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Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on
päättynyt.
Tilinpäätöksen laati:
Gallant Espoo Oy, Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo

Osoite: Mariankatu 28 B 5, 00170 Helsinki

Y-tunnus:

0217199-7

Kotipaikka:

Helsinki
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Johtokunnan esitys liittokokoukselle 20.3.2021
Vuosi 2020 alkoi Suomen Vanhempainliitossa komeasti, kun julkaisimme tammikuussa historian
ensimmäisen Päiväkotibarometrin. Saimme Förbundet Hem och Skola i Finlandin kanssa yhteistyössä
laadittuun kyselyyn lähes 10 000 vastausta päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmilta. Barometrillä haluttiin
luoda käsitys siitä, millaisia ajatuksia vanhemmilla on varhaiskasvatuksesta: miten tyytyväisiä he siihen ovat,
miten hyvin he tuntevat varhaiskasvatussuunnitelman, miten yhteistyö päiväkodin ja kodin välillä toimii, miten
vanhemmat osallistuvat päiväkodin toimintaan ja millaisia vanhemmuuteen liittyviä iloja ja huolia heillä on.
Barometri julkaistiin Suomen suurimmassa koulutusalan tapahtumassa Educassa. Vuoden alussa uudistui
myös liiton varhaiskasvatukseen liittyvä toiminta, kun Karuselli-hanke pyörähti käyntiin.
Vanhempainliitto perustettiin vuonna 1907 ja kulunut vuosi oli liiton 112. toimintavuosi. Ikänumeron
velvoittamana olimme nostaneet vuosisuunnitelmamme yhdeksi tärkeäksi teemaksi turvallisuuden.
Keskustelimme päiväkoti- ja kouluarjen turvallisuudesta, ja erityisesti vanhempien osallisuudesta sen
edistämisessä, monien alan asiantuntijoiden kanssa. Kartoitimme vanhempaintoimijoiden näkemyksiä ja
käynnistimme vanhemmille suunnattujen, turvallisuutta koskevien toimintamallien laatimisen. Otimme myös
kantaa lapsia ja nuoria koskevaan kiusaamis- ja väkivaltakeskusteluun ja olimme läsnä turvallisuutta
käsittelevissä tapahtumissa.
Vielä tammikuussa emme osanneet aavistaa maailmanlaajuisen pandemian värittävän voimakkaasti
alkanutta vuotta. Maaliskuun puolessa välissä toimistomme siirtyi ketterästi etätyöhön ja samalla julkaisimme
ensimmäiset poikkeustilanteeseen liittyvät ohjeet, kun lapset ja nuoret päätettiin siirtää etäopetukseen. Myös
iso osa varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista jäi tilapäisesti kotiin. Opettajille, varhaiskasvatuksen
ammattilaisille ja vanhemmille suunnatuissa ohjeissamme, joita julkaistiin kevään aikana useita, muistutimme
erityisesti kodin ja koulun / päiväkodin välisestä yhteistyöstä, jonka merkitys korostui etäopetuksen aikana
entisestään.
Vuoden aikana teimme tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa.
Laadimme vanhemmille suunnatun kyselyn kevään etäopetuskokemuksiin liittyen ja järjestimme useita,
enimmäkseen verkossa toteutettuja tapaamisia päiväkodeissa, kouluissa ja kunnissa toimiville
vanhempaintoimijoille kuullaksemme heidän huolenaiheitaan erityisesti yhdistystoimintaan sekä kodin ja
koulun yhteistyön solmuihin liittyen. Tapaamisissa saimme jakaa myös monia uusia ideoita, joiden avulla
yhdistystoimijat olivat selviytyneet ja onnistuneet viemään toimintaansa eteenpäin rajoituksista ja
epävarmuudesta huolimatta. Vuoden aikana järjestimme kaikkiaan 26 vanhemmille suunnattua lähi- tai
verkkotapaamista.
Korona-arjesta huolimatta toimintasuunnitelmaamme kirjatut asiat etenivät pääosin tavoitteiden mukaisesti,
vaikka valtaosa tapahtumista ja tapaamisista muuttikin muotoaan ja osa peruuntui kokonaan. Suunniteltujen
tilalle tuli paljon uusia avauksia ja työryhmiä, joissa saatoimme jakaa asiantuntemustamme muiden
kasvatus- ja opetussektorilla toimivien kanssa. Huhtikuussa järjestetty Maailman suurin vanhempainilta
kokosi verkkoon lähes 9000 vanhempaa. Tapahtuman järjestimme yhteistyössä Opetushallituksen, OAJ:n,
Kuntaliiton ja Yle uutisluokan kanssa. Tilaisuus toteutettiin uudelleen vielä marraskuussa.
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Vaikuttamistyömme vahvistui korona-aikana. Teimme Valtioneuvoston tilannekeskukselle oman
toimintamme näkökulmasta 21 tilannekuvaraporttia vuoden aikana. Osallistuimme tiiviisti Opetushallitusten
koronaan liittyvien ohjeiden kommentointiin. Teimme tiivistä vaikuttamisyhteistyötä muiden lapsi- ja
perhejärjestöjen kanssa ja toimme esiin lasten ja perheiden tilannetta koronakriisin keskellä. Vastasimme
opetusta ja kasvatusta koskeviin lausunto- ja kuulemispyyntöihin ja annoimme vuoden aikana kaikkiaan
parisen kymmentä lausuntoa. Meille ajankohtaisia teemoja päätöksenteossa olivat pandemiaan liittyvien
lisäksi mm. kaksivuotinen esiopetuskokeilu, varhaiskasvatukseen kohdistuvat lakimuutokset ja
oppivelvollisuuden laajentaminen.
Kuluneen vuoden aikana päivitimme olemassa olevaa ja tuotimme useita uusia oppaita ja työkaluja kodin ja
koulun yhteistyön tueksi. Tervetuloa toiselle asteelle! on ajankohtainen opas, joka tarjoaa tietoa ja tukea
peruskoulunsa päättävän nuoren vanhemmalle. Julkaisimme myös erityisesti rehtoreille ja koulun johtajille
suunnatun Kirjauksista käytäntöön – kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä -työkalun,
joka kannustaa pohtimaan kehittämisen kohteita ja ottamaan askelia kohti parempaa ja toimivampaa
yhteistyötä. Vuoden 2020 lopulla jo aiemmin julkaistu ’KESY – keskustelu symbolein’ sai sisaren, kun
julkaisimme yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa SYKE – syventävä keskustelu -työkalun,
joka on suunnattu nuoria kohtaaville aikuisille. SYKE-Kortit tukevat nuoren ilmaisua ja keskustelun
dialogisuutta ja tuovat kohtaamisiin toiminnallisuutta.
Vaikka korona väritti koko toimintavuotta ja siirsi työn tekemisen ja kasvokkaiset kohtaamiset verkkoon,
voimme olla ylpeitä tekemästämme työstä. Haasteet auttoivat meitä kehittämään toimintaamme ja ottamaan
käyttöön uusia toimintatapoja. Vaikuttamistyön ja verkostojen merkitys korostui ja asiantuntemuksellemme oli
paljon kysyntää. Liiton päätöksenteko ja johtokunnan työskentely jatkui mutkattomasti etäyhteyksin ja yhteen
hiileen puhaltaen. Vaikka kaikki ympärillä muuttui, Vanhempainliitto onnistui tehtävässään kotien kanssa
tehtävän yhteistyön ja vanhempien osallisuuden kehittämisessä.

Johanna Laisaari
Puheenjohtaja

Ulla Siimes
Toiminnanjohtaja
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1. Tuemme vanhempien osallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa
•

Teemme näkyväksi ja eläväksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden sekä toisen asteen koulutuksen perusteiden kirjaukset kodin ja
kasvatusyhteisön yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta niin vanhemmille kuin ammattilaisillekin.
Luomme mallin hyvälle kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyölle.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Arviointi

Tuemme ja koulutamme
päiväkoteja, kouluja,
oppilaitoksia ja
vanhempaintoimijoita kodin ja
kasvatusyhteisön yhteistyön
mallin toteuttamisessa ja
viemisessä arkeen.

Kymmenen askelta kohti toimivaa
kodin ja koulun yhteistyötä toimintamalli valmistui syyskuussa.
Mallista viestittiin kansallisella tasolla
yhteistyökumppaneiden (Suomen
rehtorit, Kuntaliitto, Oppiva-verkosto,
OAJ, Sivistystyönantajat, Opsia) sekä
liiton omien viestintäkanavien kautta.
Materiaali oli esillä virtuaalisessa Pro
Rexi 2020 -tapahtumassa.
Toimintamalli oli liiton verkostopäivien
14.11. pääteema.

Materiaali levisi hyvin
yhteistyökumppaneiden
viestinnän kautta heidän
jäsenilleen.
Yhteistyökumppanit
antoivat erittäin positiivista
palautetta materiaalista.

Avaamme kodin ja
kasvatusyhteisön yhteistyön
perusasiat videoin ja
kirjoituksin. Toteutamme
viestintäkampanjan, jolla
kannustamme vanhempia
yhteistyöhön päiväkodin /
koulun kanssa.

Kodin ja koulun yhteistyön perusasiat
avataan Kymmenen askelta kohti
toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä toimintamallissa.

Kymmenen askelta materiaalin jalkautus on
vuoden 2021
toimintasuunnitelman
keskeinen toiminto.

Tuotamme vanhemmille
suunnatun Tervetuloa toiselle
asteelle -oppaan yhteistyössä
Förbundet Hem och Skola i
Finlandin kanssa.

Oppaan tuottamiseen saatiin avustus
Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä.
Opas tehtiin yhteistyössä Hem och
Skolan kanssa ja se valmistui
marraskuussa. Kieliversiot tehdään
vuonna 2021.
Oppaasta on viestitty seuraavasti:

Yhteistyökumppaneilta on
saatu erittäin hyvää
palautetta materiaalista.
Materiaali on levinnyt hyvin
yhteistyökumppaneiden
tietoon. Opintopolkupalvelussa materiaalin
kohtaavat kaikki toisen
asteen yhteishakuun
osallistuvat. Oppaan sivulla
on vierailtu noin 5170
kertaa.

-

-

-

Linkki oppaaseen on Opintopolkupalvelussa
Tiedotettu Vanhempainliiton
(myös Förbundet Hem och Skolan)
sosiaalisen median kanavilla sekä
jäsenkirjeissä
Valmisteltiin kannanotto kodin
kanssa tehtävän yhteistyön
tärkeydestä toisella asteella,
kannanotto julkaistaan vuonna
2021.
Tiedotettu yhteistyökumppaneille
toisen asteen hankkeen
valmistelun yhteydessä.
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•

Olemme mukana Maailman
suurimman vanhempainillan
toteuttamisessa.

Poikkeusajan Maailman suurin
vanhempainilta järjestettiin
yhteistyössä Opetushallituksen, OAJ:n
ja Kuntaliiton kanssa 28.4., siihen
osallistui n. 9000 vanhempaa. Illan
teema oli oppiminen, opetus,
hyvinvointi sekä kodin ja koulun
yhteistyö poikkeusaikana. Syksyllä
pidettiin toinen Maailman suurin
vanhempainilta, jonka teemana oli
hyvä koulupäivä nyt ja
tulevaisuudessa. Tähän 12.11.
pidettyyn iltaan osallistui n. 4000
vanhempaa. Tilaisuuksien juontajana
toimi Vanhempainliiton
toiminnanjohtaja ja liiton asiantuntijat
toimivat asiantuntijoina tapahtumien
verkkokeskustelussa. Joulukuussa
käynnistyi Maailman suurimman
varhaiskasvatuksen vanhempainillan
valmistelu.

Liitto sai tapahtumien
kautta näkyvyyttä ja tavoitti
lähes 13 000 vanhempaa.
Liitto on tiiviisti mukana
tapahtuman suunnittelussa
ja toteutuksessa.

Järjestämme Kodin ja Koulun
Päivän yhteistyössä Förbundet
Hem och Skola i Finlandin,
Opetushallituksen, Suomen
Rehtorit ry:n, Opetusalan
Ammattijärjestö OAJ:n, Finlands
Svenska Lärarförbund FSL:n,
Opetus- ja sivistystoimen
asiantuntijat OPSIA ry:n,
Suomen Kuntaliiton ja
Sivistystyönantajien kanssa
rahoituskohteen suunnitelman
mukaisesti.

Kodin ja Koulun Päivää valmisteltiin
alkuvuodesta normaaliin tapaan;
tapahtumasta tiedotettiin
rehtorikirjeessä ja tapahtuman
tuotepaketit laitettiin tuotantoon.
Koronatilanteen vuoksi
ilmoittautumisaikaa jatkettiin ja
viestinnän kärkeä muutettiin, sillä
kasvokkaisia kohtaamisia ei kaikilla
alueilla ollut mahdollista järjestää.
Kaupunkilehti- ja radiokampanjoista
luovuttiin. Kodin ja Koulun Päivä oli
esillä Rexi-lehdessä 25.9. sekä Suomen
rehtoreiden jäsenkirjeissä (3x). Kodin
ja Koulun Päivästä valmistui
Tussitaikureiden tekemä
kampanjavideo.

Tapahtumaan ilmoittautui n.
400 koulua, osa joutui
perumaan suunnitellun
tapahtuman, osa siirsi
verkkoon. Tapahtuman
järjestäneet koulut antoivat
tapahtumalle palautetta
(keskiarvo 9, pieni otanta).
Mediakampanjat jätettiin
koronan vuoksi
toteuttamatta.

Koulutamme rehtoreita, päiväkodin johtajia, opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja
sekä opettajaksi opiskelevia kodin ja kasvatusyhteisön välisestä yhteistyöstä ja vanhempien
osallisuudesta.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Arviointi

Markkinoimme
opettajankoulutuslaitoksille sekä
varhaiskasvatuksen sosionomien
koulutukseen liiton

Vanhempainliitto kouluttaa –
markkinointikirje lähti
opettajankoulutuslaitoksille ja
normaalikouluille toukokuun alussa.

Luentoja / työpajoja pidettiin 15
kpl ja niihin osallistui n. 1000
opiskelijaa. Koulutuksista
kerättiin palautelomakkeella tai
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asiantuntemusta ja mahdollisuutta
pitää opiskelijoille luentoja /
työpajoja. Liitto pitää
opettajankoulutuslaitoksissa /
ammattikorkeakouluissa 4 luentoa
/ työpajaa

Luentoja pidettiin seuraavasti:

Vastaamme kuntien ja resurssien
salliessa myös koulujen ja
päiväkotien kutsuihin tulla
kouluttamaan rehtoreita /
päiväkodinjohtajia / opettajia /
varhaiskasvatuksen opettajia. Liitto
on pitänyt rehtoreille /
päiväkodinjohtajille / opettajille /
varhaiskasvatuksen opettajille 8
luentoa / työpajaa

Koulutuksia pidettiin 11 kunnassa:
Helsinki, Kitee, Oulu, Pälkäne,
Kuusamo, Ii, Liminka, Sodankylä,
Vantaa, Tampere, Kerava.

Toteutamme opetushenkilöstön
täydennyskoulutusta. Kehitämme
koulutusta palautteen ja
kokemusten pohjalta.
Hyödynnämme koulutuksen
tuloksia muussa toiminnassamme.

Täydennyskoulutus toteutettiin
Helsingissä ja Oulussa. Osallistujia oli
kummassakin kokonaisuudessa n. 35.

-

virtuaalisella alustalla. Palaute
oli myönteistä, opettajaksi
opiskelevat kokivat saavansa
luennoista / työpajoista
välineitä kotien kanssa
tehtävään yhteistyöhön.

Rovaniemi (2 kpl, LO -ja EOopiskelijat)
Oulu (EO-opiskelijat)
Turku: kouluhyvinvointiin
erikoistuvat, LO/alkuopetukseen
erikoistuvat, aineenopettajaksi
opiskelevat
Helsinki: LO, maisteriharjoittelun
aloittavat (x 4), kotitalous- ja
käsityöopettajaksi opiskelevat,
esi- ja alkuopetukseen
erikoistuvat
Itä-Suomen yliopisto: kasvatus- ja
koulutusalan opiskelijat
Rauma: varhaiskasvatuksen
opettajaksi opiskelevat
Jyväskylä: EO-opiskelijat
Hakeudumme yhteistyöhön AVIen Yhteistyö Pohjois-Suomen AVIn kanssa Koulutustilaisuuksia AVIn kautta
kanssa tavoitteenamme tuottaa
toteutui 4. Tilaisuuksista kerättiin
on jo vakiintunutta ja sitä tehdään
koulutusta päiväkotien ja koulujen vahvasti mm. yhteisen
palautetta palautelomakkeella tai
henkilöstölle.
koulutussuunnittelun saralla. Lapin AVIn virtuaalisella alustalla. Osallistujat
kokivat saaneensa välineitä kotien
kanssa on koulutettu mm.
varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä kanssa tehtävään yhteistyöhön.
yhdenvertaisuusasioissa Saamelaisalueen
opettajia ja varhaiskasvattajia.
Yhteistyössä on toteutettu myös
Pohjoisen kasvun ja oppimisen tuen
päivät. Lisäksi on oltu kouluttamassa
Lounais-Suomen kasvun ja oppimisen
tuen päivillä sekä Pohjoisen
sivistysjohdon päivillä.
Luentojen/työpajojen määrä
täytti tavoitteen.
Luentopalaute on ollut
kiitettävää, osallistujat kokivat
saaneensa työkaluja arkeen.

Yhteistyössä OAJ:n ja SOOL:in kanssa
toteutettiin opettajaksi opiskeleville ja
nuorille opettajille suunnattu
webinaari, jonka teemana oli kodin ja
koulun yhteistyö.

Saimme OPH:n rahoituksen kolmelle
uudelle kokonaisuudelle, joista kaksi

Neljän päivän
koulutuskokonaisuuksia
järjestettiin 2 ja niihin osallistui
yhteensä n. 70
opetushenkilöstöön kuuluvaa.
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Haemme rahoitusta uudelle
täydennyskoulutuskokonaisuudelle
(OPH).

Vanhempainliiton omille
kokonaisuuksille ja yksi Aseman Lapset
ry:n kanssa toteutettavalle
kiusaamisen ehkäisyn koulutukselle.
Syksylle suunnitellut
koulutuskokonaisuudet siirtyivät
vuodelle 2021 koronan vuoksi.

Koulutuskokonaisuuksista
kerättiin palaute, joka oli
erinomainen kaikkien osioiden
osalta.

Osallistumme
opettajankoulutuksen
kehittämishankkeiden
toteuttamiseen Jyväskylän ja
Turun yliopistoissa.

Jyväskylän koordinoima ULA –hanke
päättyi, loppuseminaari pidettiin
syksyllä. Osallistuimme hankkeen
loppujulkaisuun kirjoittamalla
kommenttipuheenvuoron. KAAROverkostossa toteutettiin Vanhemmat
ja oppimisen arviointi -koulutusvideo,
jossa liiton asiantuntijat puhuivat
kotien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Liiton asiantuntemusta
hyödynnettiin hankkeissa.

Osallistuimme kouluttajina /
luennoijina seuraaviin valtakunnallisiin
tilaisuuksiin:

Valtakunnallisia, opetusalan
ammattilaisten koulutuksia
pidettiin 5 kpl, niissä oli
kuulijoita n. 1500.

-

Arviointiareena (OPH)
Karvin julkistustilaisuus (4 - 5 vuotiaiden oppiminen)
Toteutimme Educa-tapahtuman
yhteydessä seuraavat, opetus- ja
kasvatusalan ammattilaisille suunnatut
tilaisuudet:

-

Tehtäisiinkö maailman parasta kodin
ja koulun yhteistyötä?
Erätaukokeskustelu 24.1.
11 diagnoosia ja hyvä elämä?
Kokemusasiantuntijana Anna-Reeta
Pakarinen. Naisen elämä
neuropsykiatristen ja psykiatristen
oireiden kanssa 24.1.
Kurahousupuheesta aitoon
osallisuuteen – päiväkotibarometrin
tuloksia 25.1.

-

-

•

Kannustamme ja rohkaisemme vanhempia yhteistyöhön kasvatusyhteisöjen kanssa sekä
verkostoitumaan, lähtemään mukaan vanhempaintoimintaan ja osallistumaan vanhempaintoiminnan
kehittämiseen.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Arviointi

Tuotamme koulutuspaketin
vanhempainyhdistystoimijoille
kodin ja päiväkodin/koulun
yhteistyöstä sekä vanhempien
osallisuudesta.

10 askelta kohti toimivaa kodin ja
koulun yhteistyötä –toimintamalli
valmistui syyskuussa. Toimintamalli oli
verkostopäivien teemana
marraskuussa.

Laajempi jalkauttaminen
toteutuu vasta vuonna 2021.
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Avaamme varhaiskasvatukseen ja
koulutukseen liittyviä ajankohtaisia
teemoja vanhemmille ja
vanhempaintoimijoille (esim.
arviointi).

Vanhempaintoimijoille ja vanhemmille
tuotettiin koronaan liittyen seuraavat
aineistot:
-

-

-

Päivitettävä Korona-uutissivusto,
yhteensä 11 uutisnostoa 13.3.18.8.2020
Artikkeli: Koululaisten vanhemmille
koronatilanteessa 17.3.2020
Artikkeli: Opettajalle
koronatilanteessa 26.3.2020
Artikkelit: Päiväkoti- ja kouluarki
lukukauden 2020 alkaessa 10.8.:
Viisi vinkkiä vanhemmille ja Viisi
vinkkiä opettajille ja
varhaiskasvatuksen ammattilaisille
Artikkeli: Yhteistyötä vanhempien
kanssa koronaepidemian aikana
10.9.2020

Koronaan liittyvä
aineistontuotanto ja
viestintä ole erittäin
aktiivista. Korona-sivuilla
kävijöitä oli n. 8000.

Lisäksi liitto välitti ja avasi koronaan
liittyvää viranomaistietoa
varhaiskasvatusta ja koulutusta koskien
vanhemmille.

Elokuussa julkaistiin Opetushallituksen
rahoituksella toteutettu Koulukouluverkkokoulu, jonka valmistelussa
Vanhempainliitto oli mukana. Liitto
viesti koulukoulusta aktiivisesti omien
kanaviensa kautta ja kannusti
vanhempia ja vanhempaintoimijoita
suorittamaan verkkokoulun.
Mahdollistamme
vanhempaintoimijoiden
verkottumisen verkossa (Facebookryhmä).

Vanhempaintoimijoiden fb-ryhmä
perustettiin 26.4. Tavoitteena on, että
ryhmä on vanhempaintoimijoiden
keskinäinen tiedonvaihdon ja ideoinnin
kanava.

Viestimme Uudenmaan LAPE:ssa
tuotetusta
vanhempaintiimimallista ja
päivitämme materiaalia
tarvittaessa.

Vanhempaintiimimalli on liiton
verkkosivuilla. Siitä viestittiin sopivissa
tilaisuuksissa.

Yhteistyötä Koulukouluverkkokoulun kanssa
jatketaan vuonna 2021.

Ryhmässä oli vuoden lopussa
125 jäsentä.
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•

Kehitämme uusia tapoja tehdä kodin ja kasvatusyhteisön välistä yhteistyötä monimuotoisuus ja
yhdenvertaisuus huomioiden.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Arviointi

Toteutamme turvallisuuden
teemavuoden (päiväkoti/oppilaitosturvallisuus,
liikenneturvallisuus). Luomme
turvallisuusteemaisen
vanhempainillan mallin. Laadimme
turvallisuusaiheisen tapahtuman
konseptin vanhempaintoimijoille.
Osallistumme opetusalan
turvallisuusoppaan päivittämiseen.

Turvallisuusteemasta viestittiin
somessa ja jäsenkirjeissä. Johtokunnan
jäsenistä / kuntakohtaisten yhdistysten
toimijoista värvättiin someagentit
turvallisuusteemaan liittyen. Laadittiin
turvallisuusaiheisen tapahtuman malli
vanhempainyhdistyksille. Aloitettiin
turvallisuusteemaisen
vanhempainiltamallin laatiminen. Liiton
edustaja käytti puheenvuoron
Opetusalan turvallisuusfoorumissa.

Turvallisuusteema ja siihen
liittyvät mallit jäivät
koronatilanteen varjoon ja
teemaan liittyvät
vanhempainillat koronan
vuoksi toteutumatta, mutta
työtä edistettiin ja mallien
viimeistely jatkuu.

Osallistumme Nordisk Kommitté:n
työskentelyyn vaihtaaksemme ja
saadaksemme ideoita kodin ja
kasvatusyhteisön yhteistyön
kehittämiseen.

NoKo:n hallituksen maaliskuun kokous
peruuntui, syyskuussa järjestettiin
kokous etänä. Syyskuulle Islantiin
suunniteltu konferenssi siirtyi vuodella
eteenpäin. Koronaan liittyvässä viestinnässä hyödynnettiin muissa NoKo:n
jäsenorganisaatioissa tehtyä materiaalia ja muiden maiden kokemuksia.

Liiton edustaja osallistui
syksyn hallituksen
kokoukseen. Erityisesti
koronaan liittyvässä
viestinnässä muiden pohjoismaiden tuottamista
materiaaleista ja kokemuksista
oli hyötyä.

Osallistumme #uuttakouluahankkeen toteuttamiseen.

Osallistuimme hankkeeseen ja
tarjosimme aktiivisesti liiton
asiantuntemusta hankkeen ja
hankekuntien käyttöön.

Hankkeen oma seuranta.

Hankkeen lähitoiminta keskeytyi
koronan vuoksi. Keväälle sovittuja
tapaamisia ja tilaisuuksia peruttiin.
Hankkeen puitteissa toteutettiin KESYkoulutus Keravalla opettajille ja
oppilashuollolle. Hankkeen
päätösseminaariin 28.10. osallistuttiin
puheenvuorolla. Liiton artikkeli
julkaistiin #uuttakoulua-hankkeen
hankejulkaisussa.
Käytämme ja levitämme Erätaukomallia.

Toteutimme Educa-tapahtumassa
keskustelun kodin ja koulun
yhteistyöstä Erätauko-mallilla.
Keskusteluun osallistui mm.
opetusministeri Li Andersson.
Toteutimme Poikkeusajan dialogin
toimistolla koronan vaikutuksista ja
oivalluksista. Erätaukoa hyödynnettiin
sekä Yhdessä -etätapaamisissa että
alueellisilla verkostopäivillä.
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Aloitamme uuden
varhaiskasvatushankkeen: Karuselli
- vanhemmat
varhaiskasvatusikäisten lasten
hyvinvoinnin vahvistajina.

STEA myönsi rahoituksen Karusellihankkeelle. Varhais-kasvatuksen
asiantuntija aloitti hankkeessa
alkuvuodesta, perhetyön asiantuntija
aloitti hankkeessa huhtikuun alussa.
Hanke aloitettiin alkukartoituksen
tekemisellä, kumppaneiden
kontaktoinneilla ja alkupalaverien
pitämisellä. Henkilökunnan
koulutukset, vanhemmille suunnatut
kyselyt ja vanhempainillat toteutettiin
ja ohjausryhmän toiminta
käynnistettiin. Hankkeelle perustettiin
Instagram-tili. Kiedo meidät tarinaan kampanja siirrettiin Karuselli-hankkeen
kautta toteutettavaksi.

Suunniteltu toiminta pystyttiin
koronasta huolimatta
järjestämään, mutta lähes
kaikki toiminnot siirtyivät
toteutettavaksi verkon
välityksellä.

Jatkamme yhdenvertaisuustyötä
(Ak-rahoitus):

Toteutimme koulutuksia ja tapahtumia
koulun väelle, vanhemmille,
opiskelijoille ja lapsille. Esteettömän
tapahtuman tsekkauslista käännätettiin
ruotsiksi mm. NoKo:a varten.
Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn liittyvä
kokonaisuus eteni Kuusamossa, vahva
yhteistyö myös Ii:n ja Oulun kanssa.
Asiantuntija-alustuksia pidettiin myös
Vantaalla ja Tampereella, osallistuttiin
Hervanta-haasteeseen.

Toiminnassa kohdattu 6518
henkilöä.

-

-

-

-

-

Perehdytämme sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen sekä
sosiaalitoimen johtoa
yhdenvertaisuusteemoihin.
Annamme koulutusta
vanhempien mukaan
ottamisesta päiväkotien ja
koulujen hyvinvointityöhön.
Toteutamme
kokemusasiantuntijaluentoja,
Kesy- ja Wilho-koulutuksia
sekä Sujuva vuorovaikutus
kodin ja koulun välillä koulutusta ja koulutusta
kiusaamisen ja väkivallan
vastaiseen työhön.
Hoksautamme
kohtaamispaikkatoiminnan
mahdollisuuksista
koulutuksissa
Levitämme esteettömän
tapahtuman tsekkauslistaa
selvitämme mahdollisuuksia
SYKE Syventävä
keskustelumateriaalin
tuottamiseen
yhteistyökumppaneiden
kanssa

SYKE-Syventävä keskustelu kehittämistyötä tehtiin Valterin ja Anu
Uusikylän kanssa, SYKE valmistui
vuodenvaihteessa. Tieteellinen artikkeli
hyväksyttiin julkaistavaksi KESY:stä.
KESY:n ja SYKE:n käyttöä Lapset
puheeksi toimintamallin kanssa
selviteltiin.
Äidit mukaan -hankkeen
maahanmuuttajataustaisille äideille
kävimme puhumassa suomalaisesta
koulusta sekä kodin ja koulun
yhteistyöstä Vantaalla.
Koulutimme opettajia,
varhaiskasvattajia ja oppilashuollon
henkilökuntaa eri kuntiin ja kansallisissa
seminaareissa.
8 tilaisuutta peruuntui koronan takia
keväältä 2020. Osa siirtyi syksyyn tai
verkkoon.

- Koulutukset koulujen
henkilöstölle 23 kpl, 1398 hlöä.
- Koulutukset päiväkotien
henkilöstölle 5kpl, 170 hlöä.
- Koulutukset vanhemmille ja
vanhempaintoimijoille 13 kpl,
632 hlö.
- Koulutukset
opettajaopiskelijoille ym. 10
kpl, 456 hlöä.
- Järjestöjen ja muiden
ammattilaisten koulutukset 7
kpl, 263 osallistujaa.
- Koulutukset lapsille: 1 kpl,
200 osallistujaa.
- Toiminnassa mukana 10
kokemusasiantuntijaa.
- KESY tavoittanut yli 10 000
ammattilaista ja noin 100 000
lasta.
Materiaalintuotanto: koulutusmateriaalit, SYKE, kokemusasiantuntijavideoiden kuvaus,
hyvät käytänteet videot.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/e00fe01e-f70a-4742-808c-212597c62be0

www.vismasign.com

Suomen Vanhempainliitto ry

13 / 40

0217199-7

Korona-aika muutti koulutusten
järjestämistapaa. Opetus- ja
kasvatusammattilaisten pyynnöstä
suunnittelimme ja kuvasimme
teemoitettuja koulutusvideoita
yhteistyössä 7:n kokemusosaajan sekä
Oulun kaupungin kehittämishanketyön
kanssa (100 ovea avoinna – opiskelun ja
hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden
kunnassa). Aihekokonaisuudet
käsittivät Adhd-, autismikirjon sekä
psykiatrisen oheissairastavuuden
vaikutuksia kodin ja koulun
yhteistyössä sekä varhaiskasvatuksessa,
peruskoulussa ja toisen asteen
koulutuksessa pärjäämisessä. Videot
tekstitetään ja julkaistaan alkuvuoden
2021 aikana.

Koulutuspalautteiden ka 3,63
(max 4). Osallistujat kokivat
saaneensa välineitä työhön ja
vanhempaintoimintaan.
Koulutuksista koettiin olevan
apua asennemuokkaustyössä.

Vanhemmille ja vanhempaintoimijoille
pidimme luentoja teemoina
kiusaaminen, kohtaaminen, sujuva
vuorovaikutus erityisperheiden kanssa,
yhdenvertaisuus ja vanhempien
osallisuus koulujen hyvinvointityössä.
Kokemusasiantuntijoita on ollut näillä
luennoilla mukana.

Haemme hankerahoitusta toisen
asteen kodin ja oppilaitoksen sekä
vanhempien osallisuuden
kehittämiseen
hyvinvointinäkökulmasta
yhteistyössä oppilaitosten ja
muiden järjestöjen kanssa.

Valmistelimme hakemusta pitkälle,
mutta STEA ei avannut avustushakua
uusille hankkeille. Avustusta haettiin
Jenny ja Antti Wihurin rahastolta sekä
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä.
Rahoitusta ei näistä saatu. STEA avasi
haun uusille hankkeille joulukuussa,
rahoitusta haetaan tässä haussa.

Hanke ei saanut rahoitusta
säätiöiltä, rahoitusta haetaan
tammikuussa STEAlta.

Haimme rahoitusta kodin ja koulun
yhteistyön sekä lasten / nuorten ja
vanhempien osallisuuden kehittämiseen (Oivaltamo-konsepti) Alli
Paasikiven säätiöltä. Rahoitusta ei
saatu.

Uusia rahoituslähteitä
kartoitettiin aktiivisesti ja
hakemuksia tuotettiin useita.

Haimme rahoitusta Rakentavaa
keskustelua kodin ja koulun välille hankkeelle yhteistyössä Erätaukosäätiön kanssa Jenny ja Antti Wihurin
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rahastolta. Rahoitusta ei saatu.
Haimme hankerahoitusta kodin ja
koulun yhteistyön sekä eri kieli ja
kulttuuritaustaisten lasten / nuorten ja
vanhempien osallisuuden
kehittämiseen (Oivaltamo-konsepti)
Oikeusministeriön ideakilpailusta
kansalaisyhteiskunnan toimijoille
rasismin vastaisen toimintaohjelman
toimenpiteistä. Rahoitusta ei saatu.
Haimme rahoitusta Nuorempainiltakonseptin toteuttamiseksi yhteistyössä
Hanna Brotheruksen ja Lasten ja
nuorten säätiön kanssa Päivikki ja
Sakari Sohlbergin säätiöltä sekä
Kulttuurirahastosta. Sohlbergin
säätiöltä rahoitusta ei saatu,
Kulttuurirahaston päätös ei ole vielä
tullut.

•

Teemme yhteistyötä muiden kasvatusyhteisöjen kanssa yhteistyötä tekevien järjestöjen ja tahojen
kanssa. Autamme huomioimaan vanhempien osallisuuden osana toimintaa.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Arviointi

Toimimme aktiivisesti verkostoissa
/ työryhmissä / toimikunnissa,
joissa voimme edistää kodin ja
kasvatusyhteisön yhteistyötä, mm.

Osallistuimme mainittujen
ohjausryhmien ja
asiantuntijaverkostojen työskentelyyn.
Vuoden aikana käynnistyi uutena
FinnChildAir-projektin ohjausryhmä.

Toimiston sisäisen arvioinnin
mukaan verkostotyö koetaan
mielekkääksi ja tärkeäksi.
Verkostojen kautta voidaan
jakaa ja edistää liiton
asiantuntemusta, saada
ajantasaista ja uutta tietoa,
toteuttaa yhteisiä tapahtumia
ja toimintoja sekä tehdä
viestinnällistä yhteistyötä.
Verkostoissa toimiminen tukee
tulevien toimintojen ja
hankkeiden suunnittelua.

-

-

-

-

Perheet keskiöön -foorumi
(LSKL)
Liikkuva varhaiskasvatus,
vanhempiin vaikuttamisen työryhmä (OPH)
Leikkipäivä (MLL)
Harrastamisen verkosto
Kouluruokailun ja
ruokakasvatuksen verkosto
Lasten terveysfoorumi
LSKL:n neuvottelukunnat
(lapsi- ja perhepolitiikan
neuvottelukunta)
Mukana!-verkosto
Siltoja vanhemmille –hanke
(Suomi-Syyria ystävyysseura)
Erityistä energiaa ohjausryhmä (OSOL)
Poikien talon
asiantuntijaryhmä (Vuolle
Setlementti)
Lapsirikkaiden perheiden tuki -

-

-

-

Lasten terveysfoorumin yhteinen
kirjoitus Mitä tapahtuisi, jos meitä
ei olisi? – Järjestöjen tuki lapsille,
nuorille ja lapsiperheille vaarassa
heikentyä julkaistiin SOSTE:n
blogeissa 28.8. sekä Neuvola ja
kouluterveys -lehdessä.
Harrastamisen työryhmän
koordinoima Harrastusviikko siirtyi
OKM:n toiveesta marraskuun
alkuun “virtuaaliseksi
harrastusviikoksi”. Osallistuimme
harrastusviikon someviestintään.
Kouluruokailuverkosto järjesti
keväällä 3 verkkokokoontumista,
joissa käsiteltiin koulu- ja
opiskelijaruokailun järjestämistä
poikkeustilanteessa ja koottiin
kokemuksia eri puolilta Suomea.
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-

-

ohjausryhmä (Auta Lasta)
Lukumummit ja -vaarit
ohjausryhmä (NMI)
Kävelyn ja pyöräilyn
neuvottelukunta
(Liikenneturva)
Leikitään ja keskitytään
yhdessä -hanke (NMI)

Sparraamme muita järjestöjä ja
kuntia vanhempien osallisuudesta.
Järjestämme osallisuushackathonin
muille järjestöille ja kunnille.

-

Lasten terveyskäräjät järjestettiin
verkossa 6.11. Teemana oli
Sanallisesti saavuttaminen – miten
tuen nuoria keskustelemaan
vaikeista aiheista - työkaluja
aikuisille. Osallistujia noin 160
hlöä.
Olimme mukana Vuoden isä valinnassa, Anna ääni lapselle työssä, Lapsen oikeuksien viikon
viestinnässä sekä mediataitoviikon
ja liikenneturvallisuusviikon
viestinnässä. Lisäksi osallistuimme
KAVI:n ikärajaselvityksen
julkistustilaisuuteen.
Sparrasimme Fiksusti kouluun hanketta sekä Gutsy Go -toimintaa
vanhempien kanssa tehtävään
yhteistyöhön liittyen.
Osallisuushackathonia suunniteltiin,
mutta se jätettiin toteuttamatta
koronan vuoksi.

Osallistumme Hengitysliiton
Ratkaistaan yhdessä -hankkeeseen.

Osallistuimme hankkeen
ohjausryhmän työskentelyyn.
Sparrasimme hankkeen työntekijöitä
kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä
asioista. Järjestimme yhteistyössä
sisäilmateemaisen Yhdessäverkkotapaamisen. Kommentoimme
hankkeen materiaaleja ja julkaisuja.
Viestimme hankkeen toiminnasta
osana jäsenviestintää. Suunnittelimme
hankkeen jatkoa ja valmistelimme
hankehakemusta vuoden 2021 STEAhakua varten.

Hanke eteni
hankesuunnitelman mukaisesti
ja yhteistyöstä oli
molemminpuolista hyötyä.

Osallistumme MLL:n
koordinoimaan Koulurauhaohjelmaan. Osana ohjelmaa
toteutamme Koulurauha-aiheisen
vanhempainillan Turussa.

Valtakunnallinen koulurauhan
julistustapahtuma järjestettiin Turussa
19.8. (30 v.-juhla). Liiton edustajat
osallistuivat tilaisuuteen.
Tapahtumaan liittyvä Koulurauhavanhempainilta pidettiin 18.8.
verkkototeutuksena. Tilaisuuteen
osallistui n. 70 hlöä.

Tapahtumapalaute hyvin
myönteistä. MLL tekee 01/21
Koulurauha-kouluille kyselyn
kokemuksista ja ohjelman
näkymisestä koulun arjessa.
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2. Uudistamme järjestötoimintaamme
•

Luomme rakenteen kuntatason yhteistyölle. Hakeudumme aktiivisesti yhteistyöhön kuntien kanssa ja
rakennamme yhteistyössä kuntakohtaisia yhdistyksiä, verkostoja ja foorumeita.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Toteutamme ja levitämme
kuntatason yhteistyön mallia.

Kuntatason yhteistyön malli on valmis.
Koronan takia yhteistyötä uusien
kuntien kanssa ei käynnistynyt.

Otamme yhteyttä kuntiin ja
tarjoudumme tekemään
yhteistyötä kotien ja
kasvatusyhteisöjen yhteistyöhön
liittyen. Huolehdimme siitä, että
varhaiskasvatus on tässä työssä
mukana. Perustamme yhteistyössä
kuntien kanssa vuoden aikana 5 10 kuntakohtaista yhdistystä /
verkostoa.

Osallistuimme seuraaviin
kuntakohtaisiin tilaisuuksiin:
-

Jyväskylän vanhempainfoorumin
tilaisuus 16.1. Mukana
vanhempaintoimijoita 14
koulusta.
Sastamalan kunnan kanssa
järjestetty vanhempainfoorumi,
osallistujina 14
vanhempaintoimijaa.
Tuusula: puheenvuoro
esimiespäivillä rehtoreille ja
päiväkodinjohtajille 5.3.
Liedon vanhempainyhdistykset
ry:n toimijoille järjestetty
verkkotilaisuus 26.11. Iltaan
osallistui 15 hlöä, 8 eri
yhdistyksestä. Mukana myös
kunnan sivistystoimen ja
varhaiskasvatuksen edustajat.
Osallistuttu 24.11.
Vanhempaintoiminnan
Mentoreiden ja Paimion kunnan
kanssa järjestettyyn
kuntakohtaista
vanhempaintoimintaa koskevaan
tilaisuuteen. Osallistujia 14 hlöä
ml. kunnan sivistysjohtaja ja
opetuspäällikkö.
Liiton jäseneksi liittyi kolme uutta
kuntakohtaista yhdistystä: Lieto,
Naantali ja Ristijärvi.

Arviointi

Kolmen kunnan /
vanhempaintoimijoiden kanssa
käytiin keskustelua
kuntakohtaisen toiminnan
käynnistämisestä. Koronan
vuoksi keskustelut
keskeytyivät.

Uusia kuntakohtaisia
yhdistyksiä liittyi liiton
jäseneksi kolme.
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•

Mahdollistamme kuntakohtaisten toimijoiden verkostoitumisen, hyvien käytänteiden vaihtamisen ja
aktiivisen yhteistyön. Kannustamme toimijoita maakunnalliseen yhteistyöhön.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Arviointi

Kehitämme Teams-alustaa
kuntakohtaisten yhdistysten
yhteistyöalustana.

Teams-alustan osallistujamäärä kohosi
(vuoden lopussa n. 50 kuntakohtaista
toimijaa) ja aktiivisuus alustalla
lisääntyi. Uusia kanavia lisättiin
toimijoiden toiveiden mukaisesti.

Teams-alusta toimii yhä
paremmin kuntakohtaisten
toimijoiden verkostoitumisen
alustana.

Järjestimme kuntakohtaisille toimijoille
Yhdessä-verkkotapaamisia 7 kpl.
Osallistujia keskimäärin 10
hlöä/tilaisuus.

Järjestimme kuntakohtaisille
vanhempaintoimijoille tutustuminen
Jits:iin, tilaisuuteen osallistui 5 hlöä.
Järjestämme kuntakohtaisten
yhdistysten toimijoille
verkostopäivät. Järjestämme myös
maakunnallisia lähialuetapahtumia
(2 - 3 tilaisuutta).

Järjestimme verkostopäivät 14.11.
Teamsissä, osallistujia oli 16.
Alueellisia verkostopäiviä järjestettiin
seuraavasti:
-

•

Kuopio/Teams 23.9., osallistujia 4
eri kunnasta
Naantali/Teams, osallistujia 3 eri
kunnasta
Tampere 7.10., osallistujia 3 eri
kunnasta, mukana myös
kaupungin edustajia.

Yhdessä-verkkotapaamiset
kehitettiin koronatilanteessa
yhdistysten kohtaamiseen. Ne
toimivat erinomaisesti ja
osallistujat kokivat ne
hyödyllisiksi verkostoitumisen
ja ideoiden vaihtamisen
paikkoina.

Valtakunnallisia ja alueellisia
verkostopäiviä järjestettiin 4
ja niihin osallistui yhteensä 52
henkilöä. Toimijat kokivat
saaneensa tilaisuuksista
työkaluja
vanhempaintoiminnan
kehittämiseen.

Tuemme kuntakohtaisia toimijoita vaikuttamis- ja järjestötoiminnassa. Luomme toimijoille malleja ja
konsepteja, jotka auttavat niitä toteuttamaan tehtäväänsä. Tuemme päiväkoti-, koulu- ja
oppilaitoskohtaisia vanhempaintoimijoita vanhempaintoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Arviointi

Ohjaamme vanhempainyhdistyksiä
kehittämään toimintaansa kodin ja
kasvatusyhteisön uuden
yhteistyömallin pohjalta.

Kymmenen askelta kohti toimivaa
kodin ja koulun yhteistyötä toimintamalli valmistui syyskuussa.
Sitä esiteltiin alueellisilla
verkostopäivillä Kuopiossa, Naantalissa
ja Tampereella. Toimintamalli oli
valtakunnallisten verkostopäivien
pääteema.

Jalkautustyö jatkuu vuonna
2021.
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Luomme toimijoiden tarpeita
vastaavia toimintakonsepteja ja
ohjeita. Esim. Hyvinvointikertomukset, kouluterveyskysely,
TEA-viisari kuntayhdistysten
toiminnan työkaluina -ohje ja/tai
vanhempien osallisuus
oppilashuoltotyössä -ohje.

Suunnittelimme Oulussa hyvinvoinnin
tiekartta-vanhempainiltamallin
yhteistyössä SIKU:n ja
vanhempaintoimijoiden kanssa. Mallia
testattiin kOuluvanhempien
Vanhempainfoorumilla, muilta osin
pilotointi siirtyi koronan takia.

Jaamme jäsenjärjestöavustuksia
kuntakohtaisille yhdistyksille.

Jäsenjärjestöavustus-päätöksiä tehtiin
21 kpl. Haettu avustusmäärä oli
yhteensä 37 485 €.

Suunnittelemme ja toteutamme
yhdistysvalmennusta
kuntakohtaisille yhdistyksille.

Toteutimme yhdistysvalmennuksen
kolmessa kuntakohtaisessa
yhdistyksessä (Porvoo, Oulu,
Tampere). Yhdistysvalmennukseen
sisältyi 4 - 5 yhdistyskohtaista
tapaamista, joihin kuhunkin osallistui 4
- 6 osallistujaa/yhdistys. Oulussa
järjestettiin lisäksi vertaistapaaminen,
johon osallistui 10 henkilöä. Konseptia
kehitettiin sen edetessä.

Päivitämme mallisäännöt

Päivitimme jäsenyhdistysten
mallisäännöt. Säännöt
ennakkotarkastettiin 24.1.

Viestimme jäsenyhdistyksille
yhdistystoimintaan liittyvistä
ajankohtaisista asioista (PRH:n uusi
asiointipalvelu, uudet mallisäännöt,
uusi jäsenrekisteri, uusi
rahankeräyslaki).

Viestimme yhdistystoimintaan
liittyvistä ajankohtaisista asioista
jäsenkirjeissä, verkkosivulla ja
tilaisuuksissa.

Toimintakonseptien ja ohjeiden
laatimisessa keskityttiin
koronaohjeisiin.

Valmennusta pidettiin
tarpeellisena ja sen koettiin
kirkastavan yhdistyksen
olemassaoloa ja tavoitteita.
Palautteen mukaan valmennus
ryhdisti yhdistysten toimintaa.

Vanhempainyhdistyksen
perustamisopas päivitettiin 08/20.
Teimme vanhempaintoimijoille uuden
ohjeen: Yhdistyksen uuden
puheenjohtajan muistilista.

Annamme jäsenneuvontaa.
Resurssien salliessa neuvomme
myös yksittäisiä vanhempia.

Myönnämme kunniakirjoja
vanhempaintoimijoille sekä

Annoimme jäsenneuvontaa.
-

Vuoden alusta Lime-järjestelmään
on kirjattu 765 merkintää
(neuvoja, kommentteja,
sähköposteja, puheluita). Eniten
yhteydenottoja on tullut
Vanhempainliiton toimintaan ja
yhdistyksien hallintoon liittyen.
Uusia jäsenyhdistyksiä 21 kpl ja
poistoja 30 kpl. Jäsenyhdistysten
määrä vuoden lopussa oli 1 281.
Kunniakirjoja myönnettiin 15 kpl.

Yhteydenottojen seuranta
vasta käynnistyi uuden
rekisterin käyttöönoton myötä.

Kunniakirjahakemusten määrä.
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vanhempaintoimintaa tukeneille
henkilöille jäsenyhdistysten
esitysten perusteella.
Toteutimme vanhempaintoimijoille
suunnattuja verkkokahvilatapaamisia.
Tilaisuudet ja teemat olivat seuraavat:
-

18.5. tutustuttiin
etäkokoustyökaluihin ja saatiin
evästystä vanhempainyhdistyksien
syyskauden aloitukseen. 30
osallistujaa.
25.8. Vanhempainliiton toiminta ja
tekijät tutuksi –teema, vinkit
syyskauden aloitukseen. 15
osallistujaa.
8.9. Vanhempainyhdistyksen
johtaminen. 26 osallistujaa.
22.9. Vanhempainyhdistyksen
jäsenyys ja jäsenhankinta. 16
osallistujaa.
27.10. Kodin ja koulun yhteistyön
käytänteet. yhdenvertaisuuden ja
erityislapsiperheen näkökulmasta.
9 osallistujaa.
Lisäksi järjestettiin verkossa
yhdistyskohtainen kehittämisilta
Laitilan Kappelimäen koulun
vanhempainyhdistykselle 20.10.
Yhdistyksen hallituksen lisäksi
tilaisuuteen osallistui koulun rehtori.

Kokonaan uutta, koronan
myötä kehitettyä toimintaa.
Tilaisuuksia järjestettiin 5 ja
niihin osallistui 96 henkilöä.

3. Vaikutamme kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan
•

Teemme näkyvää ja tuloksellista vaikuttamistyötä itsenäisesti ja laajan yhteistyöverkostomme kanssa.
Tuemme kuntakohtaisten toimijoiden vaikuttamistyötä.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Tapaamme säännöllisesti oman
sektorimme ministerin/ministerit
sekä muita keskeisiä toimijoita.

Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteistyössä
tavattiin Kuntaliiton johtoa.
Ministeritapaamisia ei vuoden aikana
toteutettu.

Saamme kutsun toimintamme
kannalta keskeisiin, kansallisiin
työryhmiin / verkostoihin.

Peruskoulufoorumi kokoontui
säännöllisesti ja aktiivisesti erityisesti
korona-aikana. Foorumi muodostui
keskeiseksi tiedonvaihtokanavaksi
koronatilanteessa. Toiminnanjohtaja
piti foorumissa esityksen kodin ja
koulun yhteistyöstä koronatilanteessa.

•
•

Peruskoulufoorumin
seurantaryhmä (OPH)
Perusopetuksen

Arviointi

Liitto sai kutsun toimintansa
kannalta keskeisiin kansallisiin
työryhmiin. Työryhmissä on
onnistuneesti tuotu esiin
yhteistyötä vanhempien kanssa
ja vanhempien osallisuutta.
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•
•
•

•
•

päättöarvioinnin
kehittämistä ohjaava
ohjausryhmä (OPH)
Varhaiskasvatuksen
neuvottelukunta (OKM)
Kouluterveyskyselyn
seurantaryhmä (THL)
Childcare – hanke (THL,
Jyväskylän ja Tampereen
yliopistot)
VIP-verkosto
Muut, syksyn 2019 ja
vuoden 2020 aikana
syntyvät:

Kodin ja Koulun yhteistyö oli teemana
myös Peruskoulufoorumin podcastissa.
Liiton toiminnanjohtaja oli podcastissa
vieraana.

Perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteerit julkaistiin syksyllä.

Vuoden aikana käynnistyi kolme uutta
kansallista kehittämisryhmää:
Lapsistrategian seurantaryhmä, Oikeus
oppia -foorumi sekä
Harrastustoiminnan Suomen malli työryhmä. Lisäksi osallistuttiin
Opettajankoulutusfoorumin
työskentelyyn, koulukuljetusoppaan
päivittämiseen (OPH) sekä
Ruokaympäristön arviointiin (liittyy
EU:n Science and Technology in
Childhood Obesity Policy hankkeeseen, jossa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos THL on mukana).

Vaativan erityisen tuen kehittämisen
verkoston (VIP-verkosto) ensimmäinen
vaihe (2018 - 2020) päättyi. Huoltajien
ja järjestöjen roolia verkostossa
vahvistettiin mm. koordinoimalla
huoltajia puhumaan verkoston
tilaisuuksiin eri puolilla Suomea
(Helsinki, Kuopio, Tampere). Myös
Vanhempainliiton edustajat olivat
mukana useassa tilaisuudessa
(Jyväskylä, Helsinki).

Teimme yhteistyötä myös Karvi:n,
Opetushallituksen kokeilukeskuksen
sekä Aurora AI -ohjelman kanssa.
Teemme tiivistä yhteistyötä
muiden lapsi- ja perhejärjestöjen
kanssa etenkin SOTE-/makuuudistukseen, LAPE-työhön,
Lapsistrategiaan ja
perhevapaauudistukseen liittyen.

Yhteistyötä tehtiin erityisesti
”kuusikolla”, johon kuuluvat
Lastensuojelun Keskusliitto,
Mannerheimin lastensuojeluliitto,
Väestöliitto, Ensi- ja turvakotien liitto
sekä Pelastakaa Lapset. Yhteistyö
keskittyi koronaan liittyviin teemoihin.

Yhteistyö muiden lapsi- ja
perhejärjestöjen kanssa on
tiivistä ja hedelmällistä.
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Yhteistyössä kirjoitettiin kannanottoja
ja vaikuttamisasiakirjoja koronaan,
lapsiin ja perheisiin liittyen.
Annamme eri tahojen pyynnöstä ja
tarvittaessa oma-aloitteisesti
lausuntoja, osallistumme
kuulemistilaisuuksiin ja teemme
kannanottoja ajankohtaisista
aiheista.

Julkaisimme Päiväkotibarometrikyselyn tulokset Educa-tapatumassa.
Päätimme toteuttaa vuonna 2021
kodin ja koulun yhteistyötä koronaaikana tarkastelevan Vanhempien
barometrin.

Laadimme valtioneuvoston
tilannekeskukselle tilannekuvia
koronatilanteesta Vanhempainliiton
toiminnan näkökulmasta. Tilannekuvia
toimitettiin yhteensä 21 kpl (keväällä
joka viikko, syksyllä joka toinen viikko).

Lausunnot
toimintasuunnitelman liitteenä.

Koronatilanteen myötä
vaikuttamistyön rooli liitossa
kasvoi merkittävästi.
Normaaliin verrattuna
tuotettiin moninkertainen
määrä lausuntoja (VNTIKEtilannekuvat) ja vaikutettiin
Opetushallituksen
koronaohjeisiin.

Kommentoimme Opetushallituksen
koronatilanteeseen tuottamia ohjeita
perusopetuksen osalta. Kommentteja
laadittiin n. 10 ohjeeseen.

Toteutimme Mitä perheille kuuluu? kyselyn maalis-toukokuussa. Kyselyyn
vastasi yli 400 vanhempaa. Kyselyn
tuloksista julkaistiin väliraportti
huhtikuussa. Väliraportti toi esiin
vanhempien kokemukset kevään
etäopetusajalta ja toimi
vaikuttamismateriaalina.

•

Olemme aktiivisia aloitteentekijöitä vanhempien osallisuuteen sekä kodin ja kasvatusyhteisön
yhteistyöhön liittyvissä asioissa.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Arviointi

Nostamme kodin ja
kasvatusyhteisön yhteistyön
merkitystä esiin mediassa
tiedotteiden ja kannanottojen sekä
säännöllisen mediayhteistyön
avulla.

Koronatilanteen myötä liitto oli paljon
esillä mediassa ja toi esiin vanhempien
kokemuksia etäopetuksesta.

Kannanotot
toimintasuunnitelman liitteenä.

Toteutamme Arjen valo -kilpailun.

Arjen valo -kilpailua ei toteutettu.
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1. Kehitämme omaa toimintaamme strategian vaatimassa suunnassa
Liittokokous pidettiin 1.11.2020 väliaikaisen lainsäädännön mahdollistamana etäkokouksena.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Liiton johtokunta piti vuoden aikana 10 kokousta,
joista 9 kertaa etänä. Johtokunta perehdytettiin tehtäviinsä perehdytysviikonloppuna 11.–12.1. Krapilla,
Tuusulassa. Vuoden viimeisen kokouksen yhteydessä johtokunta arvioi omaa toimintaansa. Arvioinnin
tueksi johtokunnalta pyydettiin kirjallinen palaute kuluneesta vuodesta.
Johtokunnan puheenjohtajan toimi Johanna Laisaari Helsingistä. Johtokunnan jäseniä olivat:
Varsinainen jäsen
Marko Asikainen, Kuopio
Paula Gassou, Turku
Jenni Helenius, Hämeenlinna (vpj)
Elina Johansson, Lohja
Annele Rantavuori, Vantaa
Heidi Ristolainen, Espoo
Marika Salomaa, Porvoo
Heidi Tuimala, Lieto
Sanna Valtonen, Helsinki
Linnea West, Vaasa

Varajäsen
Katja Hjerppe, Turku
Maarit Hildén, Sysmä
Leena Karjalainen, Jyväskylä
Pauliina Pasanen, Vaasa
Maarit Laurinen, Turku
Päivi Christensen, Järvenpää
Suvi Valtonen, Naantali
Saija Salmi, Kokkola
Marjaana Setälä-Hietanen, Pomarkku
Päivi Pirnes, Oulu

Johtokunnan työvaliokuntaan kuuluivat Johanna Laisaari, Jenni Helenius ja Ulla Siimes.
Liiton työntekijöitä olivat: erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas, viestinnän asiantuntija
Leena Herlevi-Valtonen, perhetyön asiantuntija Laura Klemetti (1.4. alkaen) varhaiskasvatuksen
asiantuntija Merja Korhonen, järjestötoiminnan asiantuntija Anri Leveelahti, erityisasiantuntija Tuija
Metso, projektiasiantuntija Minna Palmu (24.2. alkaen) järjestötoiminnan asiantuntija Aslak Rantakokko,
toiminnanjohtaja Ulla Siimes, hallinto- ja taloussihteeri Seija Suominen (31.8. saakka), järjestötoiminnan
asiantuntija Valtteri Tervala sekä hallinto- ja taloussihteeri Mervi Vilhunen (1.9. alkaen).
Siivouspalveluista vastasi Seija Peräkylä. Liiton palkkahallinnosta vastasi Gallant Oy, liiton graafikkona
toimi Antti Tapola Vinjetti Ky:stä. Liiton tilintarkastajana toimi Tilintarkastusrengas Oy (HT Kai
Salmivuori) ja toiminnantarkastajana Mika Jokinen sekä varatilintarkastajana Tilintarkastusrengas Oy ja
varatoiminnantarkastajana Tuula Peltoniemi.
Liitto oli seuraavien yhteisöjen jäsen: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kansalaisareena,
Kehittämiskeskus Opinkirjo, Lastensuojelun Keskusliitto ry, Liikenneturva, Miesjärjestöjen keskusliitto ry,
Mediakasvatusseura ry, Nordisk Kommitté, Opintotoiminnan keskusliitto / Opintokeskus Sivis, SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry, Hyvinvointialojen liitto, Suomen Leirikouluyhdistys ry, Suomen
Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Väestöliitto ry. Liitto erosi European Parents Associationin jäsenyydestä.
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•

Kehitämme ja uudistamme liiton toimintaa vastuullisesti ja kestävästi. Noudatamme ja kehitämme
perheystävällisyyttä toiminnassamme.
Jatkamme perheystävällisten
käytäntöjen kehittämistä
Väestöliiton Perheystävällinen
työpaikka -pilotoinnin jälkeen.

Vuosittainen seuranta toimitettiin
Väestöliittoon ja tunnuksen
voimassaoloa jatkettiin. Joustoja
perheystävällisyyden näkökulmasta
toteutettiin keväällä, kun liiton
työntekijöidenkin varhaiskasvatus- ja
kouluikäiset lapset olivat maalistoukokuussa pääsääntöisesti kotona.

Liiton työsuojelun toimintaohjelma
päivitettiin ja uusi
työajanseurantajärjestelmä otettiin
käyttöön.
Kartoitamme, mitä kestävä kehitys
tarkoittaa liiton toiminnassa.
Varaudumme kestävään
kehitykseen liittyvän kampanjan
toteuttamiseen.

Tapasimme teeman tiimoilta 4H:n
kanssa. Koronan myötä teeman
laajempi käsittely siirtyi vuodelle 2021.

Toteutamme ja kehitämme
Siviksen kanssa luotua koulutuksen
kokonaissuunnitelmaa. Viestimme
Siviksen koulutuksista
jäsenyhdistyksille.

Viestimme Siviksen koulutuksista
jäsenyhdistyksille jäsenkirjeessä.
Koulutuksen kokonaissuunnitelmaa ei
toteutettu, koulutustoimintaa
kehitettiin koronatilanteen ehdoilla.

Kilpailutamme liiton
logistiikkapalvelut sekä
vakuutuspalvelut. Pohdimme
mediaseurantapalvelun
tulevaisuutta.

Logistiikkapalveluiden kilpailutus
aloitettiin syksyllä. Päätöksenteko
tapahtuu vuonna 2021.

Pureudumme esim.
palvelumuotoilun keinoin
määriteltyihin viestinnän
kohderyhmiin suunnataksemme
viestimme aiempaa tehokkaammin
(esim. rehtorit).

Koronaviestintää kohdistettiin eri
kohderyhmille (vanhemmat, opettajat)
aiempaa selkeämmin.

Osallistumme kasvatus- ja
opetusalan messutapahtumiin
(mm. Educa) sekä muihin
tapahtumiin, joissa voimme tuoda
esiin omia teemojamme
(SuomiAreena).

Osallistuimme Educaan omalla
messuosastolla, jonka teemana oli
”Vastuullisten aikuisten baari”. Educatapahtumassa oli kolme
Vanhempainliiton luentotilaisuutta.

Mediaseurantaa pyritty kehittämään
aktiivisesti tuottajan kanssa.

Vuoden aikana osallistuttiin 2
messutapahtumaan. Niissä
tavoitettiin n. 5000 opetus- ja
kasvatusalan ammattilaista.

Etelä-Suomen luokanopettajapäivät
peruuntuivat. SuomiAreena peruuntui.
Osallistuimme virtuaaliseen ProRexi
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2020 -tapahtumaan virtuaalisella
messuosastolla.

•

•

Otamme käyttöön uuden jäsen/sidosryhmärekisterin / CRM:n,
jonka avulla toimintamme on
paremmin hahmotettavissa ja
tulokset helpommin poimittavissa.

Otimme käyttöön Lime-rekisterin.
Henkilöstö sai koulutuksen
järjestelmän käyttöön.

Ratkaisemme, jatkammeko
European Parents’ Associationin
jäseninä.

Päätimme erota EPA:n jäsenyydestä.

Työskentelemme määrätietoisesti järjestääksemme maakuntiin vanhempaintoimintaa tukevia
työntekijöitä.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Haemme Paikka auki -rahoitusta.

Emme hakeneet Paikka auki rahoitusta.

Pohdimme mahdollisuutta hakea
hankerahoitusta kuntakohtaisen
toiminnan kehittämiseksi.

Uusia hankkeita ei ollut mahdollista
hakea STEA:lta.

Arviointi

Luomme strategisia kumppanuuksia yritysten kanssa rahoituspohjan monipuolistamiseksi.
Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman toteutus

Uudistamme päättymässä olevat
sopimukset
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jatkoimme yhteistyötä kumppaneiden
kanssa.

Kontaktoimme rohkeasti uusia,
mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Kontaktoitu mm. MySafety (yhteistä
hanketta aloitettu) ja Fazer
(yhteistyöpilotti toteutettiin
joulukalenteriprojektiin liittyvän
arvonnan muodossa). Roberts Berrien
kanssa tehtiin kokeilu
päiväkotiyhdistyksiin suuntautuvalla
kampanjakirjeellä.

Toteutamme aiempien vuosien
tapaan yrityskumppanikirjeen
syksyllä.

Mukana 8 yritystä. Syyskirjeet
postitettu viikolla 35.

Arviointi
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Yleisavustettavan toiminnan indikaattorit
2016

2017

2018

2019

2020

Jäsenyhdistysten määrä vuoden päättyessä

1317

1304

1298

1290

1281

Uusien yhdistysten määrä

34

42

39

31

21

Kuntakohtaisten yhdistysten määrä

36

Toiminnassa mukana olleet vapaaehtoiset

5264

5224

5200

5160

5124

Mediaseurannan osumat (nimiseuranta ilman
some-osumia ja omia julkaisuja)

91

119

198

222

172

Televisio- ja radioesiintymiset

4

5

6

5

7

Muiden toimijoiden julkaisuihin tuotetut artikkelit,
blogit ja kolumnit

8

10

8

8

9

Verkkosivuilla kävijöiden määrä

44342

48717

45 591

87 199

96130

Facebook-seuraajat

1227

1800

1814

2645

3065

Twitter-seuraajat

3216

4300

5010

5621

6000

Instagram-seuraajat

-

-

310

586

668

Kuntakohtaisten toimijoiden Teams-alusta,
jäsenet

50

Vanhempaintoimijoiden Facebook-ryhmä, jäsenet

128

Opetusalan koulutus- ja messutapahtumat, liiton
osasto

3

5

3

Liiton oppaiden latausmäärät (verkko)

5

2

1126

571

Luennot/työpajat opetusalan ammattilaisille

36

2020: 36 tilaisuutta, 3020 osallistujaa
Jäsenyhdistyksille toteutettujen koulutus- ja
valmennustilaisuuksien määrä

27

17

13

13

35

2020: 35 tilaisuutta, 360 osallistujaa
Maailman suurin vanhempainilta

2

2020: 2 tilaisuutta, 13 000 osallistujaa
Tiedotteet, kannanotot ja mielipidekirjoitukset

15

14

16

18

12
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Jäsenyydet asiantuntija- ja/tai
lainvalmisteluryhmissä

16

17

19

18

18

Järjestöltä pyydettyjen/annettujen lausuntojen
lukumäärä

11/11

8/8

17/16

11/11

23/23

Myönnettyjen kunniakirjojen määrä

-

41

32

40

15

Omalle henkilöstölle suunnattujen koulutus- ja
kehittämispäivien määrä

6

8

7

5

8

2020: 23/23 + Valtioneuvoston tilannekeskukselle
annetut tilannekuvat (21 kpl)

Kannanotot, tiedotteet ja lehtikirjoitukset

Päiväkotibarometri 2019: Kurahousupuheesta kohti aitoa osallisuutta, tiedote 25.1.
Vanhempaintoiminta - työtä lasten ja nuorten parhaaksi, mielipidekirjoitus / Keskisuomalainen, 16.2.
Lapsilla on oikeus suojeluun poikkeustilanteessakin, yhteiskannanotto 20.3.
Perheiden tuki pitää pystyä turvaamaan poikkeusoloissakin, yhteiskannanotto 9.4.
Lapsi- ja perhejärjestöjen huomioita lisätalousarvioon, yhteiskannanotto 17.4.
Kodin ja koulun yhteistyön merkitys on koronakriisissä kasvanut entisestään, mielipidekirjoitus TS:ssa ja
Lännen median lehdissä 24.4.
Koronakevään jälkeen Kympin todistus jokaiselle koululaiselle, tiedote 8.5.
Vilkastuvat koulutiet vaativat aikuisten valpastumista, yhteistiedote Liikenneturvan kanssa 13.5.
Työnteon, lastenhoidon ja etäkoulun yhdistäminen onnistuu, kun sekä työntekijät että työnantajat joustavat,
mielipide Lännen median lehdissä 12.8. ja HS:ssa 13.8.
Erilainen Kodin ja Koulun Päivä, tiedote 21.9.
Vanhempien ja päiväkodin välinen yhteistyö ehkäisee pienten lasten kiusaamista, mielipide, HS 25.9.
Alkoholin ostaminen lapsille on edelleen ongelma, mielipide, HS 31.12.
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Lausunnot
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa, lausunto
sivistysvaliokunnalle 25.2.
Kuulemistilaisuus perhevapaista, STM 25.2.
Tilannekuva Peruskoulufoorumille 26.3.
Peruskoulujen toiminta poikkeusoloissa, lausunto sivistysvaliokunnalle 21.4.
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024, lausunto
sivistysvaliokunnalle 29.4.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain
väliaikaisesta muuttamisesta, lausunto sivistysvaliokunnalle 8.6.
Kansallisen lapsistrategian pyöreän pöydän keskustelu, lausunto 10.6.
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi OKM:lle
15.6.
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä
varhaiskasvatuslain muuttamisesta, lausunto OKM:lle 24.6.
Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset, lausunto
OPH:lle 25.9.
Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi, lausunto STM:lle 25.9.
Kaksivuotinen esiopetuskokeilu, kokeiluperusteet, vastaukset OPH:n kuulemistilaisuuteen 25.9.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, lausunto OKM:n kuulemistilaisuuteen 9.10.
Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta kouluissa, puheenvuoro sivistysvaliokunnan julkisessa
keskustelutilaisuudessa 21.10.
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021, sivistysvaliokunta 23.10.
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja
varhaiskasvatuslain muuttamisesta, sivistysvaliokunta, 3.11.
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi,
sivistysvaliokunta, 6.11.
Lausunto luonnoksesta varhaiskasvatuksen omavalvontamääräykseksi, Valvira, 11.11.
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain
muuttamisesta, sivistysvaliokunta, 16.11.
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta, OKM, 17.11.
Lausunto perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta,
sivistysvaliokunta, 18.11.
Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia valmistelevan työryhmän asiantuntijakuuleminen,
OKM 20.11.
Lausunto luonnoksesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteiksi, OPH 23.11.
COVID19-tilannekuvat Valtioneuvoston tilannekeskukselle 26.3., 2.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5.,
20.5., 27.5., 3.6., 17.6., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12. (21 kpl)
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Edustukset
Anna ääni lapselle -yhteistyöryhmä (Lastensuojelun keskusliitto)
Arjen tuki autismikirjon lasten vanhemmille (Autismiliitto, korona-aika)
Childcare-hankkeen ohjausryhmä (THL, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot)
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, EHYT ry, puheenjohtajuus
Eriko-työryhmä
Erityistä energiaa –hankkeen ohjausryhmä (OSOL)
Finnish Safer Internet Centre-hankkeen (FISIC) ohjausryhmä (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
Kansallinen lapsiperheiden ravitsemuksen edistäminen -työryhmä (THL)
Koulukuljetusoppaan päivitys -työryhmä (OPH)
Koulurauha-ohjelman ohjausryhmä
Kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta, puheenjohtajuus (Liikenneturva)
Lapin Diginepsy-klinikka –hankkeen ohjausryhmä (Kolpeneen tuki- ja ohjauskeskus)
Lapsi- ja perhepolitiikan neuvottelukunta (Lastensuojelun Keskusliitto)
Lapsirikkaiden perheiden tuki -hankkeen ohjausryhmä (Auta Lasta ry)
Lapsistrategian seurantaryhmä (OKM)
Lasten seurassa -ohjelman johtoryhmä (Alko Oy)
Lasten terveysfoorumi (SOSTE)
Leikkipäivä-verkosto (MLL)
Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto (Liikenneturva)
Liikkuva varhaiskasvatus –verkosto (OPH)
LOS-viestintäverkosto (Lastensuojelun Keskusliitto)
Lukumummit ja –vaarit –hankkeen ohjausryhmä (NMI)
LUMA-neuvottelukunta
Maailman suurin vanhempainilta, ohjausryhmä (OPH)
Miesjärjestöjen keskusliitto, läsnäolo-oikeus hallituksessa
Miestyön verkosto, Oulu
Mukana-verkosto
Neuropsykiatrian ammattilaiset ja AUNE-verkosto (NEPSY, Autism Network)
Oikeus oppia -foorumi (OKM)
Oikeus oppimiseen –neuvottelukunta (Erilaisten oppijoiden liitto)
Opettajankoulutusfoorumi (OKM)
Opinkirjon hallitus
Opintotoiminnan Keskusliitto, hallitus ja vaalitoimikunnan puheenjohtajuus
Osaa ja jaa -kilpailuraati (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry)

Perheet keskiöön -hanke, ohjausryhmä (Lastensuojelun Keskusliitto)
Perheet keskiöön -verkosto (Lastensuojelun Keskusliitto)
Peruskoulufoorumin seurantaryhmä (OKM)
Perusopetuksen oppimisen arvioinnin kehittämistä ohjaava ohjausryhmä (OPH)
Poikien talo Oulu, ohjausryhmä (Vuolle setlementti)
Rakennerahasto-ohjelman kumppanuustyöryhmä (OKM)
Ratkaistaan yhdessä -hankkeen ohjausryhmä (Hengitysliitto)
Sivistysakatemian neuvottelukunta (OKM, OPH, OAJ, Suomen Akatemia)
Suomen malli -työryhmä (OKM)
THL:n Kansallinen lapsiperheiden ravitsemuksen edistämisryhmä
Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA) -hankkeen
ohjausryhmä (Jyväskylän yliopisto)
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta (OKM)
Vuoden isä -työryhmä (Väestöliitto)
Vuoden opetusteko -raati (OAJ)
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Tase
31.12.2020

31.12.2019

480,53

640,71

5 250,00

5 250,00

5 730,53

5 890,71

1 900,47

1 900,47

1 900,47

1 900,47

7 631,00

7 791,18

Myyntisaamiset

325,00

5 383,36

Siirtosaamiset

6 354,43

17 331,68

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

6 679,43

22 715,04

Saamiset yhteensä

6 679,43

22 715,04

457 130,66

312 848,76

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

463 810,09

335 563,80

VASTAAVAA YHTEENSÄ

471 441,09

343 354,98

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat Vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset

Rahat ja pankkisaamiset
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31.12.2020

31.12.2019

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Muut rahastot

-

Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)

-18 871,90
141 771,31

160 406,32

0,00

236,89

141 771,31

141 771,31

216 749,62

74 215,36

Ostovelat

19 297,87

27 154,32

Muut velat

29 341,16

16 532,93

Siirtovelat

64 281,13

83 681,06

329 669,78

201 583,67

Vieras pääoma yhteensä

329 669,78

201 583,67

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

471 441,09

343 354,98

Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
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Tuloslaskelma
01.01.2020 - 31.12.2020
-472 114,57

01.01.2019 -31.12.2019
-449 999,09

Varsinaisen toiminnan tuotot

354 266,01

379 921,62

Varsinaisen toiminnan kulut

-826 380,58

-829 920,71

Henkilöstökulut

-565 454,28

-510 758,63

-160,18

-213,57

-260 766,16

-318 948,55

0,04

0,04

-472 114,57

-449 999,09

36,82

54,33

-472 077,75

-449 944,76

-9,65

-22,95

-472 087,40

-449 967,71

472 087,40

450 204,60

0,00

236,89

0,00

236,89

Varsinainen toiminta

Poistot
Muut kulut
Täsmäytyserot
Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot
Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Tuotto-/Kulujäämä
Yleisavustukset
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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Varsinaisen toiminnan yleisavustettavat kohteet:
Edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta, henkilöstöhallinto, infrastruktuurihallinto, järjestöhallinto, jäsen- ja
paikallisjärjestöjen tuki, kansainvälinen toiminta, muu hallinto, muu yleisavustuksella toteutettava toiminta,
taloushallinto, viestintä
TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta
Tuotot
Opetushallituksen yleisavustus
Muut tuotot
Palautettava osuus
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

STEA Ay 1 Yleisavustus
Tuotot
Muut tuotot
Seur. vuodelle siirtyvä avustus
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
STEA Ak 3, Kodin ja koulun päivä
Tuotot
Avustus
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

31.12.2020

56 000,00
0,00
-12 043,60
-17 748,32
-26 208,08

23 211,05
-32 305,30
-336 516,89
-126 503,62

61 235,52
0,00
-61 235,52

STEA C 1393, EPeLi
Tuotot
Avustus
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

STEA Ak5940, Yhdenvertaisuus
Tuotot
Avustus
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

43 956,40

-43 956,40
0,00

130 316,98
-104 172,12
-26 144,86

60 000,00
22 215,00
0,00
-365 762,50
-166 238,43

82 215,00

-532 000,93
-449 785,93

-9 094,28

-463 020,51
-472 114,79

61 235,52

-61 235,52
0,00

0,00
0,00
0,00

31.12.2019

107 312,02
0,00
-107 312,02

3 090,39

0,00
0,00

130 316,98

-130 316,98
0,00

-151,16
-2 939,23

107 312,02

-107 312,02
0,00

3 090,39

-3 090,39
0,00

133 429,59
-105 134,69
-28 294,90

-133 429,59
0,00
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STEA Ak 4, Kotimentori
Tuotot
Avustus
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

0,00

18 394,00

0,00

-16 961,90
-1 432,10
0,00

Förbundet hem och skola /
Kuluttajaosuustoiminnan säätiö
Tuotot
Apuraha
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

0,00

10 750,00

0,00

-9 648,32
-1 101,68
0,00

Förbundet hem och skola / Stiftelsen
tre smeder
Tuotot
Apuraha
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

0,00

4 000,00

0,00

-3 961,11
-38,89
0,00

OPH täydennyskoulutus 2018
Tuotot
OPH täydennyskoulutus 2018
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

0,00

4 298,65

0,00

-600,00
-3 698,65
0,00

OPH täydennyskoulutus 2019-2020
Tuotot
Täydennyskoulutus 2019-2020
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

OPH Täydennyskoulutus 2020-2021
Tuotot
Avustus
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

16 655,72
-8 399,85
-8 255,87

423,02
47,93
-470,95

16 655,72

-16 655,72
0,00

11 944,28
-4 359,71
-7 584,57

18 394,00

-18 394,00
0,00

10 750,00

-10 750,00
0,00

-4 000,00
0,00

4 298,65

-4 298,65
0,00

11 944,28

-11 944,28
0,00

423,02

-423,02
0,00
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OPH #uutta koulua
Tuotot
Avustus
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

STEA C7613, Karuselli
Tuotot
Avustus
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

Poistot
Poistot koneista ja kalustosta

8 804,77
-8 585,02
-219,75

101 967,88
-90 080,25
-11 887,63

-160,18

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-8 804,77
0,00

4 487,69
-4 179,61
-308,08

Rahoitustuotot ja-kulut
Kulut

-4 487,69
0,00

-101 967,88
0,00

-160,18
-160,18

-213,57

-213,57
-213,57

-449 999,50

36,82

36,82
36,82

54,33

54,33
54,33

-9,65

-9,65
-9,65

-22,95

-22,95
-22,95

Täsmäytyserot
Omatoiminen kulujäämä

472 087,40

Tilikauden yli-/alijäämä

4 487,69

101 967,88

-472 114,79

Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot

Yleisavustukset
Stean toiminta-avustus

8 804,77

0,04

0,04

-472 087,40

-449 968,08

472 087,40

0,00

450 204,60

450 204,60

236,52
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Tilinpäätöksen liitetiedot
Yhdistys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun
mikroyrityssäännöstöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet
Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun
2 §:n mukaisesti.
Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja
3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja –menetelmiä.

Avustukset
Saadut avustukset vuonna 2020:
Ay 1, Stea Yleisavustus

447 920,00

Stea C7613 Karuselli

145 000,00

Ak 5940, Stea Yhdenvertaisuus

140 000,00

Ak 3, Stea Kodin ja Koulun Päivän -hanke

96 000,00

Stea, jäsenjärjestöavustus, läpikulkuerä

37 000,00

Opetushallituksen yleisavustus

56 000,00

Opetushallituksen täydennyskoulutusavustus 2020

26 800,00

Opetushallituksen #uuttakoulua

5 500,00

Opetushallituksen Kiusaamisen ehkäisy

13 500,00

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apuraha 2020-2021

27 000,00

Avustukset 2020 yhteensä

994 720,00

Stea, jäsenjärjestöavustus, läpikulkuerä
Saatu avustus
Siirretty edelliseltä vuodelta
Jaettu jäsenjärjestöille
Siirretty seuraavalle vuodelle

2020

2019

37 000,00

22 000,00

8 689,71

22 234,12

37 485,00

37 975,17

8 204,71

8 689,71

Tilinpäätöksen 2020 valmistumiseen mennessä oli vuoden 2021 alussa palautunut jäsenjärjestöavustuksia
ylijääneinä 4352,83 euroa.
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Avustukset, esitetty toiminnan tuottona

2020

2019

Ay 1, Stea Yleisavustus

472 087,40

450 204,60

Stea C7613 Karuselli

101 967,88

0,00

Ak 5940, Stea Yhdenvertaisuus

130 316,98

133 429,59

61 235,52

107 312,02

0,00

3 090,39

Ak 3, Stea Kodin ja Koulun Päivän -hanke
Stea C1393, EPeli
Stea Ak4, KotiMentori

0,00

18 394,00

43 956,40

60 000,00

0,00

4 298,65

Opetushallituksen täydennyskoulutusavustus 2019-2020

16 655,72

11 944,28

Opetushallituksen täydennyskoulutusavustus 2020-2021

423,02

0,00

Opetushallituksen yleisavustus
Opetushallituksen täydennyskoulutusavustus 2018

Opetushallituksen #uuttakoulua

8 804,77

4 487,69

0,00

10 750,00

0,00

4 000,00

835 447,69

807 911,22

Förbundet HemochSkola/Kuluttajaosuustoiminnan
säätiön apuraha 2019
Förbundet HemochSkola/ Stiftelsen Tre Smeder apuraha
Avustukset yhteensä

Kulujen kohdistamisperiaatteet
Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut.

Henkilöstö
Henkilöstön määrä keskimäärin

Toimihenkilöt

31.12.2020
11

31.12.2019
10
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Vastuu ja annetut vakuudet
Leasing vastuut
Grenkeleasing Oy monitoimilaite
Vastuu 2021: 2 213,88 eur, vuodet 2022 – 2023 4 058,78 eur, yhteensä jäljellä: 6 272,66 eur
Grenkeleasing Oy kannettavat, näytöt, näppäimistöt, 9 kpl
Vastuu 2021: 5 467,20 eur, vuosi 2022 5 467,20 eur, yhteensä jäljellä:10 934,40 eur
DNA, puhelin Siimes
Vastuu 2021: 144,72 eur
Telia Inmics-Nebula Oy, puhelimet Haapakangas ja Rantakokko
Vastuu 2021: 373,44 eur
Elisa Oyj, puhelimet Korhonen ja Klemetti
Vastuu 2021: 298,80 eur, vuosi 2022 373,50 eur
De lage Landen Finans AB, kannettava puhelin Klemetti
Vastuu 2021: 798,32 eur, vuodet 2020-2023 997,90 eur, yhteensä jäljellä 1796,22 eur

Kaikki yhteensä:
Vuosi 2021: 9 296,36 eur, vuosi 2022 – 2023 10 598,58 eur, yhteensä jäljellä oleva vastuu 19 884,94 eur
Annetut vakuudet
Luotollisen pankkitilin ja lainan vakuudeksi on annettu Asunto-osakeyhtiö Kalervon huoneiston B 5
osakenumerot 9-12.

Oman pääoman muutokset
31.12.2020

31.12.2019

Muut rahastot 01.01
Muutos
Muut rahastot 31.12

-18 871,90
18 871,90
0,00

-17 344,00

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01
Muutos
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12

160 643,21
-18 871,90
160 643,21

160 406,32

0,00

236,89

141 771,31

141 771,31

Tilikauden voitto (-tappio)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-18 871,90

160 406,32
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

________________________________________________
Paikkakunta, päiväys

___________________________________________ ___________________________________________
Johanna Laisaari

Marko Asikainen

Puheenjohtaja

___________________________________________ ___________________________________________
Paula Gassou

Jenni Helenius

___________________________________________ ___________________________________________
Elina Johansson

Sanna Kivinen

___________________________________________ ___________________________________________
Maarit Laurinen

Marika Salomaa

___________________________________________ ___________________________________________
Margit Sjöroos

Sanna Valtonen

___________________________________________
Ulla Siimes
toiminnanjohtaja
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

________________________________________________
Paikkakunta, päiväys

________________________________________________

__________________________________

Kai Salmivuori, HT

Mika Jokinen
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Päiväkirja
Pääkirja

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Erikseen sidottuna
Erikseen sidottuna

Tositelajit ja säilyttämistapa
Myyntilaskut
Ostolaskut
Verkkolaskut (ostolaskut)
Matka- ja kululaskut, muistiot
Palkat
Tiliotteet, maksutositteet
Kausiveroilmoitukset

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos
paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.
Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä
paperittomassa arkistossa.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 40 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 40 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 40 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 40 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 40 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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