TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 4.9. esitettäväksi liittokokoukselle

Tuemme vanhempien osallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Strateginen tavoite:
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. Koulutamme rehtoreita, päiväkodin johtajia, opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja sekä
opettajaksi opiskelevia kodin ja kasvatusyhteisön välisestä yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta. Kannustamme ja rohkaisemme vanhempia
yhteistyöhön kasvatusyhteisöjen kanssa sekä verkostoitumaan, lähtemään mukaan vanhempaintoimintaan ja osallistumaan vanhempaintoiminnan
kehittämiseen.

Tavoite 2022

Kohderyhmä

Kehitämme vanhempien osallisuutta sekä kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä erityisesti opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten
kautta. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset tuntevat vasuperusteiden ja perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman
perusteiden ja ammatillista koulutusta koskevan lain kirjaukset kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta
aiempaa paremmin. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset saavat välineitä kodin ja kasvatusyhteisön välisen yhteistyön sekä
vanhempien osallisuuden kehittämiseen. Vanhempien mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön ja vanhempaintoimintaan paranevat.
Kuntien sivistysjohto
Rehtorit, päiväkodin johtajat, oppilaitosten johtajat, opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja sosionomit sekä muu päiväkotien ja
koulujen ja oppilaitosten henkilökunta (ml. oppilas ja -opiskeluhuolto)
Opettajaksi opiskelevat
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Toiminta ja
tuotokset

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tulokset

•
•
•
•
•

Tuotamme materiaalia (artikkelit, videot, podcastit) Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä toimintamallin levittämiseen ja hyödyntämiseen kouluissa. Teemme mallin rinnalle ala- ja yläkoulun opettajille opettajan
oppaan kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen. Kokoamme verkkosivuille tukimateriaalia toimintamallin yhteyteen.
Esittelemme ja hyödynnämme mallia koulutuksissamme. Hyödynnämme materiaaliemme viestinnässä opetus- ja kasvatusalan
sekä opettajaksi opiskelevien järjestöjä.
Viestimme Tervetuloa päiväkotiin, alakouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle -opassarjasta aktiivisesti vanhemmille ja
opettajille. Esittelemme opassarjaa liiton järjestämissä koulutuksissa, tilaisuuksissa ja Educa-messuilla.
Olemme mukana Maailman suurimman vanhempainillan sekä Maailman suurimman varhaiskasvatuksen vanhempainillan
toteuttamisessa. Kannustamme kouluja ja vanhempainyhdistyksiä osallistumaan ja järjestämään paikallisen tapahtuman omassa
yhteisössään.
Tarjoamme opettajankoulutuslaitoksille sekä varhaiskasvatuksen sosionomien koulutukseen liiton asiantuntemusta ja
mahdollisuutta pitää opiskelijoille luentoja / työpajoja kodin ja koulun/päiväkodin /oppilaitoksen yhteistyön teemoista.
Järjestämme koulutusta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille yhteistyössä AVIen kanssa.
Vastaamme kuntien ja resurssien salliessa myös koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten kutsuihin tulla kouluttamaan rehtoreita /
päiväkodinjohtajia / opettajia / varhaiskasvatuksen opettajia.
Toteutamme opetushenkilöstön täydennyskoulutusta (kodin ja koulun/päiväkodin/oppilaitoksen yhteistyö, kiusaamisen
ehkäisy). Kehitämme koulutusta palautteen ja kokemusten pohjalta. Hyödynnämme koulutuksen tuloksia muussa
toiminnassamme. Haemme rahoitusta uudelle täydennyskoulutuskokonaisuudelle (OPH).
Kehitämme monikulttuurista kodin ja koulun yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Teemme yhteistyössä Hem och Skolan kanssa Vanhempien barometri –kyselyn, jolla selvitämme toisella asteella opiskelevien
nuorten vanhempien näkemyksiä hyvinvoinnista ja kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä. Hyödynnämme kyselyn tuloksia
koulutuksissamme, vaikuttamistyössä ja oman toimintamme kehittämisessä. Nostamme barometrin julkistuksen yhteydessä
kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä teemoja esiin mediassa.
Teemme yhteistyötä paikallisten ja alueellisten kehittämishankkeiden kanssa (mm. SitKo-hanke, Oppilaanohjauksen
kehittämishanke).
Neuvomme yksittäisiä vanhempia lasten varhaiskasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.
Osallistumme kasvatus- ja opetusalan messutapahtumiin (Educa) sekä muihin tapahtumiin, joissa voimme tuoda esiin omia
teemojamme.
Teemme vahvaa viestintää sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram).
Olemme tuottaneet vähintään 4 artikkelia / videota / podcastia.
Maailman suurimpaan vanhempainiltaan on osallistunut vähintään 1000 vanhempaa ja Maailman suurimpaan
varhaiskasvatuksen vanhempainiltaan on osallistunut vähintään 1000 vanhempaa.
Olemme pitäneet opettajankoulutuslaitoksissa / ammattikorkeakouluissa 6 luentoa / työpajaa ja niihin on osallistunut 500
opiskelijaa.
Olemme toteuttaneet rehtoreille / päiväkodin johtajille / opettajille / varhaiskasvatuksen opettajille 8 luentoa / työpajaa ja
niihin on osallistunut 400 henkilöä.
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Mittarit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Täydennyskoulutuksiin on osallistunut 85 opettajaa.
Koulutuksiimme ja luennoillemme osallistuvat kokevat saaneensa työkaluja kotien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen.
Vanhemmat kokevat osallisuutensa varhaiskasvatus- ja kouluyhteisöissä parantuneen.
Valmiiden artikkeleiden / videoiden / podcastien määrä
Koulutusten / luentojen / työpajojen määrä
Koulutusten / luentojen / työpajojen osallistujamäärät
Koulutusten / luentojen / työpajojen palaute (kokemus)
Barometrin tulokset (vanhempien osallisuuden kokemus)
Verkkosivujen kävijäseuranta sekä materiaalien käytön seuranta

Strateginen tavoite:
Kehitämme uusia tapoja tehdä kodin ja kasvatusyhteisön välistä yhteistyötä monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus huomioiden.

Tavoite 2022
Kohderyhmä

Kehitämme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä Kodin ja Koulun Päivän avulla.
Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, vanhempainyhdistykset, välillisesti myös lapset ja nuoret

Toiminta ja
tuotokset

•

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. Tuotamme kouluille
tukimateriaalia Kodin ja Koulun Päivän järjestämiseen.
Viestimme Kodin ja Koulun Päivästä vanhempainyhdistyksille ja vanhemmille ja kannustamme heitä osallistumaan.
Kodin ja Koulun Päivään on osallistunut 1000 koulua. Koulut ovat tilanneet materiaalipaketit tapahtuman järjestämisen tueksi.
Kodin ja Koulun Päivän osallistujien määrä, tapahtumasta saatu palaute sekä some-aktiivisuus

Tulokset
Mittarit

•
•
•

Tavoite 2022
Kohderyhmä

Kehitämme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä yhdenvertaisuustoiminnan avulla (Ak-rahoitus).
Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, vanhempainyhdistykset, välillisesti myös lapset ja nuoret
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Toiminta ja
tuotokset

•
•
•
•
•
•
•

Tulokset

•
•
•

Mittarit

Tavoite 2022
Kohderyhmä
Toiminta ja
tuotokset

•
•
•
•
•
•

Perehdytämme kasvuyhteisöjen henkilökuntaa, erityiskasvatuksen ammattilaisia ja opiskelijoita yhdenvertaisuusteemoihin ja
erityisperheiden kohtaamiseen ja sujuvaan yhteistyöhön.
Annamme koulutusta vanhempien osallisuudesta päiväkotien ja koulujen yhdenvertaisuus- ja hyvinvointityöhön
(kasvuyhteisöjen henkilökunnalle ja vanhemmille).
Toteutamme kokemusasiantuntijaluentoja, Kesy-, Wilho- ja SYKE-koulutuksia koulujen henkilöstölle ja vanhemmille
Toteutamme KESY:n lisäosat (kieliversiot, alustat, varhaiskasvatus- ja yläkoulukortit) ja levitämme niitä. Varhaiskasvatuskortit
toteutetaan yhteistyössä Karuselli- hankkeen kanssa.
Tarjoamme vanhemmille ja kasvuyhteisöjen henkilökunnalle koulutusta tai konsultaatiota haastavista tilanteista kodin ja koulun
yhteistyössä sekä oppimisen ja hyvinvoinnin tuesta (kuten kiusaaminen ja väkivalta, niiden ennaltaehkäisy, nepsyasiat,
menetelmät kuten Erätauko, LSA eli oppimistyylianalyysi).
Kehitämme Itä-Suomen yliopiston sekä pilottikoulujen kanssa PRO-koulu -menetelmään liittyvää toimintaa kotien
osallistamiseksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen lasten kanssa myönteisen palautteen avulla.
Levitämme kokemusasiantuntijavideoita sekä hyvät käytänteet-videoklippejä ja muita tuotoksia ja hyödynnämme
asiantuntijuuttamme vaikuttamis- ja verkostotyössä.
Yhdenvertaisuustoimintaan liittyvät kokemusasiantuntijavideot sekä hyvät käytänteet -videoklipit ja muut tallenteet saavat
katsojia. Materiaalien ja koulutusten kautta vaikutetaan asenteisiin (yhdenvertaisuus, osallisuus, erilaisuuden kohtaaminen).
Toimintaan osallistuneet kokevat saaneensa välineitä kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyön kehittämiseen sekä erityislasten ja perheiden kohtaamiseen ja yhdenvertaisuustyöhön.
Lasten ja nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus lisääntyvät häntä koskevissa keskusteluissa koulussa/päiväkodissa (KESY ja
SYKE.). SYKE-materiaali sekä KESY ja sen lisäosat leviävät edelleen.
Vanhempien osallisuus yhteisöllisessä opiskeluhuollossa lisääntyy (hyvät käytänteet, PRO-vanhemmat-toimintamalli).
Koulutusten / luentojen / työpajojen / vanhempainiltojen määrä yhdenvertaisuustoiminnassa
Koulutusten / luentojen / työpajojen / vanhempainiltojen osallistujamäärät
Koulutuksista / luennoista / työpajoista / vanhempainilloista kerätty palaute
Verkkomateriaalien ja videoiden käytön seuranta
Mahdolliset uudet toimintamallit ja niiden toimivuudesta saatu palaute

Kehitämme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä Karuselli-hankkeen avulla (Vanhemmat varhaiskasvatusikäisten lasten
hyvinvoinnin vahvistajina).
Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, vanhempainyhdistykset, välillisesti myös lapset ja nuoret
•

Kehitämme lasten hyvinvointia tukevia uusia toimintamalleja sekä jatkokehitämme jo käytössä olevia toimintamalleja
yhteistyössä pilottien kanssa.
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•

Tulokset

Mittarit

Tavoite 2022
Kohderyhmä
Toiminta ja
tuotokset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toteutamme pilottikohtaista kehittämistyötä yksikkökohtaisten tavoitteiden mukaisesti huomioiden vanhempien osallisuuden,
yhteisöllisyyden ja vertaisuuden kehittämistyössä.
Käynnistämme kymmenen askelta kohti kodin ja päiväkodin yhteistyötä -mallin kehittämistyön.
Kehitämme ja luomme uusia koulutus- ja vanhempainiltamateriaaleja.
Luomme yhteistyösuhteet koulutusta antaviin organisaatioihin, käynnistämme koulutukset.
Toteutamme kuukausittaiset verkkokahvilat pilottipäiväkotien henkilökunnille.
Järjestämme webinaareja sekä henkilökunnalle että vanhemmille tarpeen mukaan.
Toteutamme Kiedo meidät tarinaan -kampanjan.
Levitämme varhaiskasvatukseen tehtyjä KESY-lisäkortteja päiväkoteihin ympäri Suomen.
Karuselli-hanke on onnistunut kehittämään vanhempien osallisuutta pilottipäiväkodeissa pilottikohtaisten tavoitteiden
mukaisesti.
Kymmenen askelta kohti kodin ja päiväkodin yhteistyötä -malli
Yhteistyö varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien koulutusta antavien yksilöiden kanssa on käynnistynyt.
Kiedo meidät tarinaan –kampanjaan luotu lukuseikkailu -materiaali on levinnyt päiväkoteihin ympäri Suomen.
Varhaiskasvatukseen tehdyt KESY-lisäkortit ovat levinneet päiväkoteihin ympäri Suomen.
Koulutusten / luentojen / työpajojen / vanhempainiltojen määrä Karuselli-hankkeessa
Koulutusten / luentojen / työpajojen / vanhempainiltojen osallistujamäärät
Koulutuksista / luennoista / työpajoista / vanhempainilloista kerätty palaute
Verkkomateriaalien ja videoiden käytön seuranta
Kiedo meidät tarinaan –kampanjaan osallistuneiden päiväkotien määrä

Kehitämme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä Chillisti mukana -hankkeen avulla (Nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen kodin ja
oppilaitoksen yhteistyöllä).
Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, vanhempainyhdistykset, välillisesti myös lapset ja nuoret
•
•
•
•
•

Selvitämme nuorten pilottioppilaitoskohtaiset hyvinvointihaasteet ja lähdemme rakentamaan tapoja niiden ratkaisemiseen
yhdessä oppilaitoksen nuorten opiskelijoiden, heidän vanhempiensa ja henkilöstön kanssa.
Jatkamme kodin ja oppilaitoksen yhteistyön käytänteiden kehittämistä ja nuorten sekä vanhempien osallisuuden,
yhteisöllisyyden ja vertaisuuden vahvistamista.
Jatkokehitämme hyväksi havaittuja malleja pilottioppilaitoksissa ja kokeilemme niiden toimivuutta myös hankkeen uusissa
pilottioppilaitoksissa.
Toteutamme pilottilinjojen vanhemmille yhteisiä keskustelutilaisuuksia.
Toteutamme pilottioppilaitosten henkilöstölle suunnattuja verkostotapaamisia.
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Tulokset

Mittarit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toteutamme oppilaitoksen henkilöstölle ja vanhemmille ja nuorille suunnatun webinaarin oppivelvollisuudesta.
Luomme yhteistyösuhteet toisen asteen opettajien koulutusta antaviin organisaatioihin, toteutamme koulutukset.
Käynnistämme hankeen toimintaa uusissa pilottioppilaitoksissa.
Jatkamme toisen asteen oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä.
Chillisti Mukana! -hanke on onnistunut kehittämään kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ja vanhempien osallisuuden kokemusta
hankkeen tavoitteiden mukaisesti.
Yhteistyö toisen asteen opettajien koulutusta antavien yksilöiden kanssa on käynnistynyt.
Oppilaitosten välinen yhteistyö on tiivistynyt ja vertaisuuden kokemus vahvistunut.
Chillisti Mukana! -hanke koetaan hyödylliseksi ja mielekkääksi nuorten, vanhempien ja oppilaitosten edustajien näkökulmasta.
Koulutusten / luentojen / työpajojen / vanhempainiltojen määrä Chillisti Mukana! -hankkeessa
Koulutusten / luentojen / työpajojen / vanhempainiltojen / hankkeen muun toiminnan osallistujamäärät
Koulutuksista / luennoista / työpajoista / vanhempainilloista / muusta hankeen toiminnasta kerätty palaute
Uudet toimintamallit ja kokeilut, sekä niistä saadut palautteet
Verkkomateriaalien ja videoiden käytön seuranta

Tavoite 2022
Kohderyhmä

Kehitämme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä Ratkaistaan yhdessä -hankkeen avulla.
Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, vanhempainyhdistykset, kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset välillisesti
myös lapset ja nuoret, päättäjät

Toiminta ja
tuotokset

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Järjestämme eri osallistujatahojen välisiä sisäilmailtoja kouluissa/kunnissa.
Tarjoamme vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille neuvontaa ja tietoa koulujen sisäilmaongelmiin liittyviin kysymyksiin.
Toteutamme verkkokurssin vanhempaintoimijoille ja vanhempainyhdistyksille.
Tarjoamme tukea vanhempainyhdistyksille alkukartoituksissa saadun tiedon pohjalta. Kartoituksista ja yhteistyöstä koottua
tietoa muokkaamme yleishyödylliseen käyttöön sekä hyödynnämme kansallisten sisäilmaohjelmien käyttöön.
Teemme selvityksen yhteistyössä TT28 -hankkeen kanssa siitä, miten sisäilma-asioita ja niiden vaikutuksia lapsiin ja perheisiin on
kuvattu kuntien dokumenteissa.
Tarjoamme mahdollisuuden käynnistää vertaistoimintaa sisäilmasta oireilevien lasten vanhemmille.
Selvitämme sisäilmasta oireileville lapsille/nuorille suunnattujen haastattelujen ja ryhmäkeskustelujen kautta lasten ja nuorten
tuen tarpeita koulunkäyntiin ja hyvinvoinnin tukeen liittyen.
Järjestämme eri teemaisia asiantuntijapooleja. Tavoitteena moninäkökulmainen keskustelu monialaisen tiedon lisäämiseksi
sisäilmatilanteiden ratkaisuissa.
Ratkaistaan yhdessä -hankkeen työntekijät tarjoavat vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille neuvontaa, ohjausta ja tukea
sisäilma-asioissa.
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Tulokset

•
•

Mittarit

•
•
•
•
•
•
•

Tavoite 2022
Kohderyhmä
Toiminta ja
tuotokset

Kehitämme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä osallistumalla Pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kehitämme dialogisuutta liiton
toiminnassa ja kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyössä Erätauko-menetelmän avulla.
Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, vanhempainyhdistykset, välillisesti myös lapset ja nuoret
•
•

Tulokset
Mittarit

Ratkaistaan yhdessä -hankkeena tuotamme videomateriaalia vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille
Ratkaistaan yhdessä -hanke on onnistunut kehittämään vanhempien ja vanhempainyhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja
vanhempien osallisuuden kokemusta hankkeen tavoitteiden mukaisesti.
Yhteistyö vanhempainyhdistysten ja vanhempien kanssa on käynnistynyt.
Ratkaistaan yhdessä -hanke koetaan hyödylliseksi ja mielekkääksi vanhempien ja vanhempainyhdistytoimijoiden näkökulmasta.
Koulutusten / luentojen / työpajojen / vanhempainiltojen määrä Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa ja
yhdenvertaisuustoiminnassa
Koulutusten / luentojen / työpajojen / vanhempainiltojen osallistujamäärät
Koulutuksista / luennoista / työpajoista / vanhempainilloista kerätty palaute
Uudet toimintamallit ja kokeilut, sekä niistä saadut palautteet
Verkkomateriaalien ja videoiden käytön seuranta

•
•
•

Osallistumme Nordisk Kommittén työskentelyyn vaihtaaksemme ja saadaksemme pohjoismaisilta sisarjärjestöiltämme ideoita
kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön kehittämiseen.
Käytämme ja levitämme koulutuksissamme ja tilaisuuksissamme Erätauko-mallia, joka vahvistaa rakentavaa ja tasavertaista
keskustelua eri osapuolten välillä.
Koemme saavamme Nordisk Kommittén työskentelystä ideoita liiton toiminnan kehittämiseen.
Erätauko-mallin käyttö liiton tilaisuuksissa lisääntyy.
Itsearviointi NoKon työskentelystä sekä Erätauko-menetelmän käytöstä

Strateginen tavoite:
Teemme yhteistyötä muiden kasvatusyhteisöjen kanssa yhteistyötä tekevien järjestöjen ja tahojen kanssa. Autamme huomioimaan vanhempien
osallisuuden osana toimintaa.
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Tavoite 2022
Kohderyhmä
Toiminta ja
tuotokset

Tulokset
Mittarit

Toimimme aktiivisesti verkostoissa / työryhmissä / ohjausryhmissä, joissa voimme edistää kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä.
Järjestötoimijat, verkostokumppanit, muut yhteistyökumppanit
• Toimimme kumppanina ja osallistumme seuraavien verkostojen / työryhmien / ohjausryhmien toimintaan:
- Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (Ehyt)
- Koulurauha-ohjelma (MLL). Osana ohjelmaa toteutamme Koulurauha-vanhempainillan Joensuussa.
- Lasten seurassa -ohjelma (Alko)
- Perheet keskiöön -foorumi (LSKL)
- Leikkipäivä (MLL)
- Harrastamisen verkosto
- Kouluruokailun ja ruokakasvatuksen verkosto (OPH ja ELO-säätiö)
- Lasten terveysfoorumi (SOSTE)
- Lapsi- ja perhepolitiikan neuvottelukunta (LSKL)
- LOS-viestintäverkosto (LSKL)
- FISIC-hanke (KAVI)
- Mukana!-verkosto (Vamlas)
- Siltoja vanhemmille –hanke (Suomi-Syyria ystävyysseura)
- Poikien talon asiantuntijaryhmä (Vuolle Setlementti)
- Lapsirikkaiden perheiden tuki -ohjausryhmä (Auta Lasta)
- Lukumummit ja -vaarit ohjausryhmä (NMI)
- ERIKO-työryhmä (Pohjois-Suomen erityiskasvatuksen toimijoiden verkosto)
- Liikkuva varhaiskasvatus –verkosto (LIKES)
- Vuoden isä -työryhmä (Väestöliitto)
- Elämänkaariverkosto (Oulun STEA-rahoitteiset järjestöt)
- Leikitään ja keskitytään yhdessä -hanke (NMI)´
- FinnChildAir -hankkeen ohjausryhmä
- Vuoden opetusteko -raati (OAJ)
• Sparraamme pyydettäessä muita järjestöjä vanhempien osallisuudesta.
Koemme pystyneemme tuomaan verkostojen / työryhmien / ohjausryhmien toimintaan kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön
näkökulmaa. Liiton asiantuntemusta on hyödynnetty verkostojen / työryhmien / ohjausryhmien toiminnassa.
• Itsearviointi verkostojen toimintaan osallistumisen tuloksista
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Kehitämme järjestötoimintaamme

Strateginen tavoite:
Luomme rakenteen kuntatason yhteistyölle. Hakeudumme aktiivisesti yhteistyöhön kuntien kanssa ja rakennamme yhteistyössä kuntakohtaisia yhdistyksiä,
verkostoja ja foorumeita. Mahdollistamme kuntakohtaisten toimijoiden verkostoitumisen, hyvien käytänteiden vaihtamisen ja aktiivisen yhteistyön.
Kannustamme toimijoita maakunnalliseen yhteistyöhön. 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.

Tavoite 2022

Autamme jäsenyhdistyksiämme kehittämään toimintaansa erityisesti koronan jälkeisessä ajassa. Kehitämme kuntatason yhteistyön
rakenteita ja autamme uusien kuntakohtaisten yhdistysten / verkostojen perustamisessa. Tuemme vanhempainyhdistysten ja
kuntakohtaisten yhdistysten toimintaa. Mahdollistamme vanhempaintoimijoiden verkostoitumisen. Autamme uusien
vanhempainyhdistysten perustamisessa. Avaamme varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyviä ajankohtaisia teemoja vanhemmille
ja vanhempaintoimijoille verkkosivuillamme ja someviestinnässämme.

Kohderyhmä

Vanhempainyhdistykset ja kuntakohtaiset yhdistykset
Vanhempaintoimikunnat
Vanhempaintoimijat ja vanhemmat
Kuntien sivistystoimi
• Ohjaamme vanhempainyhdistyksiä kehittämään toimintaansa Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä toimintamallin pohjalta. Jatkamme vanhempainyhdistyksille suunnatun tukimateriaalin tuottamista ja koulutuksia tarpeen
mukaan.
• Toteutamme ja levitämme kuntatason yhteistyön mallia. Otamme yhteyttä kuntiin ja tarjoudumme tukemaan kotien ja
kasvatusyhteisöjen yhteistyön sekä vanhempaintoiminnan kehittämistä. Huolehdimme siitä, että varhaiskasvatus on tässä työssä
mukana.
• Kehitämme Teams-alustaa kuntakohtaisten yhdistysten yhteistyöalustana. Mahdollistamme päiväkoti-/koulu/oppilaitoskohtaisten vanhempainyhdistysten ja -toimijoiden verkottumisen (Facebook-ryhmä).
• Järjestämme kuntakohtaisten yhdistysten toimijoille verkostopäivät. Järjestämme myös maakunnallisia lähialuetapahtumia.
• Suunnittelemme ja toteutamme yhdistysvalmennusta kuntakohtaisille yhdistyksille.
• Järjestämme kuntakohtaisten toimijoiden Yhdessä-verkkotapaamisia.
• Järjestämme vanhempaintoimijoiden verkkokahviloita.

Toiminta ja
tuotokset
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Toteutamme jäsenkyselyn alkuvuodesta.
Jaamme jäsenjärjestöavustuksia kuntakohtaisille yhdistyksille yhdistystoiminnan kehittämiseen.
Viestimme jäsenyhdistyksille yhdistystoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Annamme jäsenneuvontaa yhdistystoimintaan sekä kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöhön liittyvissä asioissa.
Myönnämme kunniakirjoja vanhempaintoimijoille sekä vanhempaintoimintaa tukeneille henkilöille jäsenyhdistysten esitysten
perusteella.
Tuotamme ja lähetämme jäsenyhdistyksille jäsenkirjeitä ja jäsenviestejä.
Viestimme Siviksen koulutuksista jäsenyhdistyksille. Selvitämme mahdollisuutta järjestää yhteistyössä Siviksen kanssa
verkkokoulutuskokonaisuuksia (yhdistyskehittäjä, yhdistysviestijä, vapaaehtoistoimija).
Kehitämme monikulttuurista vanhempaintoimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa.
Perustamme yhteistyössä kuntien kanssa 2–5 kuntakohtaista yhdistystä / verkostoa.
Olemme järjestäneet kuntakohtaisille yhdistyksille verkostopäivät sekä 1–3 maakunnallista lähialuetapaamista. Verkostopäiville
ja lähialuetapaamisiin on osallistunut 110 vanhempaintoimijaa.
Teams-alustalla on 40 kuntakohtaisten yhdistysten aktiivia.
Olemme järjestäneet yhdistysvalmennusta 2-3 kuntakohtaiselle yhdistykselle. Valmennukseen on osallistunut 15
kuntakohtaisten yhdistysten toimijaa.
Olemme järjestäneet 4 Yhdessä-verkkotapaamista ja niihin on osallistunut 60 kuntakohtaisten yhdistysten toimijaa.
Olemme järjestäneet 4 vanhempaintoimijoiden verkkokahvilaa ja niihin on osallistunut 80 vanhempainyhdistysten toimijaa.
Jäsenjärjestöavustusta on jaettu vähintään 20 yhdistykselle.
Vanhempaintoimijoiden Facebook-ryhmässä on vähintään 500 vanhempainyhdistysaktiivia.
Yhdistykset käyttävät liiton tuottamaa materiaalia toimintansa tukena.
Jäsenkirje on toimitettu yhdistyksille 10 kertaa.
Yhdistystoimijat kokevat saaneensa apua ja tukea toimintaansa liitolta.
Koulutus- ja valmennustilaisuuksiin osallistuneet kokevat saaneensa välineitä kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön kehittämiseen
sekä yhdistystoimintaan.
Koulutus- ja valmennustilaisuuksien määrät sekä osallistujamäärät
Koulutus- ja valmennustilaisuuksiin osallistuneilta kerätty palaute
Jäsenkyselyn tulokset
Yhteystietojen muutosten sekä muiden yhteydenottojen määrä ja aiheet
Jäsenkirjeen avausprosentti
Verkostoitumisalustojen osallistujamäärä
Liiton aineistojen tilausmäärä
Verkkosivujen kävijäseuranta sekä verkkomateriaalien käytön seuranta
Uusien jäsenyhdistyksien määrä
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Vaikutamme kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan

Strateginen tavoite:
Teemme näkyvää ja tuloksellista vaikuttamistyötä itsenäisesti ja laajan yhteistyöverkostomme kanssa. Tuemme kuntakohtaisten toimijoiden
vaikuttamistyötä. Olemme aktiivisia aloitteentekijöitä vanhempien osallisuuteen sekä kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Tavoite 2022

Kohderyhmä

Toiminta ja
tuotokset

Saamme kutsun ja osallistumme toimintamme kannalta keskeisiin, kansallisiin työryhmiin. Teemme tiivistä vaikuttamisyhteistyötä
itsenäisesti, muiden lapsi- ja perhejärjestöjen sekä opetus- ja kasvatusalan järjestöjen kanssa. Nostamme kodin ja kasvatusyhteisön
yhteistyön merkitystä esiin mediassa.
Päättäjät ja virkamiehet (kasvatus, koulutus, lapsi- ja perhepolitiikka)
Muut lapsi- ja perhejärjestöt sekä opetus- ja kasvatusalan järjestöt
”Suuri yleisö” median kautta
• Tapaamme säännöllisesti oman sektorimme ministerin/ministerit sekä muita keskeisiä toimijoita.
• Osallistumme toimintamme kannalta keskeisiin, kansallisiin työryhmiin / verkostoihin.
- Kansallisen Lapsistrategian seurantaryhmä (VNK)
- Oikeus oppia -foorumi (OKM)
- Opettajankoulutusfoorumi (OKM)
- Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta (OKM)
- Perusopetuksen kehittämisen ydinryhmä (OPH)
- Perusopetuksen oppimisen arvioinnin kehittämistä ohjaava ohjausryhmä (OPH)
- Harrastustoiminnan Suomen mallin ohjausryhmä (OKM)
- Sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin ohjausryhmä
- VIP-verkosto (OKM, STM)
- Lapsiperheiden ravitsemuksen edistäminen -työryhmä (THL)
- Rakennerahasto-ohjelman (2021-27) kumppanuusverkosto (OKM)
- Terveet tilat 2018–2028 (TT28)
- Kansallinen sisäilma-ja terveysohjelma 2018-2028 THL
- Muut, syksyn 2021 ja vuoden 2022 aikana syntyvät
• Teemme tiivistä yhteistyötä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa.
• Teemme tiivistä yhteistyötä muiden opetus- ja kasvatusalan järjestöjen kanssa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä
kysymyksissä.
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Annamme eri tahojen pyynnöstä ja tarvittaessa oma-aloitteisesti lausuntoja, osallistumme kuulemistilaisuuksiin ja teemme
kannanottoja ajankohtaisista aiheista.
Teemme mediayhteistyötä.
Kirjoitamme blogeja ja artikkeleita muiden tahojen tuottamiin julkaisuihin ja alustoille.
Koemme pystyneemme tuomaan kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöhön liittyviä teemoja esiin työryhmien ja verkostojen työssä
sekä muiden järjestöjen kanssa tehdyssä yhteistyössä.
Kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyö sekä vanhempien osallisuus näkyy kasvatusta ja koulutusta koskevassa päätöksenteossa,
lainsäädännössä sekä toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.
Itsearviointi työryhmien ja verkostojen toimintaan sekä vaikuttamisyhteistyöhön osallistumisen tuloksista
Lausuntojen ja kannanottojen määrä

Kehitämme omaa toimintaamme strategian vaatimassa suunnassa

Strateginen tavoite:
Kehitämme ja uudistamme liiton toimintaa vastuullisesti ja kestävästi. Noudatamme ja kehitämme perheystävällisyyttä toiminnassamme. Työskentelemme
määrätietoisesti järjestääksemme maakuntiin vanhempaintoimintaa tukevia työntekijöitä. Luomme strategisia kumppanuuksia yritysten kanssa
rahoituspohjan monipuolistamiseksi.

Tavoite 2022

Kohderyhmä

Toiminta ja
tuotokset

Kehitämme seuranta- ja raportointikäytäntöjämme. Kehitämme viestintäämme. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja
osaamisesta. Pohdimme toimiston työskentelyä ja toimintatapoja koronan jälkeisessä ajassa ja huolehdimme toimiston
yhteisöllisyydestä. Seuraamme järjestöjen rahoituksessa tapahtuvia muutoksia ja pyrimme ennakoimaan niiden mukanaan tuomat
muutokset liitolle. Etsimme aktiivisesti uusia yritysyhteistyökumppaneita. Ymmärrämme, mitä vastuullisuus ja kestävyys tarkoittavat
liiton toiminnassa.
Liiton toimiston henkilökunta
Liiton luottamushenkilöt
Liiton toiminnan rahoittajat
• Kehitämme omia seuranta- ja raportointikäytäntöjämme.
• Päivitämme liiton tietotilinpäätöksen, tietosuojaselosteet ja toimiston työnkulut ohjeen.
• Päivitämme liiton viestintästrategiaa ja ilmettä.
• Koulutamme ja sparraamme henkilöstöä erityisesti viestintään liittyvissä asioissa.

13

Tulokset

Mittarit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kehitämme some- ja jäsenviestintää.
Päivitämme mediaviestinnän käytänteitä.
Jatkamme perheystävällisten käytäntöjen kehittämistä.
Kartoitamme, mitä vastuullisuus ja kestävä kehitys tarkoittaa liiton toiminnassa.
Kontaktoimme rohkeasti uusia, mahdollisia yhteistyökumppaneita ja jatkamme yhteistyötä pitkäaikaisten kumppaneiden kanssa.
Toteutamme yrityskumppanikirjeen syksyllä.
Etsimme aktiivisesti uusia lähteitä alueellisen ja valtakunnallisen toiminnan rahoittamiseksi.
Olemme onnistuneet kehittämään seuranta- ja raportointijärjestelmäämme.
Tietotilinpäätös
Viestinnän vaikuttavuus ja henkilöstön viestintätaidot kasvavat.
Saamme edelleen Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen.
Työntekijät kokevat, että heillä on riittävä osaaminen ajanmukaisen viestinnän toteuttamiseksi.
Kartoitus vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkityksestä liiton toiminnassa.
Olemme löytäneet uusia yritysyhteistyökumppaneita. Yrityskumppanit kokevat, että yhteistyöstä kanssamme on hyötyä.
Vuosittaiset toiminnan arviointityöpajat (toimisto, johtokunta)
Johtokunnan palautekysely
Uusien yrityskumppaneiden määrä
Yrityskumppaneilta kerättävä palaute
Perheystävällinen työpaikka -väliarviointi
Verkkosivujen kävijäseuranta
Some-seuranta
Mediaseuranta, televisio- ja radioesiintymiset
Artikkelien, blogien ja kolumnien määrä
Yhteistyökumppaneiden ja -projektien määrä ja yhteistyön arvo

