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Toimintakertomus 2021
Tampereen Vanhemmat ry
Johdanto
Tämän toimintakertomuksen tarkoituksena on kuvata Tampereen Vanhemmat ry:n
vuoden 2021 toimintaa. Vuosi oli edelleen jatkuvan 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 2021 teemana oli yhteistyö ja vaikuttaminen, keskityimme
tekemään
yhteistyötä niin jäsenyhdistystemme, muiden kaupungissa vaikuttavien yhdistysten
kuin kaupungin virkamiesten ja hallinnon kanssa. Tavoitteena oli vaikuttaa Tampereen
kaupungin perheitä, lapsia sekä nuoria koskeviin päätöksiin.

Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö

Tampereen Vanhemmat ry piti sääntömääräisen vuosikokouksen 18.3.2021 (Poteronkatu
1, Tampere ja etäyhteydellä). Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi jatkamaan
Johanna Kivistö.
Muu hallituksen kokoonpano: varapuheenjohtajana jatkaa Jouni Nyyssölä ja
rahastonhoitajana jatkaa Hanna Manninen. Uudeksi sihteeriksi valittiin Sanna Seesvalo.
Muut hallituksen jäsenet ovat Minna Käenniemi, Soila Salminen ja Tiina Kivilahti.
Varajäseniksi valittiin Janne Sarkkinen ja Aila Dundar-Järvinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa, mukaan lukien uuden hallituksen
järjestäytymiskokous heti vuosikokouksen perään. Kokouksia järjestettiin sekä etänä
että lähitapaamisina.
Hallitus toimi toimintakaudella 2021 yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen vuosikokouksen
päätösten ja yhdistyslain mukaisesti.
Vuoden 2021 päättyessä Tampereen Vanhemmat ry:n jäsenyhdistyksiä oli 33 ja
henkilöjäseniä 17 - molempia saatiin vuoden aikana muutama lisää.
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Yhdistyksen toiminta
Tammikuussa 2021 teetettiin sekä itsearviokysely hallitusväelle ja aktiiveille että
jäsenkysely jäsenvanhempainyhdistyksille. Vastauksista saatiin ajatuksia vuoden
toiminnan painopisteiksi, eli toiminnan vakiinnuttaminen, yhteistyö ja vaikuttaminen.
Tampereen
vanhemmat
järjesti
helmikuussa
Ilmiöistä
ratkaisuihin
kouluväkivaltawebinaarin yhteistyössä kaupungin ja Vanhempainliiton kanssa.
Webinaari tallenteineen keräsi tuhansia katselukertoja, ja on edelleen nähtävissä
kotisivujemme kautta.
Maaliskuussa 2021 puheenjohtaja tapasi kaupungin oppilashuollon johtoryhmän kanssa
sekä osallistui huhtikuussa lasten, nuorten ja perheiden ohjausryhmän kokoukseen,
missä esitteli yhdistyksen toimintaa. Toukokuussa puheenjohtaja oli mukana
Pirkanmaan lapsi- ja perhetyön työryhmän kokouksessa esittelemässä osallistujille
yhdistyksen toimintaa.
Vanhempainyhdistysten puheenjohtajien PJ pulinat-ryhmä whatsappissa oli vilkas ja
aktiivinen koko vuoden. PJ pulinat-ryhmässä keskusteltiin kaupunkitasoisesti monista
kouluihin ja päiväkoteihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ryhmässä vaihdettiin myös
runsaasti vinkkejä ja vertaistukea liittyen vanhempainyhdistystoimintaan.
Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön jäsenistön etäkahvit, eli hallituksen
kokousiltana ensimmäisenä tuntina ennen kokousta keskustellaan etäyhteydellä
ajankohtaisista asioista. Etävierailijoita eri vanhempainyhdistyksistä oli kolmella kerralla
ja
aiheet
vaihtelivat
monipuolisesti
vanhempien
osallisuuteen
ja
vanhempainyhdistyksen toimintaan.
2021 oli kuntavaalien vuosi, teimme kannanoton kouluväkivaltaa ja kiusaamista vastaan
ja haastoimme avoimella kirjeellä kuntavaaliehdokkaat myös allekirjoittamaan adressin
“Koulurauha kuuluu kaikille”. Lisäksi osallistuimme Tampereen kaupungin
pormestariohjelman kommentointiin.
Kommentointi Järjestöedustamon kautta Tampereen 2030 uuteen strategiaan
Yhdistys asetti ehdokkaan Suomen Vanhempainliiton johtokuntaan. Jäi pisteen päähän
varasijasta.
Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat 20.-21.11.2021 Suomen
Vanhempainliiton
järjestämään
kuntakohtaisten
vanhempaintoimijoiden
verkostopäivään Heurekassa ja ensimmäistä kertaa myös Liittokokoukseen.
Puheenjohtajamme Johanna Kivistö oli mukana Tampereen Järjestöedustamossa, mikä
on erinomainen yhteistyö ja vaikutuskanava. Lisäksi pääsimme mukaan Tampereen
Unicef lapsiystävällinen kaupunki - työryhmään (hanke 2021-2023).
Syksyllä 2021 kyselyiden sarjaa jatkettiin kartoittamalla koululaisten vanhempien
kokemuksia kouluväkivallasta.
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Varsinaista viestintätyöryhmää ei ole syntynyt aktiivien puutteesta johtuen, mutta
hallistusväen toimesta vuoden aikana päivitettiin sekä kotisivuja että sosiaalisen median
kanavia (FB ja IG) . Joulukuussa julkaistiin jälleen joulukalenteri. Yhdistys sai helmikuussa
näkyvyyttä valtakunnallisissa uutisissa YLEn verkkosivuilla yhtenä kouluväkivaltawebinaarin järjestäjänä. Marraskuussa yhdistyksen kouluväkivaltakartoituksen
tuloksista julkaistiin YLEn paikallinen verkkouutinen.
Liikennetyöryhmä ei varsinaisesti kokoontunut vuoden aikana, mutta syksyllä
kouluvuoden alkaessa monien koulujen lähistöllä oli suojatiepäivystystä.
Koulurauhatyöryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden Jouni Nyyssölän johdolla. Ryhmään
tuli muutamia uusia jäseniä. Tapaamisia pidettiin sekä etäyhteydellä että muutaman
kerran tavattiin kasvotusten. Ryhmällä on myös erittäin aktiivinen whatsapp-ryhmä
nopeaan tiedonvaihtoon. Ryhmä tuotti “Vanhemmalta vanhemmalle kootut vinkit
kiusatun lapsen vanhemmat tukemiseen”, julkaistu kotisivuilla ja tavoitteena saada se
Wilman kautta jakoon. Ryhmä koosti yhteenvedon kouluväkivaltakyselyn tuloksista,
jotka julkaistiin myös yhdistyksen kotisivuilla. Kyselyn tulokset esitellään myös
kaupungille (tammikuussa 2022).

Jäsentapahtumia vanhempainyhdistysaktiiveille pystyttiin järjestämään kaksi:
kesäkuussa jäätelötarjoilu Juhannuskylän koulun pihassa ja joulukuussa jouluinen
glögihetki. Jälkimmäisessä oli osallistujia myös Pirkkalasta, Lempäälästä, Akaasta ja
myös Vanhempainliitosta. Molemmat tapahtumat onnistuivat erinomaisesti ja
verkostoituminen oli vilkasta.
Tampereen vanhemmat ry edustajia on ollut mukana Pirkanmaan vy verkostossa, joka
on ryhmä pirkanmaalaisille kuntakohtaisissa vanhempainyhdistyksissä toimijoille.
Ryhmä on vapaamuotoista tiedonvaihtoa ja keskustelua varten. Vuoden aikana siellä
puhutti esimerkiksi laajentuva oppivelvollisuus ja toisen asteen opinnot.
Työryhmä- ja hallitustoiminnassa on aktiivisesti hyödynnetty Googlen työkaluja, kuten
Chat-ohjelmaa, Drivea, Google Meet-etäkokoustyökalua. Kotisivujen ja jäsenrekisterin
ylläpito edelleen Yhdistysavaimella.

Yhdistyksen talous
Vuosikokouksessa päätettiin, ettei jäsenyhdistyksiltä eikä henkilöjäseniltä peritä
jäsenmaksuja. Kannatusjäsenmaksut asetettiin seuraavasti: yksityisiltä henkilöiltä 10
euroa per henkilö ja yhteisöiltä 50 euroa per yhteisö. Tampereen Vanhemmat ei
kuitenkaan saanut vuonna 2021 kannatusjäsenmaksuja. Yhdistyksen toiminta
rahoitettiin Vanhempainliiton toiminta-avustuksella 1700 euroa ja lisäksi Tampereen
vanhempien koulurauhatyö palkittiin 3000 euron OP Hyvä työ -lahjoituksella.
Rahoja käytettiin enimmäkseen yhdistyksen kokouskustannuksiin (ml tilavuokrat ja
tarjoilut), jäsentapahtumiin (jäätelöt ja glögit). Ryhmähengen lisäämiseksi yhdistys
palkitsi aktiivit tilaamalla heille logo-hupparit, joita on tarkoitus käyttää yhdistyksen
järjestämissä tapahtumissa ja kun vieraillaan muiden järjestämissä tapahtumissa.
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Tapahtumarikas vuosi on todistanut, että pienelläkin porukalla saadaan aikaiseksi ja
yhdistys on vakavasti otettava kumppani niin kaupungille kuin jäsenyhdistyksilleenkin.

Tampereella 31.12.2021
Tampereen Vanhemmat ry:n hallitus
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