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Toimintasuunnitelmat 2021
Tampereen Vanhemmat ry
Johdanto
Tampereen kuntakohtainen vanhempainyhdistys toimii tamperelaisten koulujen ja
päiväkotien vanhempainyhdistysten ja kaupungin välisenä yhteistyökumppanina.
Yhdistyksen päätehtävä on tuoda lasten ja vanhempien ääni kuuluviin kasvatusta ja
koulua koskevissa kysymyksissä, tukea vanhempainyhdistysten toimintaa, edistää
vanhempien ja hallinnon välistä yhteistyötä ja olla näin mukana paremman
kasvuympäristön luomisessa.
Vuoden 2021 teemana on yhteistyö ja vaikuttaminen. Haluamme siis keskittyä
tekemään yhteistyötä niin jäsenyhdistystemme, muiden kaupungissa vaikuttavien
yhdistysten sekä kaupungin virkamiesten ja hallinnon kanssa. Pyrimme vaikuttamaan
Tampereen kaupungin perheitä, lapsia sekä nuoria koskeviin päätöksiin.
Puheenjohtajamme Johanna Kivistö on mukana Tampereen Järjestöedustamossa,
mikä on erinomainen yhteistyö ja vaikutuskanava.

Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö
Hallituksessa pyrimme säilyttämään hyvän yhteistyöilmapiirin. Tänä vuonna vaihdoksia
tehtävissä ja henkilöissä tulee tapahtumaan kun yhdistyksen sihteeri on muuttanut
toiselle paikkakunnalle. Hallituksen työskentelyä sekä uusien hallitukseen tai
yhdistykseen mukaantulijoita avustaaksemme pyrimme tämän vuoden aikana
listaamaan sekä jakamaan hallituksen tehtäviä. Tämä on tärkein kehitystehtävämme
hallituksen suhteen. Haluamme panostaa myös kokouskäytäntöihin näin etäkokousten
aikana etenkin ja pyrimme hyödyntämään paremmin Google Gsuiten tarjoamia
yhteistyövälineitä kuten Google Chattia sekä Jamboardia. Pyrimme myös pitämään
hallituksen kokoukset hyvissä ajoin ennen sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kokoontumista, jotta voimme tarvittaessa valmistella lausunnon lautakunnan pöydälle
tulevista asioista.
Lisäksi suunnitelmissa on päästä ottamaan hallituksen jäsenistä valokuvat yhdistyksen
sivuille. Valokuvien ajattelemme tuovan meitä lähemmäksi jäsenistöämme sekä muita
yhteistyökumppaneita. Kehitämme kotisivujen sisältöä jäsenkyselymme perusteella.
Keräämme etenkin aloittelevia vanhempainyhdistystoimijoita hyödyttäviä linkkejä sekä
vinkkejä sivuillemme. Materiaalia on paljon tarjolla, mutta se on hyvin pirstaleisesti
löydettävissä monesta eri lähteestä joten sen kerääminen yhteenpaikkaan on tarpeen.
Vertaistukea vanhempainyhdistysaktiiveille tarjoamme edelleen yhdistyksen eri
kanavissa.
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Yhdistyksen toiminta

Vuoden 2021 toiminta on poikinut alkuvuodesta jo yhden kaupungin kanssa
yhteistyössä tehdyn webinaarin (kouluväkivalta - yhdessä toimien ratkaisuihin),
aiemmin mainitun järjestöedustamon jäsenyyden sekä keskustelutilaisuuden
kyselymme pohjalta kasvatus- ja opetuspäällikön kanssa.
Hallituksen jäsenet jalkautuvat jäsenyhdistystemme kokouksiin ja näin pääsemme
näkemään ja kuulemaan tamperelaisten vanhempainyhdistystoimijoiden kuulumisia.
Tämän lisäksi järjestämme tamperelaisille vanhempainyhdistystoimijoille tilanteen niin
salliessa kaksi vertaistapaamista vuonna 2021. Touko-kesäkuun vaihteessa tapaamme
jäätelön äärellä ja marraskuun puolella pääsemme seurustelemaan glögimukit käsissä.
Panostamme
edelleen
työryhmätoimintaan.
Tällä
hetkellä
aktiivinen
koulurauhatyöryhmä tapaa suunnilleen kuukausittain ja kehittää suuria linjoja
kiusaamisenvastaista työtä ajatellen. Viestintätyöryhmään pyrimme saamaan lisää
jäseniä, jotta saamme valmiiksi viestintästrategian. Viestintämme tarvitsee selkeyttä ja
punaista lankaa. Hyvä pohja meillä jo on graafisesti sekä tiedollisesti kasassa.
Jatkamme vaikutustyötämme kaupungin suuntaan ja pyrimme tapaamaan
kaupungin edustajien kanssa neljästi vuodessa. Yhden näistä palavereista
suunnittelemme syksyksi sellaiseen saumaan, että pääsemme kommentoimaan
sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2022 budjettia. Myös järjestöedustamon
kautta pääsemme vaikuttamaan mm. kaupungin uuteen tulevaisuusstrategiaan sekä
kommentoimaan syksyllä uutta pormestariohjelmaa.
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