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TOIMINTASUUNNITELMA

Kauden 2023 aikana päätavoitteemme on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Muussa toiminnassa
huomioimme käytössä olevat henkilöresurssit. Yhdistyksen omaa toimintaa ja osallistumisia tuodaan
esille yhdistyksemme 10-vuotisen taipaleen kunniaksi. Jatkamme aktiivista vaikuttamistyötä sekä
yhteistyötä Oulun kaupungin ja Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Alueen vanhempaintoimijoiden
tarpeisiin vastataan tapaamisten ja viestinnän keinoin.

Vuoden 2023 pääteemoja ovat:

● Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Kauden päätavoitteena on saada pitkäaikaisten
hallitustoimijoiden tilalle uusia aktiviivisia toimijoita. Keinoina käytämme sekä nykyisten jäsenten
aktivointia että jäsenhankintaa. Jatkamme kaudella 2022 aloitettua alueen toimijoiden
kartoitusta.

● Viestintä. Kauden päätavoitteena on kehittää jäsenviestintää uusien aktiivien saamiseksi
mukaan toimintaan. Kontaktoimme alueen yksiköt toimijoiden tavoittamiseksi. Tuomme esille
omaa toimintaa ja osallistumisia. Seuraamme alueen toimijoiden julkaisuja ja jaamme niissä
olevia hyviä käytäntöjä. Käytämme vuosikellomallia. Someviestinnän periaatteena jatkamme
oululaisten lasten, nuorten ja perheiden näkökulman esille tuomista, pyrimme ajantasaisuuteen
sekä vuorovaikutuksellisuuteen. Teemme viestintäyhteistyötä järjestöjen kanssa resurssien
puitteissa.

● Alueen vanhempaintoimikuntien ja -yhdistysten tarpeiden huomiointi, tukeminen sekä
toiminnan esille tuonti. Tavoitteenamme on yhteistyön lisääminen ja uusien aktiivien saaminen
mukaan toimintaan. Keinoina ovat jalkautuminen toimikuntiin/yhdistyksiin, #koulutreffit-
verkostoitumistapaamiset sekä viestintä. Tavoitteenamme on käytännönläheisempi
lähestymistapa esimerkiksi huoltajan puheenvuoro-kirjoitusten avulla.

● Vaikuttamistyö alueella esille nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin ja keskusteluihin. Vaikuttamis-
toimikunta jatkaa Oulun kaupungilta, yhteistyötahoilta ja medialta tulleiden kannanotto- ja
lausuntopyyntöjen työstämistä sekä laatii omia kannanottoja. Pääteemoina ovat hyvinvointi,
palveluverkkomuutokset sekä kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyö. Seuraamme palveluiden
nivoutumista hyvinvointialueille.

● Yhteistyö Oulun kaupungin ja Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Jatkamme
osallistumista Oulun kaupungin yhteistyöryhmiin. Tavoitteena on säilyttää asemamme Oulun
kaupungin vanhempien ja vanhempaintoimijoiden äänenä kaupungin kanssa tehtävässä
yhteistyössä. Tavoitteena jatkaa osallistumista SiKu-vetoisten vanhempainiltojen järjestämiseen
(vanhempainfoorumit).

● Tapahtumat ja tempaukset
Tarjoamme ja järjestämme alueen vanhempaintoimijoille verkostoitumistapaamisia,
#kOulutreffejä tarpeen mukaan. Tavoitteena osallistua toimijana 2-4 valittujen
yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin resurssien mukaan.

Muuta
● Osallistumme OPI-päiville koulutuksellisena verkostoitumistilaisuutena helmikuussa.

Hyödynnämme koulutuksia toiminnan kehittämiseksi. Selvitämme yhdistyslain muutoksen
vaikutukset yhdistyksen toimintaan.

● Jatkamme jäsenyhdistyksenä yhteistyötä Suomen Vanhempainliiton kanssa. Osallistumme
kuntakohtaisten toimijoiden toimintaan resurssien puitteissa.


