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Toimintakertomus 2020
Tampereen Vanhemmat ry
Johdanto
Tämän toimintakertomuksen tarkoituksena on kuvata Tampereen Vanhemmat ry:n
vuoden 2020 toimintaa. Vuosi oli COVID-19 koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen,
mutta yhdistys onnistui kuitenkin toimimaan haastavassa tilanteessa aktiivisesti ja
kehittämään myös uutta toimintaa.
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 2020 teemana oli Tampereen Vanhempien toiminnan vakiinnuttaminen.
COVID-19 koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen vuosi on yllättäen tarjonnut
yhdistykselle tilaisuuksia toteuttaa toimintatarkoitustaan. Olemme voineet olla
tampereen vanhempainyhdistysten tukena ja mahdollistaa heille kanavan
vertaistukeen. Sen lisäksi olemme kyselyiden kautta tuoneet kaupungille vanhempien
ääntä kuuluviin.

Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö
Tampereen Vanhemmat ry piti sääntömääräisen vuosikokouksen 5.3.2020 Norssin
koululla (Kuokkamaantie 16, Tampere). Vuosikokouksessa valittiin vuodelle 2020
hallitus: puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Johanna Kivistö ja hallituksen jäseniksi
valittiin Tiina Kivilahti, Minna Käenniemi, Hanna Manninen ja Jouni Nyyssölä.
Varajäseniksi valittiin Soila Salminen ja Mika Vierunen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Jouni Nyyssölä,
sihteeriksi Minna Käenniemi ja rahastonhoitajaksi Hanna Manninen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, mukaan lukien uuden hallituksen
järjestäytymiskokous heti vuosikokouksen perään. Pääasiallisesti kokoukset järjestettiin
etänä mutta mukaan mahtui myös muutama lähitapaaminen.
Hallitus
toimi
toimintakaudella
2020
yhdistyksen
vuosikokouksen päätösten ja yhdistyslain mukaisesti.

sääntöjen,

yhdistyksen

Vuonna 2020 Tampereen Vanhemmat ry:n jäsenyhdistyksiä oli 29 ja henkilöjäseniä 10.
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Yhdistyksen toiminta
Varapuheenjohtajan vuosikokouksessa esittämästä ideasta syntyi heti maaliskuun
ensimmäisinä viikkoina PJ pulinat-ryhmä whatsappiin. Ryhmään kutsuttiin kaikki
tamperelaisten vanhempainyhdistysten puheenjohtajat ja muut aktiivit. Tällaisen
suoran vertaistukikanavan syntyminen tapahtui todella otolliseen aikaan sillä pian
ryhmän perustamisen jälkeen COVID-19-koronapandemian varotoimina siirryttiin
kouluissa etäopiskeluun koko maassa.
PJ pulinat-ryhmässä nousi huoli mm. etäkoululaisten kouluruuasta sekä etäkoulun
vaikutuksista lapsiin ja perheisiin. Näiden huolten ilmausten pohjalta teimme
muutaman kyselyn keväällä etäkoulun vaikutuksista sekä kouluruokailun järjestelyistä
poikkeusaikana. Etäkoulukyselyn saimme jakoon myös Helmi-järjestelmän kautta
kaikkiin Tampereen koululaisperheisiin. Teimme myös vastaavan kyselyn poikkeusajan
vaikutuksista varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille. Koululaisten perheille
suunnattua kyselyä hyödynsi myös Tampereen kaupungin lapsiasiamies Tiia Heinäsuo,
jonka
avustuksella
kyselyn
vastaukset
saatiin
julkaistavaan
muotoon.
Kouluruokailukyselyn vastaukset puolestaan toimitimme Voimialle. Syksyllä 2020
kyselyiden sarjaa jatkettiin kartoittamalla koululaisten vanhempien kokemuksia uuden
kouluvuoden käynnistymisestä ja mm. kouluissa sattuneista konfliktitilanteista.
Raholan vanhempainyhdistyksen sysäyksestä syntyi Tampereelle tänä vuonna
Liikennepartio -työryhmä. Liikennepartiotoiminta alkoi muutamassa pilottikoulussa
syksyllä 2020 Sitowisen, kaupungin sekä kyseisten koulujen vanhempainyhdistysten
yhteistyönä. Ohjelmaa on suunniteltu laajennettavan jokaiseen tamperelaiseen
kouluun syksyllä 2021.
Toimintavuonna 2020 perustettiin myös Koulurauha-työryhmä, jonka toiminta on
lähtenyt poikkeusoloista huolimatta aktiivisesti käyntiin. Koulurauha-työryhmää vetää
ansiokkaasti Jouni Nyyssölä. Ensimmäiset tapaamiset olivat loppusyksystä 2020 ja
työryhmän selvitystyötä hyödynnettiin mm. Hervannan vanhempainyhdistysten
joulukuussa 2020 järjestämässä “Hätähuuto Hervannasta”-kokous. Tämä etäkokous oli
suunnattu päättäjille ja siellä haluttiin tuoda esille Hervannan lasten ja nuorten
kokemia ongelmia.
Viestintätyöryhmää on myös yritetty saada jalkeille, mutta tällä hetkellä siinä toimii
lähinnä hallituksen jäseniä. Kuitenkin saimme toteutettua hallituksemme varajäsenen
Soila Salmisen piirtämän ja valokuvaaman joulukalenterin vasta avattuun
instagram-tiliimme. Viestintävastaavana on pitkään ansiokkaasti toiminut Minna
Käenniemi.
Instagram-tilimme lisäksi muita julkisia kanavia ovat yhdistyksen
Facbook-sivut sekä tärkeimpänä kotisivumme. Kotisivuilla on ollut helppoa julkaista
kyselyitä, tapahtumakutsuja sekä joitakin ajankohtaisia asioita. Whatsapp on ollut
käytössä myös. Sieltä löytyy mm. hallituksen oma ryhmä, PJ pulinat kaikille
tamperelaisille vanhempainyhdistysten puheenjohtajille sekä uusi syksyllä syntynyt
Pirkanmaan vy verkosto pirkanmaalaisille kuntakohtaisissa vanhempainyhdistyksissä
toimijoille.
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Työryhmä- ja hallitustoiminnassa on aktiivisesti hyödynnetty Googlen Gsuiten
Chat-ohjelmaa, joka on Googlen vastine Microsoftin työkalulle Teams. Saimme Gsuiten
käyttöömme ilmaiseksi keväällä 2020 Techsoupin kautta. Tämä mahdollisti mm.
virallisen sähköpostin käyttöönoton, oman sekä jaettavan Driven, Google
Meet-etäkokoustyökalun sekä jo aiemmin mainitun Chat-ohjelman käytön.

Yhdistyksen talous
Vuosikokouksessa päätettiin, ettei jäsenyhdistyksiltä ja henkilöjäseniltä peritä
jäsenmaksuja. Kannatusjäsenmaksut asetettiin seuraavasti: yksityisiltä henkilöiltä 10
euroa per henkilö ja yhteisöiltä 50 euroa per yhteisö. Tampereen Vanhemmat ei
kuitenkaan saanut vuonna 2020 kannatusjäsenmaksuja. Yhdistyksen toiminta
rahoitettiin vuonna 2020 pääosin avustuksilla, mutta yhdistys teki myös pienimuotoista
varainhankintaa.
Suomen Vanhempainliitto myönsi Tampereen Vanhemmille jäsenjärjestöavustusta
2000 euroa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämästä
erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta. Tampereen kaupunki puolestaan
myönsi
Tampereen
Vanhemmille
vuoden
2020
perheitä
tukevan
työn
toiminta-avustusta 500 euroa. Tampereen kaupunki myöntää perheitä tukevan työn
avustuksia yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lapsille, nuorille sekä heidän
perheilleen,ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään
työhön. Tampereen Vanhemmat haki ja sai Tampereen kaupungin toiminta-avustusta
vuonna 2020 ensimmäisen kerran.
Omaa varainhankintaa Tampereen Vanhemmat harjoitti keräämällä yhdistykselle
käyttövaroja 110 euroa osallistumalla 70 on vain numero -elokuvan kuvauksiin
avustajina. Avustajatehtäviin osallistui yhdistyksestä yhteensä 7 henkilöä. 70 on vain
numero on vuonna 2021 ensi-iltansa saava draamakomediaelokuva. Elokuvan on
käsikirjoittanut ja ohjannut Johanna Vuoksenmaa ja pääroolissa näyttelee Hannele
Lauri. Elokuvan avustajina toimiminen oli yhdistykselle mukava kokemus ja hyvä tapa
kerätä hieman käyttövaroja!
Rahoja
on
käytetty
pitkälti
yhdistyksen
toiminnan
kehittämiseen sekä
kokouskustannuksiin. Esimerkiksi tekstityötä yhdistyksen jäsenten aktivointiin sekä
uusien jäsenten houkutteluun ja vuoden 2021 kokouskutsua varten on tilattu.
Hankimme jäsenyhdistysvierailuja varten pientä tuotavaa sitten kun taas pääsemme
tapaamaan jäsenyhdistyksiämme kasvotusten.
Tapahtumarikas vuosi on todistanut että pienelläkin porukalla saadaan aikaiseksi.
Vuoden aikana yhdistyksestä on kasvanut vakavasti otettava kumppani niin
kaupungille kuin jäsenyhdistyksilleenkin.
Tampereella 9.2.2021
Tampereen Vanhemmat ry:n hallitus
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