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Linkkejä/vinkkejä

• Yhdistysasioissa voi olla yhteydessä Anriin tai Valtteriin Vanhempainliitossa: https://

vanhempainliitto.fi/yhteystiedot/

• EHYT ry:n mainiot sivut päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi: 

https://ehyt.fi/paihde-peli-info/

• Tukimateriaalia kasvattajille, vanhemmille ja järjestöille päihteisiin liittyen: 

https://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit/

• Gutsy Go kahdeksasluokkalaisille jälleen tulossa Oulussa. ”Olette lämpimästi 
tervetulleita yhteiseen GutsyGo ensi-iltaan, joka järjestetään poikkeuksellisena drive
in-näytöksenä pe 2.10.2020 .Lisäinfoa ja ilmoittautumisen löydät täältä: 
www.gutsygo.fi/oulu2020”

• Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018–2021 , s.17-18 
Kodin ja koulun yhteistyö: 
https://www.ouka.fi/documents/64277/104164/Hyvinvointisuunnitelma_2018_2021.pdf

Aiheita, mitä toivotaan jatkossa etäporinoihin

• Tiedon jakamista toivotaan siitä, mihin kaikkiin asioihin pystyy vaikuttamaan

• Voisiko etäporinoilla olla joku teema? Yleiset kuulumiset ja sitten joku teema ja 

muiden toimijoiden vinkit siihen liittyen. → Seuraavalle kerralle korona-ajan 

tapahtumien järjestäminen ja vinkit niihin liittyen 

• Huoltajien aktivointi vanhempaintoimintaan - on yksi toivottu teema!

Tiedotettavaa

kOuluvanhempien etäporinat jatkuvat:

Lokakuu: tiistai 20.10.2020 (syysloma), klo 18–19 → keskiviikko 28.10!!

Marraskuu: keskiviikko 18.11.2020, klo 18–19

Joulukuu: torstai 17.12.2020, klo 18–19

kOuluvanhemmat mukana Suomen Vanhempainliiton yhdistysvalmennuksessa, työpajat 

1.10. ja 8.10. Kotisivulle tulee kutsu, tervetuloa!

Suomen Vanhempainliitto: Vanhempaintoimijoiden verkkokahvila 22.9. -ilmoittaudu 

mukaan, aiheena on vanhempainyhdistyksen jäsenyys ja jäsenhankinta.

https://vanhempainliitto.fi/tapahtumat/vanhempaintoimijoiden-kahvila-18-5-klo-18-19/?fbclid=IwAR0a-FE-FoJ9YIsiJLqBZfrA6oivHJF_nPgZZqVOJcBxUNxJuhGHEWrk2TM
https://www.ouka.fi/documents/64277/104164/Hyvinvointisuunnitelma_2018_2021.pdf
http://www.gutsygo.fi/oulu2020
https://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit/
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Kuulumisia

• Joillain kouluilla vanhemapintoijat tavanneet jo livenä. Rajakylässä tulossa 

ulkotapahtuma yhteisötoiminnan alueellisella toimintarahalla, rastitapahtuma koulun

ja nuokkarin pihalla, kirjastoa pyydetty mukaan.

• Talvikankaalla tulossa virtuaalinen vanhempainilta, johon pyydetty 

vanhempaintoiminnan esittelyä. Toimintarahaa on saatu ja kaupungilta kysytty, 

korvamerkitty avustus on nyt helpompi kohdistaa uudelleen koronan takia. 

Perjantai-illan porinat yhteistyössä MLL:n kanssa: mopo ja pyörä nuorten 

jututtaminen, huoltoa samalla. Avoin kutsu huoltajille.

• Huolta (Maikkulan) kannabiksen käyttö- uutisesta

• Pj muistuttaa, että vanhempaintoimikuntaan voisi ottaa yhteyttä ja yhteisöllinen 

oppilashuoltoryhmän kokoukseen vanhempien edustus. 

• Tieliikennelaki muuttunut, pyöräilijöillä pitää olla etuvalo ja punainen takavalo, onko 

kouluilla puhuttu asiasta? 

• Myös nuorten kokoontuminen tyhjille kouluille puhuttaa. Joissain paikoin hyvää 

toimintaaja ei ilkivaltaa, esim koripallon peluuta. Toisaalta on ollut huolta usemmalla

alueella mopo-ralleista. Ehdotettiin yheistyötä koulupoliisin kanssa, jos jollain 

alueella liikenneturvallisuus enemmän huolettaa. Vanhempia voi lähestyä myös 

Wilma-viestillä ja toivoa asiasta puhumista.

• Pateniemen Haave: Vanhampaintoimintaa ollut etänä keväällä, ensimmäisiä 

tapaamisia syksyllä livenä. Vanhempia jäämässä pois toiminnasta, uusien 

rekrytointi pääkohta. 

• Haukipudtalla oli vy ensimmäinen kokous ulkona. Vuosikokous ensi viikolla, 

sääntömuutos etäkokouksiin liittyen esillä. Koronaan liittyvät rajoitukset, ovet kiinni, 

vanhempainillat etänä. Toimintarahaa on saatu.

• Aslak liitosta jakoi linkin https://vanhempainliitto.fi/mediakirjasto/?

category_name=uutiset, ja kertoi,että turvallisuus edellä mennään, mutta kaikki 

vanhempaintoiminta ei saa jäädä jalkoihin koronan takia. Suomen 

Vanhempainliitolta menee tilannekuvaa valtioneuvostolle kahden viikon välein. 

Koulukoulu-verkkokurssi suosituksena. Avustukset ja niiden pieneneminen 

puhuttavat myös Suomen Vanhempainliitossa, koska toiminta on täysin avustusten 

varassa. Ilouutinen syksyn budjettiriihestä, Veikkausten avustusten pieneneminen 

korvataan täysimääräisesti. Teemallisia etäluentoja järjestetään. Sopeutumista 

meneillään olevaan tilanteeseen, josta näyttää tulevan vallitseva tilanne. 

• Miten teillä vanhempaintoimikunta muostuu? Pohdittavaksi: ”Miten toiminnasta 

tiedotetaan? Miten toimintaa resursoidaan, miten vanhempaintoimikunnan tehtävät 

vastuutetaan, pj., tiedottaja, rahastonhoitaja jne.? Vanhempaintoimikunnan toiminnan muodot? 

Miten vanhempaintoimikunnan edustus kaupungin Vanhempainfoorumissa/paikallisessa 

vanhempainyhdistyksessä järjestetään?"
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