
#yhteistäaikaa

Kampanja keväällä 2018

* tulossa jälleen keväälle 2020

Vanhempaintoimintaa – kunnan tasolla

Kannustaa ja tukee vanhempaintoimikuntia 

ja on yhteistyöfoorumi

Tukee kodin ja koulun/päiväkodin 

yhteistyötä

Vaikuttamiskanava ja vertaistuki

Oulun alueellinen 

vanhempainyhdistys ry
Yhdessä lasten ja nuorten hyväksi!

Pirita Satomaa - 24.9.2019



TOIMINTA

 Jalkautuminen koulujen ja päiväkotien vanhempaintoimikuntiin

 Vanhempainfoorumit yhteistyössä kaupungin kanssa

 Tempauksia, kampanjoita ja kilpailuja

 Osallistuminen kumppanina eri tapahtumiin

 Vaikuttaminen ja media



VINKKIEN JA HYVIEN TOIMINTAMALLIEN JAKAMINEN

 Yhdistys vrt. toimikunta, ryhmä/luokka tiimit

 Tapahtumat; rieha, retki, heijastin kampanja, 
välitunti vanhempana oleminen, suojatiepäivystys 
koulujen alkaessa

 Kyselyt; ruuasta, sisäilmasta, toiveista

 Osallistuminen yhteisölliseen oppilashuoltoon 
(vanhempien edustaja kokoukseen)

 Koulun toiminnan suunniteluun ja arviointiin 
osallistuminen

 Kannanotot ja asioiden ajaminen

 jne.   

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry   ● www.kouluvanhemmat.fi

http://www.kouluvanhemmat.fi/


MIKSI? 



PÄÄTÖKSENTEKO JA RAHOITUS

 Yhdistyksen jäsenet päättävät vuosikokouksessa yhdistyksen toiminnasta 

sekä valitsevat puheenjohtajan ja hallituksen hoitamaan yhdistyksen asioita. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosittain toiminnan ja 

tilinpäätöksen tarkastaa toiminnantarkastaja ja sen vahvistaa jäsenet 

vuosikokouksessa, joka on yleensä helmikuun lopussa. 

 Toimintaa on rahoitettu pääsääntöisesti Suomen vanhempainliitolta 
haettavalla toiminta-avustuksella (2000 €/vuosi) ja kerran ostosopimuksella 

toteutusta toiminnasta (5000 €). Yhdistys on harkinnut ja pohtinut erilaisia 

rahoitusmalleja matkan varrella, mutta toiminnan ollen niin pienimuotoista 

niin muuhun ei ole ollut tarvetta ja resurssia.

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry   ● www.kouluvanhemmat.fi

http://www.kouluvanhemmat.fi/


Kuntakohtainen 

VANHEMPAINTOIMINTA

RAHOITUKSEN LAATUKRITEERIT

Vanhempainliiton johtokunta on hyväksynyt laatukriteerit kuntakohtaisille 

vanhempainyhdistyksille. Laatutekijät toimivat yhdistysten toiminnan kehittämisen 

ja itsearvioinnin välineenä. Yhdistysten toiminnan laatu muodostuu:

 edustuksellisuudesta, 

 vaikuttavuudesta, 

 tehokkaasta viestinnästä, 

 tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta toiminnasta,

 asianmukaisesti hoidetusta hallinnosta ja hyvistä toiminta edellytyksistä.

Suomen vanhempainliitto

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry   ● www.kouluvanhemmat.fi

https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijalle/yhdistyksen-toiminta/
http://www.kouluvanhemmat.fi/


TAVOITE

Yhdistyksellä on tavoite aktivoida toimintaan mukaan 
sekä vakaannuttaa yhdistyksen toiminta kattamaan 
vahvalla edustuksella oululaiset vanhemmat niin 
päiväkodeista, peruskouluista aina toisen asteen 
oppilaitoksiin asti. 

Tavoitteena on olla haluttu yhteistyökumppani ja olla 
aktiivinen toimija vaikuttamassa paikallisesti lasten ja 
nuorten hyväksi. 



Kaikkien kesäfestarit 6/2019
• vertaisvanhempi ja vanhempi tavattavissa teemalla * toiminnallinen piste  

* yhdistystä esitellen * opiskelija vahvistuksin



 Kotisivu

 Facebook-sivu ja 

ryhmä

 Instagram

 Twitter

Sähköposti: 
vanhemmat.oulu@gmail.com

https://www.kouluvanhemmat.fi/
https://www.facebook.com/kouluvanhemmat/
https://www.facebook.com/groups/278632485634845/
https://www.instagram.com/kouluvanhemmat/
https://twitter.com/kOuluvanhemmat
mailto:vanhemmat.oulu@gmail.com

