YHTEISTYÖTÄ
LASTEN JA
NUORTEN
PARHAAKSI

Tervetuloa mukaan
vanhempaintoimintaan!
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Vanhempaintoiminta
– joukkovoimaa hyvän
elämän puolesta
Vanhempaintoiminta päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa on vanhempien järjestämää, lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistoimintaa. Vanhemmat voivat toimia luokkatiimissä,
vapaamuotoisissa koko koulun vanhempainfoorumeissa, tai rekisteröidyssä vanhempainyhdistyksessä. Olipa
toiminnan muoto mikä hyvänsä, sen tavoitteena on ko-din ja koulun / päiväkodin hyvän yhteistyön ja yhteisöl-lisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Toiminnan keskiössä ovat kaikki yhteisöön kuuluvat lapset ja nuoret.
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Lasten suusta
Neljännen luokan musiikin
tunnilla äänentoistolaitteeseen tuli vika. Opettaja yritti
kovasti korjata laitetta, siinä
onnistumatta. ”Soitetaan mun
äidille, se on vanhempainyhdistyksessä!”, ehdotti oppilas innoissaan ratkaisuksi.

Läsnä lapsen ja nuoren arjessa
Osallistumalla päiväkodin tai koulun vanhempaintoimintaan osoitat lapsellesi, että olet kiinnostunut lapsen arjesta, ystävistä ja hyvinvoinnista. Vanhempien läsnäolo ja aktiivinen yhteistyö päiväkodin ja koulun henkilöstön
kanssa kertoo lapselle, että vanhemmat haluavat toimia yhdessä lasten parhaaksi. Vanhempien läsnäolo on tärkeää myös yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa. Nuoret arvostavat vanhempien myönteistä ja tavoitteellista yhteistyötä koulun aikuisten kanssa.
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Voimaa ja viisautta vanhemmuuteen
Vanhempaintoiminta avaa näköalapaikan päiväkodin ja koulun arkeen,
ja siihen kasvu- ja toimintaympäristöön, jossa lapsi ja nuori viettää paljon aikaansa. Vanhempaintoiminnan myötä opit tuntemaan päiväkodin ja koulun
aikuisia, lapsesi kavereita ja heidän kotiväkeään. Kun tunnemme toisemme,
arjen iloja ja pulmia on helpompi jakaa ja ratkoa. Yhdessä keskustellen ja
toimien vanhemmat voivat konkreettisesti vaikuttaa lasten, nuorten ja koko
päiväkoti- ja kouluyhteisön hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.
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Vanhemmat kumppanina päiväkodissa ja koulussa
Osallistumalla aktiivisesti päiväkodin ja koulun arkeen, vanhemmat voivat tukea opettajien työtä monin tavoin. Parhaimmillaan vanhempaintoiminta on yhdessä tekemistä, päiväkodin ja koulun
kanssa jaettua yhteisymmärrystä siitä, kuinka voimme tukea lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja
kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Vanhempien järjestämä toiminta päiväkodissa ja koulussa vahvistaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllinen
ja kaikille avoin toimintakulttuuri tukee henkilökunnan jaksamista, edistää myönteistä ilmapiiriä,
sekä lisää turvallisuuden tunnetta ja keskinäistä luottamusta.
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Lasten suusta
Ei lapset tee
hölmöjä asioita.
Niillä on omat syynsä.
Anna
na 7v.

Vaikuttavaa toimintaa lasten,
nuorten ja perheiden puolesta
Vaikuttamistyön tarkoituksena on puolustaa kaikkien lasten ja nuorten
oikeutta turvalliseen, terveelliseen ja hyvään elämään sekä laadukkaaseen
varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Päiväkodissa, koulussa tai kuntatasolla
toimiva vanhempainfoorumi voi torjua lapsiin ja nuoriin kohdistuvia haittoja
osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja ottamalla kantaa lapsiperheitä koskevaan päätöksentekoon.
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Vanhempainliitto
– päiväkodin ja koulun
kumppani
Vanhempainliitto on valtakunnallinen
kodin ja koulun ja kodin ja päiväkodin
yhteistyön rakentaja. Liiton jäsenistöön
kuuluu noin 1300 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä. Vanhempainliitto
tukee ja opastaa vanhempainyhdistyksiä, päiväkoteja ja kouluja yhteisöllisen,
yhdenvertaisen ja osallisuutta edistävän
toimintakulttuurin luomisessa. Liitto
tarjoaa ideoita ja avaimia kodin ja koulun / päiväkodin yhteiseen työhön sekä
vanhempaintoimintaan yli 100 vuoden
kokemuksella.
Tiivis ja toimiva yhteistyö kodin ja
päiväkodin sekä kodin ja koulun välillä
vastaa varhaiskasvatussuunnitelmaan
ja opetussuunnitelmaan kirjattuihin
tavoitteisiin. Vanhempainliitto edistää
osaamisellaan näiden tavoitteiden toteuttamista.
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Suomen Vanhempainliitto
www.vanhempainliitto.fi
www.vanhempainilta.fi
@kotijakoulu

