Vaikuttaminen
- miten voin vaikuttaa vanhempana ja
vanhempaintoimijana päiväkodissa ja koulussa,
kuntatasolla, paikallisesti sekä valtakunnallisesti?

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys
Etäporinat 17.2.2021

Vaikuttamisen ja osallistumisen tasoja
Huoltajana oman lapsen ryhmän/luokan päiväkodin/koulun:
○ tuetaan lasta, arvostetaan työntekijöitä ja ei puhuta ikävästi lapsen kuullen
○ kerrotaan toiveet, epäkohdat, kysymykset -> rakentava ja aktiivinen
yhteydenpito henkilökuntaan
○ osallistua ehdotettuihin pvk/koulun/vanhempaintoiminnan tapaamisiin ja
tapahtumiin
○ vastataan kyselyihin
○ luokkien vanhempaintiimit, joissa huoltajat voivat keskustella ja viedä
oman luokan asioita eteenpäin omien opettajien kanssa
○ vanhempaintiimeissä ilmenneitä koko koulua koskettavia asioita voi tuoda
myös vy:n tai toimikunnan tietoisuuteen
○ osallistuminen vanhempaintoimintaan

Vaikuttamisen ja osallistumisen tasoja
Vanhempaintoimijana
1.

Lapsen päiväkoti/koulu tasolla

2.

Kaupunki/kunta tasolla

3.

Valtakunnallisesti

Kuntavaalit 2021

Koulun / päiväkodin vanhempaintoiminta
Vaikuttamista päiväkodin/koulun toimintakulttuuriin, toimintatapoihin, yms. mielellään
vanhempaintoimijoinakin lapsia osallistaen
“Vanhempaintoiminnassa voidaan nostaa esiin monia lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä
teemoja, kuten kaveritaidot, päihteet, liikennekulttuuri, pelaaminen ja median käyttö tai
esimerkiksi sisäilmakysymykset.”
Vaikuttamisopas vanhempaintoimijoille PDF (Vanhempainliitto.ﬁ)
Tavoite: “ tukee vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä,
puolustaa lasten oikeutta terveelliseen ja turvalliseen oppimis- ja kasvuympäristöön sekä edistää
heidän hyvinvointiaan. ”
-> Olisi hyvä olla luokkien/luokkatason edustus vanhempainyhdistyksessä/toimikunnassa

Esimerkkejä
Miten teidän päiväkodissa/koulussa huoltajat tai vanhempaintoimikunta ovat
vaikuttaneet?
Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry
● Ruokalatoimikunta - kouluruokailu
● Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä - vanhempien äänenä kouluyhteisön
kehittämisessä, esim. Koulun korva
● Opettajajäsenien kautta koulujen kokouksiin esim. ulkovälitunti yläkoululaisille
● Suojateiden turvallisuus, kaksi aloitetta tehty (toinen kokonaan uusi suojatie)
● Torpanmäen ulkoilualue, alueen toimijat, osallisuus- ja arviointisuunnitelma
työpaja ja palaute asemakaavan muutokseen
● Asukasillat ja muu alueen toimijoiden yhteistyö

Kunta/kaupunki tasoinen vanhempaintoiminta
Vanhempainliiton sivuilta:

“Kuntakohtainen vanhempainyhdistys on vanhempien ja vanhempainyhdistysten
yhteistyöfoorumi ja kunnista riippumatonta vapaata kansalaistoimintaa.
Kuntakohtainen vanhempainyhdistys on vanhempien vaikuttamiskanava ja kunnan
yhteistyökumppani kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyössä.”

Tuo vanhempien näkökulmaa varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden
lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen -> olisi tärkeää, että vanhemmat
tulevat kuulluksi jo päätösten valmisteluvaiheessa
“Toiminta luo rakenteet vanhempien osallisuudelle ja vaikuttamiselle ja vahvistaa
vanhempien verkostoitumista sekä yhdessä toimimista. Vanhempien
kokemusperäinen ja arkilähtöinen tieto kannattaa hyödyntää kunnallisen
päätöksenteon ja kehittämisen tukena.”

Kunta/kaupunki tasoinen vanhempaintoiminta
Oulussa kOuluvanhemmat vaikuttaa:
● Oulun kaupungin yhteistyöryhmät
● Järjestöyhteistyö
● Yhdistyksella oma vaikuttamistoimikunta: työstää lausuntoja, kannanottoja,
esim. suunnitellut lomautukset (katsotaan kuukausikohtaisesta
toimintakertomuksesta)
● Kyselyt ( kokemukset , välitetään tietoa eteenpäin)
Vuoropuhelu ja yhteistyö Sivistys ja kulttuuritoimen (SiKu, jossa varhaiskasvatus,
peruskoulut ja 2. aste) + muiden kaupungin toimijoiden kanssa.
Oulun alueellinen vanhempainyhdistys seuraa kunnallista päätöksentekoa ja ottaa
tarvittaessa yhteyttä viranhaltijoihin ja päättäjiin tarpeellisten uudistusten
aikaansaamiseksi sekä tekee esityksiä ja aloitteita.
Teemoja mm. kiusaaminen, inkluusio ja perheiden jaksaminen + erityisperheiden asiat

Valtakunnallinen vaikuttaminen
Suomen Vanhempainliitto
●

Liittokokous, johon jäsenyhdistys voi lähettää edustajan/valtakirjan

●

Johtokuntaan ehdolle

●

Liiton vaikuttamistyö: www.vanhempainliitto.ﬁ/kannanotot/

Materiaalit ja koulutukset, mm. 10 askelta toimivaan kodin ja koulun yhteistyöhön -opas:
https://vanhempainliitto.ﬁ/tyokalut/kirjauksista-kaytantoon/

Valtakunnallinen vaikuttaminen
Suomen Vanhempainliitto
Tapahtumat: www.vanhempainliitto.ﬁ/tapahtumat/, tulossa mm.
18.2.2021 Teemana kuntavaalit, liiton tj. Ulla Siimes alustaa liiton teemoista
23.3.2021 Teemana jäsenyhdistysten motivointi
20.4.2021 Positiivinen pedagogiikka kodin ja koulun sujuvan yhteistyön edistäjänä
4.5.2021 Teemana Kodin ja koulun yhteistyö 2. asteella
Vanhempaintoimijoiden verkkokahviloissa 11.3. ja 15.4. aiheena on Kodin ja koulun yhteistyön
kehittäminen. Teeman käsittelyn runkona on opas Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun
yhteistyötä. 11.3. tutustuminen työkaluun, kehittämistyön käynnistäminen koulussa. illassa 15.4.
osallistujien kokemukset työkalun käytöstä, sen haasteista ja etsitään niihin yhdessä ratkaisuja.
https://vanhempainliitto.ﬁ/tapahtumat/vanhempaintoimijoiden-verkkokahvila-11-3/

Kuntavaalit 2021
Ennakkoäänestys alkaa 7.4.2021, vaalipäivä: 18.4.2021

Kompataanko muiden ajatuksia vai pohditaanko ja edistetäänkö, mitä meille tärkeää

Oulussa?
Teemoja ja teesejä:
● https://vanhempainliitto.ﬁ/2021/01/12/kuntavaalit/
● https://www.lskl.ﬁ/lehdistotiedotteet/anna-aani-lapselle-lapsista-huolehtiminen-on-ku
ntavaalien-2021-tarkein-teema/
● https://monimuotoisetperheet.ﬁ/perhepolitiikka/kuntavaalitavoitteet-2021/
● https://www.pelastakaalapset.ﬁ/ajankohtaista/kuntavaalit-2021/

Ajatuksia?
*Varhaiskasvatus, peruskoulu ja 2. asteen opinnot; lasten, huoltajien ja perheiden osallisuus*

