,58 0,00
Muu kulutili, PRH maksut,
vakuutuskulut 20,00 0,00 0,00 Huom! PRH-maksu 2022 kirjanpidossa

Toimintakulut yhteensä 840,72 967,22 459,00
Muut kulut

Muut tarvikkeet (toimistotarvikkeet) 166,50 0,00 0,00
Kone- ja laitevuokrat 0,00 0,00 0,00
Muut vuokrat (koulutustilat) 20,00 0,00 0,00
Puhelin ja ICT-laitehankinnat 0,00 69,00 0,00
Ohjelmistokulut 61,26 0,00 0,00
Kokous- ja neuvottelukulut (tarjoilut) 353,97 193,21 388,53 Pikkujoulubrunssi, kokousten/tapaamisten tarjoilut
Matkakulut 0,00 0,00 0,00
Koulutuskulut (yhdistyksen oma
kouluttautuminen) 0,00 160,00 0,00
Puhelin ja toimistokulut (kopiointi,
internet, postitus) 0,00 113,55 74,35 Postikulut ja saldolatatukset
Tapahtuma ja retkikulut 170,79 0,00 565,67 Teatteriliput, välineistö tapahtumiin
Pankkikulut 72,00 115,35 117,35 Tilinhoitokulut
Muu kulutili, arvontapalkinnot 0,00 217,08 80,00
Muu kulutili, muistamiset 353,00 189,00 42,97

Muut kulut yhteensä 1197,52 1057,19 1268,87

Kulut yhteensä 2038,24 2024,41 1727,87
Yli/Alijäämä -38,24 -24,41 -27,87



Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry
KULUTILIEN SELITTEET

NIMITYS KUVAUS KOHDENNETTAVISTA KUSTANNUKSISTA

ULKOPUOLISET PALVELUT

Painatuskulut, materiaali

Erilaisten esitteiden, käyntikorttien, roll up -telineiden painatus. Tilaisuuksia
varten hankittavat koulutus- ja kurssimateriaalit, esimerkiksi kansiot ja
oppiaineiston kopiointikustannukset.

Taittokulut (graafinen suunnittelu) Mainostoimiston tai graafikon laskuttamat suunnittelu- ja taittopalvelut
Verkkosivupalvelut Ostetut verkkosivujen suunnittelu-, rakentamis- ja päivittämispalvelut
Alihankinta (mm. yritysten tai
yhteisöjen laskuttamat esitelmä- ja
luentotilaisuudet, tuotetut videot)

Yhdistyksen ostamat asiantuntijapalvelut, esimerkiksi ulkopuolinen
arviointipalvelu, kouluttajan palkkiot, valokuvaajat tai videoiden tuottamis- ja
kuvauspalvelut.

Taloushallintopalvelut
Yhdistyksen ostamat tilitoimistopalvelut, kirjanpidon ja mahdolliset
tilintarkastuksen kulut

Ilmoitus- ja markkinointikulut
Lehti-ilmoitukset ja muissa medioissa olevien mainosten kulut,
mainosmateriaali (esim. tarrat, mainoskynät)

Muu kulutili
Tarvittaessa voi nimetä itse ulkopuolelta ostettujen palveluiden kustannuksia
parhaiten kuvaavan nimen, mikäli jo annetuista ei löydy sopivaa.

MUUT TOIMINTAKULUT
Muut tarvikkeet (toimistotarvikkeet) Yhdistyksen ostamien papereiden, mustekasettien, kynien yms. kustannukset
Kone- ja laitevuokrat Yhdistyksen vuokraamat tieto-, kopio yms. Laitteet ja koneet.
Muut vuokrat (koulutustilat) Tilaisuuksiin liittyvien tilojen vuokrakustannukset

Puhelin ja ICT-laitehankinnat
Yhdistykselle ostetut puhelimet, printterit, tietokoneet, tykit ja muut
atk-laitteet.

Ohjelmistokulut Yhdistyksen laitteisiin hankitut atk-ohjelmistot

Kokous- ja neuvottelukulut (tarjoilut)
Hallituksen ja yhdistyksen kokousten, työryhmäpalavereiden,
vanhempainyhdistystapaamisten kokoustarjoilujen kohtuulliset kustannukset.

Matkakulut Yhdistyksen luottamushenkilöiden matkakustannukset, esimerkiksi matkaliput
Puhelin ja toimistokulut (kopiointi,
internet, postitus) Puhelin- ja internetmaksut, postitus- ja kopiointikustannukset
Koulutuskulut (yhdistyksen oma
kouluttautuminen) Kustannukset yhdistyksen luottamushenkilöiden kouluttautumisesta

Tapahtuma ja retkikulut
Yhdistyksen järjestämien tapahtumien ja retkien kustannukset, esimerkiksi
kuljetukset tai järjestysmiesten kustannukset

Pankkikulut
Pankin veloittamat palvelu- ja muut maksut, ei kuitenkaan lainojen
lyhennykset tai rahoituskulut

Muu kulutili
Tarvittaessa voi nimetä itse kustannuksia parhaiten kuvaavan nimen, mikäli jo
annetuista ei löydy sopivaa.



Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

PÄÄPÄIVÄKIRJA

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry
Päiväpääkirja

Tilikausi 1.1.-31.12.2021
Päiväys Tosite Selite Panot Otot

21.1.2021 1 YHDISTYSAVAIN START JA VERKKOTUNNUKSEN YLLÄPITO −204,00
26.1.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1.-31.12.2020 −13,50
26.2.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1. - 31.1.2021 −10,05
26.3.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1. - 28.2.2021 −9,90
26.4.2021 SUOMEN VANHEMPAINLIITON TOIMINTA-AVUSTUS 1700,00

26.4.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1. - 31.3.2021 −9,00
20.5.2021 2 ETÄPORINOIDEN LAHJA: SUKLAALEVYT /CHOCOKSI −70,00
26.5.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1. - 30.4.2021 −10,10
28.6.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1. - 31.5.2021 −10,20
26.7.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1. - 30.6.2021 −9,00
26.8.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1. - 31.7.2021 −9,00
27.9.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1. - 31.8.2021 −9,30
26.10.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1. - 30.9.2021 −9,00
26.11.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1.-31.10.2021 −9,30
19.12.2021 3 TARVIKKEET JA TARJOILUT TAPAHTUMIIN −64,97
19.12.2021 4 ETÄPORINAT: ARVONTAPALKINTO + POSTIKULUT −31,85
19.12.2021 5 POSTIMERKIT 20KPL −37,00
19.12.2021 6 SALDOLATAUS YHDISTYKSEN PUHELIMEEN −5,00
19.12.2021 7 TARJOILUT LIVEPORINOIHIN −13,44
19.12.2021 8 ASKARTELUTARVIKKEITA TAPAHTUMIIN −50,79
19.12.2021 9 SALDOLATAUS YHDISTYKSEN PUHELIMEEN −7,00
19.12.2021 10 VUOSIKOKOUKSEN PJ:N MUISTAMINEN −16,17
19.12.2021 11 PIKKUJOULUTAPAAMINEN, BISTRO MESU −270,00
19.12.2021 12 OULUN KAUPUNGINTEATTERI: TEATTERILIPUT 15KPL −485,00
27.12.2021 PALVELUMAKSUT AJALTA 1.-30.11.2021 −9,00
29.12.2021 13 POSTIMERKIT 10KPL −18,50
29.12.2021 14 SOMEKAMPANJAHAASTEEN PALKINTOLAHJAKORTTI −50,00
29.12.2021 15 SALDOLATAUS YHDISTYKSEN PUHELIMEEN −5,00
29.12.2021 16 MUISTAMINEN PANEELIKESKUSTELUUN OSALLISTUJALLE −26,80
29.12.2021 17 IMAGO PRINTTI OY: T-PAIDAT PAINATUKSELLA, 15KPL −255,00



Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

TOSITELUETTELO

Päiväys Tosite Selite Summa
21.1.2021 1 YHDISTYSAVAIN START JA VERKKOTUNNUKSEN YLLÄPITO −204,00

20.5.2021 2 ETÄPORINOIDEN LAHJA: SUKLAALEVYT /CHOCOKSI −70,00

19.12.2021 3 TARVIKKEET JA TARJOILUT TAPAHTUMIIN −64,97

19.12.2021 4 ETÄPORINAT: ARVONTAPALKINTO + POSTIKULUT −31,85

19.12.2021 5 POSTIMERKIT 20KPL −37,00

19.12.2021 6 SALDOLATAUS YHDISTYKSEN PUHELIMEEN −5,00

19.12.2021 7 TARJOILUT LIVEPORINOIHIN −13,44

19.12.2021 8 ASKARTELUTARVIKKEITA TAPAHTUMIIN −50,79

19.12.2021 9 SALDOLATAUS YHDISTYKSEN PUHELIMEEN −7,00

19.12.2021 10 VUOSIKOKOUKSEN PJ:N MUISTAMINEN −16,17

19.12.2021 11 PIKKUJOULUTAPAAMINEN, BISTRO MESU −270,00

19.12.2021 12 OULUN KAUPUNGINTEATTERI: TEATTERILIPUT 15KPL −485,00

29.12.2021 13 POSTIMERKIT 10KPL −18,50

29.12.2021 14 SOMEKAMPANJAHAASTEEN PALKINTOLAHJAKORTTI −50,00

29.12.2021 15 SALDOLATAUS YHDISTYKSEN PUHELIMEEN −5,00

29.12.2021 16 PANEELIKESKUSTELUN OSALLISTUJAN MUISTAMINEN −26,80

29.12.2021 17 IMAGO PRINTTI OY: T-PAIDAT PAINATUKSELLA, 15KPL −255,00



Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

TEHDYT KORJAUKSET VERTAILUTIETOIHIN

Vuoden 2020 ja 2019 vertailutiedoissa tehty muutokset tilikauden tuloslaskelmassa, taseessa
sekä Menot kulutileittäin-liitteessä tuloksen ja ali/ylijäämän merkitsemisessä verrattuna vuoden
2020 tilinpäätökseen, koska yhdistyksen taseessa ilmoitettavat varat oli huomioitu virheellisesti
tuloslaskelmassa, jolloin tilikauden tuloksen merkintätapa oli virheellinen.



Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS KUUKAUSITASOLLA

Tammikuu
● Suomen Vanhempainliiton vanhempaintoimijoiden verkkokahvilatapaaminen 21.1.

Aiheena: Yhdistyksen viestintä. Jäsenyhdistyksen viestintä esimerkkitapauksena (Case
Haukipudas).

● Suomen Vanhempainliiton etätapaaminen kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten
toimijoille 26.1. Aiheena: Ajankohtaiset asiat.

● Hallituksen kokous 27.1. -1.2., etäkokous + sähköpostikokous, 5 osallistujaa.
● Lapsiystävällinen kunta, sanallinen arviointi Oulun kaupungille 19.1.

Helmikuu
● kOuluvanhempien Etäporinat 17.2., 18 osallistujaa. Aiheena: Vaikuttaminen.
● Vuosikokous 17.2., Rajakylän koulu + etäkokous, 15 osallistujaa.

Maaliskuu
● SiKu - yhteistyöpalaveri 2.3., etäkokous. Aiheena esiopetusselvitys ja yhteistyökuviot.

Esiopetusselvitysosuudessa mukana Merja Korhonen ja Sari Haapakangas, Suomen
Vanhempainliitto.

● Suomen Vanhempainliiton vanhempaintoimijoiden verkkokahvilatapaaminen 11.3.
Aiheena: Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen Vanhempainliiton luoman työkalun
avulla.

● kOuluvanhempien Etäporinat 18.3., 11 osallistujaa. Aiheena: Kiusaamisen vastainen
kehittämistyö Oulussa & Vanhempainliiton terveiset.

● Hallituksen järjestäytymiskokous 18.3., etäkokous, 7 osallistujaa.
● Perheet keskiöön hankkeen kysely perhekeskuskehittämiseen liittyen 23.3.
● Suomen Vanhempainliiton kuntakohtaisten toimijoiden Yhdessä- verkostotapaaminen

23.3., etätapaaminen. Aiheena: Jäsenyhdistysten motivointi
● #Paraskoulu-hankkeen kommentointipyyntö huoltajille suunnatun Peruskoulun

ABC-paketin yhteistyö- ja osallisuus -osuuteen 30.3.
● Viestintätiimin kokous 30.3., etäkokous. 3 osallistujaa.
● POPsote MiPä (Mielenterveys ja päihteet) maakunnallinen järjestöverkostotapaaminen

31.3.

Huhtikuu
● Suomen Vanhempainliiton kuntakohtaisten toimijoiden Yhdessä- verkostotapaaminen

13.4., etätapaaminen. Aiheena: Jäsenjärjestöavustukset.
● Suomen Vanhempainliiton vanhempaintoimijoiden verkkokahvilatapaaminen 15.4.

Aiheena: Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen. kOuluvanhempien
alustuspuheenvuoro: Pohdintoja työkalun käytöstä. kOuluvanhempien jatkotyöstö:
Kommentointi rehtorikirjeeseen sekä SiKu-kirjeen luonnostelu.

● Opinkirjo kehittämiskeskus Oppilaiden ideat ideakahvilasta toteutukseen: vanhemmat
osallisuustyön tukena-webinaari. 20.4.

● kOuluvanhempien Etäporinat 21.4., 8 osallistujaa. Aiheena: Parasta Lapsille ry:n
toiminnan esittely ja kuntavaalit.



● Suomen Vanhempainliitto, Lukuliike-ohjelma, vanhempien keskustelu/kuuleminen 22.4.,
etätapaaminen.

● Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu - webinaari. Aiheena: Kokemusasiantuntijuus. 29.4.

Toukokuu
● Suomen Vanhempainliiton kuntakohtaisten toimijoiden Yhdessä- verkostotapaaminen

4.5., etätapaaminen. Aiheena: Kodin ja koulun yhteistyö 2.asteella.
● Kommentointipyyntö: Nuorten ystävien STEA:n hankehaku “Vanhempana Suomessa”

5.5. Mahdollinen aiesopimus yhteistyöstä.
● Vanhempien Akatemian Ei haukku haavaa tee - vai tekeekö-verkkoluento 11.5.
● Hallituksen kokous 12.5., etäkokous, 5 osallistujaa.
● kOuluvanhempien Etäporinat 18.5., 7 osallistujaa. Aiheena: Vanhempaintoimijoiden

hyvinvointi ja virkistys.
● Vanhempien Akatemian Miten tukea lasta kouluhaasteissa? - vanhemmuuden ja

opettajuuden välimaastossa -verkkoluento 25.5. kOuluvanhempien edustaja
paneelikeskustelijana. kOuluvanhempien nostoja chatissa (Vanhempainliiton Kirjauksista
käytäntöön- työkalu) ja padlet-keskustelussa.

● Kannanotto medialle: Lasten tuki- ja palvelupolut pitää saada Oulussa kuntoon, 25.5.
Vaikuttamistoimikunnan Kuntavaalit 2021 -teeman työstö. Julkaisu Kalevan Lukijalta
palsta 27.5. (maksumuuri)
https://www.kaleva.fi/lasten-tuki-ja-palvelupolut-pitaa-saada-oulussa-ku/3639374
Nettisivun uutinen: https://www.kouluvanhemmat.fi/uutiset/kjlkjs/

● Turvallinen Oulu -hankkeen etävanhempainilta 26.5. Aiheena: Nuorten päihteiden käyttö
ja väkivalta. kOuluvanhemmat esittivät kysymyksiä mm. nuorisotoimen ja vanhempien
jalkautumiseen ja oppilaiden lisääntyneeseen pahoinvointiin liittyen.

● Miten voimme torjua lasten ja nuorten syrjäytymistä Oulussa? -vaalipaneeli,
Facebook-live 28.5.

Kesäkuu
● Somekampanja: Iltalenkkihaaste päättäjäisviikonloppu 5.-6. Turvallinen Oulu-hankkeen

päihdevanhempainillan aiheisiin reflektoiden.
● Lasten ja nuorten poikkitoiminnallinen työryhmä 9.6. KOuluvanhemmille kiitosta

aktiivisesta osallistumisesta ja asioiden esille nostosta kevätkaudella.

Elokuu
● Suomen Vanhempainliitto Vanhempaintoimijoiden verkkokahvila 19.8. Aiheena:

Ajankohtaiset ja toimintavinkit syyskauden aloitukseen.
● SiKu-yhteistyöpalaveri 24.8. Aiheena esiopetusselvitys.
● Suomen Vanhempainliitto Koulurauha-etävanhempainilta 24.8.
● Hallituksen avoin etäkokous 24.8., etäkokous, 5 osallistujaa.
● Keskustelutilaisuus nepsy oirekuvia omaavien lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen

tunnistamiseen ja tukeen liittyen erätaukomenetelmää hyödyntäen 25.8.,
paneelikeskusteluosallistuminen. Järjestäjänä Autismiliitto,ADHD-liitto, Pohjois-Suomen
autismin kirjo ry, Oulun seudun ADHD-yhdistys.

● Kaukovainio omaksi - tapahtuma 28.8., Hiirihaukkatalo. Kaukovainion
kotikouluyhdistyksen kutsumana tavattu jäsenyhdistyksen aktiiveja ja koulun rehtori.
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● The Tapahtuma 13-17-vuotiaille nuorille 28.8., Haukiputaan Jatuli. Järjestäjänä paikalliset
toimijat. Toiminnallisena pisteenä rintanappipaja nuorille, lisäksi paikallisten toimijoiden
tapaaminen. Arvio tavoitetuista 60.

Syyskuu

● Kommentointi: LP-menetelmään liittyvä kysely Oulun alueella toimiville järjestöille 1.9.
● Suomen Vanhempainliitto Kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten verkostopäivä 4.9.,

etätapaaminen.
● Tuira-Toppila palvelukeskittymän keskusteleva verkkovanhempainilta 7.9.

Etukäteen Kulttuurivoimalan kanssa yhteistyössä tehdyt puheenvuorot vanhemman ja
vanhempaintoimijan näkökulmasta.

● Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta 8.9.
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/maailman-suurin-varhaiskasvatuksen-vanhempainil
ta-892021

● Koulutus pohjoisen alueen yhteisöllisille oppilashuoltoryhmille 15.9., etätapaaminen.
● kOuluvanhempien Etäporinat 22.9., 5 osallistujaa. Aiheena: Kodin ja koulun yhteistyö ja

yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä.
● Hallituksen ylimääräinen sähköpostikokous 29.9.-30.9., 5 osallistujaa.

Lokakuu
● Suomen Vanhempainliiton jäsenhaku johtokuntaan 2.10. kOuluvanhempien esitys

johtokuntaan: hallituksen jäsen Marjo Raappana
● Suomen Vanhempainliiton Vanhempien osallisuus yhteisöllisessä oppilas- ja

opiskelijahuollossa -webinaari 12.10. Puheenvuorot kOuluvanhempien ja
jäsenyhdistyksen näkökulmasta: Huoltajien toiveita oppilashuollon suunnitteluun ja
järjestämiseen. kOuluvanhempien tekemä kooste:
https://www.kouluvanhemmat.fi/uutiset/vanhempien-osallisuudesta-yhteisoll/

● Haukiputaan Aseman koulun koti-kouluyhdistyksen tapaaminen 20.10., Lomakoti Onnela.
Vinkkejä vanhempaintoimintaan ja hallinnon keventämiseen liittyen.

● kOuluvanhempien Liveporinat 21.10., Virpiniemi, 5 osallistujaa. Aiheena: Ajankohtaiset
teemat.

● Hallituksen avoin kokous + sähköpostikokous 21.10.-24.10., 7 osallistujaa.
● Turvallinen Oulu -hankkeen sidosryhmäkysely 28.10.
● Suomen Vanhempainliiton sidosryhmäyhteistyökysely, Yhdenvertaisuustoiminta 28.10.

Marraskuu
● Kommentointi: Oulun kaupungin SiKu-työryhmän tekemä selvitys esiopetuksen

järjestämisen vaihtoehdoista 1.11.
● Suomen Vanhempainliitto Vanhempaintoimijoiden verkkokahvila. Aiheena: Someviestintä

16.11.
● Turvallinen Oulu-hankkeen loppuseminaari 19.11., etäyhteydellä.
● Lapsen oikeuksien päivän Ilon päivä - tapahtuma 20.11., Ouluhalli. 3 osallistujaa.

kOuluvanhempien teema: Lapsella on oikeus turvalliseen ja läsnä olevaan aikuiseen
varhaiskasvatuksessa, koulussa, opiskelupaikassa ja kotona. Toiminnallisena pisteenä
rintanappipaja. Yli 100 kontaktia, 90% lapsia, lisäksi vanhempia ja muita järjestötoimijoita.

● #Sinä riität - hyvään vanhemmuuteen - tapahtuma osana vuoden 2020
Yhteisvastuukeräyksen teemavuotta 20.11., Keskustan seurakuntatalo + etäyhteys.
Paneelikeskusteluosallistuminen. Tapahtumalinkki:
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https://www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat/2021-11-20/-sina-riitat-hyvaan-vanhemmuuteen ,
Rauhantervehdys - lehden julkaisu 29.12.2021
https://rauhantervehdys.fi/2021/12/hyvinvointia-voi-tehda-voi-tehda/

● Suomen Vanhempainliiton verkostopäivä 20.11., Tiedekeskus Heureka, Vantaa.
● Suomen Vanhempainliiton liittokokous 21.11., Tiedekeskus Heureka, Vantaa. +etäyhteys.

kOuluvanhempien asettama ehdokas, hallituksen jäsen Marjo Raappana valittiin
johtokunnan varajäseneksi kaudelle 2022-2023.

● Kuulemistilaisuus: Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työstö,
vanhempien näkökulmat. 23.11.

● kOuluvanhempien Etäporinat 23.11., 5 osallistujaa. Aiheena: Oulun kaupungin lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma. Mukana Oulun kaupungin hyvinvointipäällikkö Arto
Willman. Keskustelun muistiinpanot toimitettu sovitusti hyvinvointisuunnitelman
työstämistä varten.

● Talvikankaan koulun vanhempaintoimikunnan Koulu-uupumus-verkkoluento 29.11.
kOuluvanhempien tekemä kooste:
https://www.kouluvanhemmat.fi/uutiset/koulu-uupuminen-tiivistelma-talvika/.

● Turvallinen Oulu-hankkeen Suojele lasta somen vaaroilta - Kohti turvallista digiarkea
-webinaari 30.11.

Joulukuu
● Somekampanja: Hyvien tekojen bongaushaaste 1.-23.12. Palkinto jaettu hallituksen

valitsemalle henkilölle.
● Somekampanja: Joulukalenteri 1.-24.12. Tavoittavuus päivittäin keskimäärin FB-sivulla

54 henkilöä, Instagramissa 98 henkilöä.
● Koulutus- ja yhteistyötapaaminen pohjoisen alueen yhteisöllisille oppilashuoltoryhmille.

1.12., etätapaaminen. Aiheena: Ryhmäyttäminen.
● Kommenttipyyntö Sanomalehti Kaleva 1.12. Koulupsykologien tilanne.

kOuluvanhempien näkökulma + vanhemman kokemuspuheenvuoro. Julkaistu 10.12.
Linkki (maksumuuri):
https://www.kaleva.fi/suomea-vaivaa-koulupsykologipula-ja-oulussa-se-nak/4178317

● Pikkujoulutapaaminen 11.12., Bistro Mesu buffet ruokailu & Oulun teatteri, Poikani joka
katosi- teatteri näytös, Oulu. Ruokailu 12 osallistujaa, teatterinäytös 13 osallistujaa.

● Hallituksen sähköpostikokous 11.12.-14.12., 4 osallistujaa.
● Suomen Vanhempainliitto, joulukalenteri, Instagram 19.12.

https://www.instagram.com/kotijakoulu/p/CXqJqqttO7_/?utm_medium=copy_link
● Kannanotto medialle: Kasvatuskumppanuuden kuoppia vanhempaintoiminnassa.

21.12. Vaikuttamistoimikunnan työstö kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyöstä. Julkaisu
Kalevan Lukijalta palsta (maksumuuri)
https://www.kaleva.fi/kasvatuskumppanuuden-kuoppia-vanhempaintoiminnassa/4205496
Nettisivun uutinen:
https://www.kouluvanhemmat.fi/uutiset/kasvatuskumppanuuden-kuoppia-vanhem/

Lasten, nuorten ja perheiden elämänkaariverkoston tapaamisiin on osallistunut säännöllisesti
vpj toimintakauden aikana. Tapaamisten sähköpostitse jaossa olevaa muistioita on jaettu
hallituksen jäsenille.
Lasten ja nuorten poikkitoiminnallisen yhteistyöryhmän tapaamisiin on osallistunut
säännöllisesti pj toimintakauden aikana. Tapaamisista on pidetty omaa jatkuvaa muistiota
hallituksen jäsenten sisäistä käyttöä varten. Olemme saaneet ryhmässä kiitosta aktiivisuudesta
ja kOuluvanhempien mukanaolo huoltajien edustajana nähdään tärkeänä, koska tuomme uusia
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näkökulmia keskusteluun tapaamisissa, joissa on mukana pääosin Oulun kaupungin
organisaation jäseniä.
Tapaamisissa on tehty nostoja seuraavista aiheista:

● Koronakevään tilannekatsauspyyntö koulupoliisilta
● Lapsivaikutusten arvioinnin konkretia
● Huoltajien osallisuus kiusaamisen vastaisessa työssä ja tunne- ja vuorovaikutus-

kasvatuksessa
● Lapsuus.ouka.fi-sivuston kehittämistarve
● Erkkavanhempien kokemuksia jaettu elämänkaarikustannusanalyysityöstössä
● Yhden luukun periaate lasten, nuorten ja perheiden palvelupoluissa
● Koronan jälkihoito ja varojen käyttö Oulussa
● Mielenterveyspalveluiden tilanne, käsitelty omana aiheenaan
● Nuorten Oulu-sivuston arviointi Vanhemmat ja läheiset -osiosta
● Toivottu aiheiksi myös: Tilannekatsaus ja koronasta palautumisen suunnitelma. SiKu-

painotuksena reflektoiva keskustelu inkluusion toteutumisesta ja
edistämismahdollisuuksista, tila ja hyvät käytännöt. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoitus
koulukohtaisesti käytännössä.

● Yhdenmukaiset toimintatavat yhteisölliseen opiskeluhuoltoon kunnan tasolla. Yhden
luukun periaate, haasteet resursseissa, tiedottamisessa ja palvelulupauksissa
sote-uudistus- muutoksen aikana

● Kouluterveyskyselyn tulosten viestiminen kaupungin tasolta perheisiin
● Maahanmuuttajataustaisten vanhempien saaminen mukaan vanhempaintoimintaan
● Oulun kaupungin suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta,

kiusaamiselta ja häirinnältä, linjauspaperin konkretia ja käytännön ohjeistus
yksikkökohtaisesti.

kOuluvanhemmat Etäporinoiden muistiinpanojen linkit:
Kevät 2021: https://www.kouluvanhemmat.fi/uutiset/kutsu-etaporinoihin-kevat-2021/
Syksy 2021: https://www.kouluvanhemmat.fi/uutiset/kutsu-etaporinoihin-syksy-2021/

Koulutukset
Avaimet onnistuneeseen verkkokokoukseen, Kansalaisfoorumi 18.2., verkkokoulutus.
Hyvinvoinnin iltakoulu: Palatko vai palaudutko, MTK:n verkkokurssi 2.3.
Suomen Vanhempainliiton vanhempaintoimijoiden verkkokahvilatapaamiset, kuntakohtaiset
Yhdessä-verkostotapaamiset sekä webinaarit ovat olleet osittain koulutuksellisia tapaamisia.

Kuntavaalit 2021
Oulun kuntavaalit 2021 Facebook-ryhmässä vpj teki 20 nostoa mediasta lapsiin, nuoriin ja perheisiin
liittyen. Lisäksi Kalevan lukijalta palstalla julkaistiin vaikuttamistoimikunnan työstönä kannanotto
Lasten tuki- ja palvelupolut pitää saada Oulussa kuntoon.
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