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Alueellisten 
vanhempainfoorumeiden 

aloitustilaisuus



Viitekehys

• Suomen Vanhempainliitto
– 110 vuotta kasvatuskumppanuutta

– Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö

– Ydintehtävät

• Vanhempaintoiminnan tukeminen

• Kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyön sekä 
kasvatuskumppanuuden kehittäminen

• Vanhemmuuden tukeminen sekä lasten ja perheiden 
hyvinvoinnin edistäminen

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja



Kodin ja koulun yhteistyö 

• Vanhempien barometri 2015
– Vanhemmat kokevat olevansa tervetulleita lapsensa 

kouluun

– Vanhemmat katsovat saavansa riittävästi tietoa 
lapsensa opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista

– Vanhemmat tulevat mielestään kuulluksi lastaan 
koskevissa asioissa

• TEA-viisari, osallisuus

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja

http://www.vanhempainliitto.fi/filebank/2775-BAROMETRI2015NETTIIN.pdf
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=PkOPPOsa&y=2015&y=2013&y=2011&y=2009&r=KOKOMAA&chartType=pointer&cmp=r
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OPS, Kodin ja koulun yhteistyö

• Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen 
kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun 
kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja 
turvallisuutta.

• Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen 
järjestäjällä. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, 
tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. 

• Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua 
koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja 
kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. 

• Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä 
vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. 

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja



Mitä käytännössä?

• Siirtymä- ja nivelvaiheiden hyödyntämistä
• Toiminnallisia ja osallistavia vanhempainiltoja, 

toiminnallisia juhlia, pop up –koulu-/ 
päiväkotipäiviä

• Yhteistyötä oppilaskunnan kanssa
• Vanhemmat mukaan yhteisölliseen 

opiskeluhuoltotyöhön, vanhempien edustus 
opiskeluhuoltoryhmään

• Lasten, vanhempien ja henkilökunnan 
tutustuttamista, yhteystiedot jakoon

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja



Mitä käytännössä?

• Asioiden avaamista, kertomista, näyttämistä, 
kokeilemista

• Teknologian hyödyntämistä
• Aktiivista viestintää
• Vanhemmat mukaan opetukseen, retkille, 

tapahtumiin, lukemaan lapsille, sitomaan 
luistimia, Koulun korva -toimintaan

• Kasvatusiltoja / -kahviloita, perheiltoja, esim. 
koko perheen mediakasvatusilta, matalan          

kynnyksen kerhoja

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja



Vanhempaintoiminta



Vanhempaintoiminta, mitä?

• Lähtee liikkeelle ryhmän/luokan/                
koulun/päiväkodin/paikkakunnan           
tarpeista

• Toimii kaikkien lasten hyväksi

• Perustuu vapaaehtoisuuteen

• On avointa kaikille vanhemmille

• On vanhempien järjestämää toimintaa

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja



Vanhempaintoiminta, miten?

• Luokka/ryhmä: vanhempaintiimi, 
luokkatoimikunta

• Koulu/päiväkoti: vanhempainyhdistys, -
toimikunta tai –verkosto

• Kunta: Alueellinen / kuntakohtainen 
vanhempainyhdistys tai –verkosto 

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja

http://www.vanhempainliitto.fi/filebank/3033-Vanhempaintiimi2015_opas.pdf


Vanhempaintoiminta kuntatasolla

• Liiton alueyhdistys 
– Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Oulu, Hämeenlinna, Joensuu, 

Jyväskylä, Järvenpää, Kotka, Kuopio, Lahti, Vaasa, Vihti, Lohja, 
Porvoo, Raisio, Akaa, Ii, Iisalmi, Kaarina, Pirkkala, Kaarina 

– Käynnistymässä: Pori

• Alueyhdistykset ovat kuntien kumppaneita
• Tehtävinä yhteistyö, vaikuttaminen, 

vanhempainyhdistysten ja mielipiteiden kokoaminen
• Kuntien foorumeita mm. Kokkolassa, Nurmijärvellä, 

Keravalla  
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Kiitos! 

Ulla Siimes
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi

twitter.com/kotijakoulu
www.facebook.com/suomenvanhempainliitto

twitter.com/Usiimes


