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Toimintasuunnitelma 2022
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.
Vuonna 2022 jatkamme yhteistyön sekä vaikuttamisen teemoilla. Jäsenyhdistyksemme
järjestävät kevään 2022 aikana, Tampereen Vanhempien fasilitoimana, yhteistä
luennoitsijaa monelle koululle. Toivomme tämän poikivan lisää jäsenyhdistysten välistä
yhteistyötä. Lisäksi olemme jo tavanneet 19.1.2022 kaupungin oppilashuollon edustajien
kanssa tamperelaisten lasten vastauksista hyvinvointikyselyyn. Tapaamisesta saamme
toivottavasti myös raamit säännöllisille tapaamisille liittyen tamperelaisten koululaisten
ja nuorten hyvinvointiin. Kaupungin kanssa yhteistyötä olemme tehneet myös
järjestöedustamossa
sekä
Unicefin
Lapsiystävällinen
kunta-mallin
koordinointiryhmässä.

Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö
Hallituksen toiminnan mahdollistaa hyvä yhteistyö niin hallituksen jäsenten kuin
muiden aktiivisten toimijoiden välillä. Tukeaksemme näitä suhteita sekä
osoittaaksemme kiitoksemme aktiiveille, hallitus on päättänyt järjestää puolivuosittain
(ns. kevät- ja syyskauden päätteeksi) yhteisen ruokailun työryhmien sekä hallituksen
jäsenille. Pääsemme yhdessä puhumaan jokaisen kuulumiset sekä tuntemukset siitä
kuinka asiat ovat hallituksen ja työryhmien parissa edenneet.
Tämän vuoden tavoitteenamme on toimintapohjan laajentaminen. Pyrimme saamaan
hallitukseen muutaman uuden jäsenen eri koulualueilta. Tulevaisuuden tavoitteena on
muodostaa hallitus niin, että jokaiselta tampereen koulualueelta on vähintään yksi
edustaja. Hallitustehtävien listaus sekä tasaisempi jakautuminen on edelleen meillä työn
alla.
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Yhdistyksen toiminta

Työryhmätoiminnassa tänä vuonna suurin panostus yhdistyksessämme tulee olemaan
koulun korva-toiminnan pilotointi. Mukaan pyrimme saamaan vähintään kolme koulua.
Koulurauhatyöryhmä on aloittanut toimintansa tänä vuonna tutustumalla Koulun korva
-toimintaan. Anne Haimakainen Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksestä ja
Oulun alueellisesta vanhempainyhdistyksestä kävi etäyhteyksin esittelemässä toimintaa
18.1.2022.
Kaupungin kanssa yhteistyön aloitimme 19.1.2022 palaverilla Tampereen kaupungin
oppilashuollon johtohenkilöiden kanssa. Keskustelimme tamperelaisten koululaisten
vastauksista hyvinvointikyselyyn sekä siitä nähtävissä olevista trendeistä. Toimme esille
suunnitelmamme koulun korva-toiminnan aloittamisesta muutamilla kouluilla.
Sovimme myös jatkossa tapaavamme eri teemojen äärellä 2-3 kertaa vuodessa.
Seuraavan kerran kokoonnumme yhteen toukokuussa.
Syksyllä aloitimme hallituksen kokousten yhteydessä pidettävät etäkahvit, joihin
kutsuimme mukaan vanhempainyhdistyksistä väkeä. Tätä haluamme jatkaa tänäkin
vuonna,
ainakin
niin
kauan
kunnes
taas
pystymme
tapaamaan
vanhempainyhdistystoimijoita kasvotusten. Lisäksi järjestämme kahdesti vuodessa
vanhempainyhdistysaktiiveille virkistystapahtuman.
Tänä vuonna otamme askelia myös Pirkanmaan kunnallisten vanhempainyhdistysten
välisessä
yhteistyössä.
Toivomme
pääsevämme
vaikuttamaan
Pirkanmaan
aluevaltuuston lapsia, nuoria sekä perheitä koskeviin suunnitelmiin yhdessä. Haluamme
varmistaa, että kaikessa päätöksen teossa ympäri Pirkanmaata muistetaan
lapsivaikutusten arviointi.
Osallistumme tänäkin vuonna Vanhempainliiton järjestämiin etäkoulutuksiin,
etäkahveihin sekä mahdollisiin lähitapaamisiin kuten Vanhempainliiton kesäpäiville
sekä vuosikokoukseen.
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