
Pöytäliinoista puhetta 
Turvaryn Vy-clubi 

20.11.2018 

Sivut levitetään pöydille ”pöytäliinoiksi” alustamaan vapaata keskustelua  
ja keräämään kommentit talteen. Koonnut Maarit Laurinen. 
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Kiitos vanhempanyhdistys! 
Ilman vanhempainyhdistystä ei ehkä olisi 

Discoja 

5/14* 

*Turvaryn kyselyyn ”Mitä te vanhempainyhdistykset teette?”  8.10.-1.11.2018 vastasi  
14 vanhempainyhdistystä. Luku kertoo kuinka moni mainitsi asian toiminnassaan.  
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Kannustuspalkintoja 

11/14* 

Ruusuja 
lähteville 

1/14* 

Xylitol-pastilleja 

heijastimia 
1/14* 

4/14* 

Jollain ysillä kesätyötä 
1/14* 

Buffettia koulun tapahtumissa Koulussa 
sirkusta, 
teatteria, 
musiikkia 
ja muuta 

7/14* 

luentoja 
4/14* 

Järjestet
tyä 

kouluku
vausta Järjestettyä 

koulukuvausta 
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Niin paljon 
lukukirjoja 
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Välitunti- 
tekemistä 

4/14* 

Perheliikuntaa 
koululla 

2/14* 
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Kiitos vanhempanyhdistys! 
Ilman vanhempainyhdistystä ei ehkä olisi 

Saa kirjoittaa mietteitä 
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Turvaryn kyselyyn ”Mitä te vanhempainyhdistykset teette?”  8.10.-1.11.2018 
vastasi 38% jäsenyhdistyksistä* 
-14 vanhempainyhdistystä, 13 varsinaista jäsenyhdistystä sekä yksi kannatusyhdistys 
-Useimmiten vastaaja oli pj, kaksi vastaajaa oli hallituksen jäseniä. 
-4/14 yhdistyksen hallituksessa oli 10 tai enemmän jäseniä. Viidelläkin toimittiin, 
yleisimmin oli 6 jäsentä.  

4/15 *Turvaryllä on marraskuussa 2018 jäsenyhdistyksiä 33 kpl ja 4 kannatusyhdistystä 

Saa kirjoittaa mietteitä 



Turvaryn kyselyyn ”Mitä te vanhempainyhdistykset teette?” 
8.10.-1.11.2018 vastasi 14 vanhempainyhdistystä.  

Toiminnan rahoitus 

Onko yhdistyksellä 

jäsenmaksu? Mitä varainkeruumuotoja yhdistyksellä on?  Jos vastasit muu varainkeruu, tarkenna halutessasi 

kyllä Tapahtuma 

ei 

Tähän ei pystynyt vastaamaan montaa kohtaa. Eli haluaisin vastata tuotteiden myynti ja 

tapahtumat. 

ei Kahvitukset 

ei Tuotteiden myynti (Keksit / sukat / WC-paperit / teatteriliput / yms.) Puffetteja on pidetty parina lauantaikoulupäivänä. 

ei pienimuotoisia arpajaisia, osallistumismaksuja, teemailtojen kahvituksia 

ei Kouluvauksen järjestelypalkkio 

ei Tuotteiden myynti (Keksit / sukat / WC-paperit / teatteriliput / yms.) 

ei Kouluvauksen järjestelypalkkio 

ei Kouluvauksen järjestelypalkkio 

ei Kouluvauksen järjestelypalkkio 

Lisäksi järjestetään buffetteja ja Halloween diskostakin tulee 

tuottoa. 

ei Tuotteiden myynti (Keksit / sukat / WC-paperit / teatteriliput / yms.) 

kyllä Tapahtuma Varainkeruu tapahtuu mm. kurssitoiminnan kautta.  

ei Kouluvauksen järjestelypalkkio 

ei Ei varainkeruuta 

Saa kirjoittaa mietteitä 
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Oletteko koulun rahankeräysautomaatti? Saa kirjoittaa mietteitä 

Mokkapaloista hyvinvoinnin edistämiseen ja vanhempien osallisuuteen 
Vanhempaintoiminta nähdään perinteisesti rahankeruuna; mokkapalojen leipomisena 
– pakkopullana. Oma mielikuvani perustui juuri tähän rahankeräysautomaattina 
toimiseen.  Vaikka rahankeruuta harjoitetaankin, on se vain osa toiminnasta. Enemmän 
tulisi korostaa, miten vanhempaintoiminnan vaikutukset näkyvät yhteisöllisyydessä, 
tapahtumien kautta lasten viihtyvyydessä ja vanhempien osallisuutena 
kasvatusyhteisön arjessa.  
Suomen Vanhempainliiton blogi. Valtteri Tervala Vanhempaintoiminta — vapaaehtoista vai pakkopullaa? (marraskuu 2018) 

Kommentti Turvaryn kyselyssä:  
Olemme kokeneet tärkeänä käyttää varainkeruusta saadut rahat mahdollisimman 
nopeasti ja täydelleen talon hyväksi. Näin vanhemmat tietävät, että heidän sijoittamansa 
rahat tulevat välittömästi "takaisin" oman lapsen iloksi, vaikka lapsi olisikin esim. 
seuraavana vuonna jättämässä talon. Tiedotamme myös ahkerasti vanhemmille, mihin 
kulloisetkin rahat on käytetty, ts. minkälaista ohjelmaa tai hyödykkeitä heidän 
sijoittamillaan varoilla on hankittu tai ollaan hankkimassa. Uskon, että tässä on syy 
vanhempien aktiivisuuteen ja avoimiin kukkaron nyöreihin. Jäseninä taas koemme 
tärkeäksi sen, ettei "vanhiksemme" ole rekisteröitynyt yhdistys ja näin ollen on vapaa 
kaikista yhdistyslainsäädännön vaatimuksista esim. pakollisten dokumenttien tai 
jäsenjärjestäytymisen suhteen. Näin kukin jäsen on vapaa osallistumaan omien 
voimavarojensa ja elämäntilanteensa mukaan.  
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-3/14 mainitsi yhteistyön koulun / päiväkodin kanssa; 
mm. KOR (oppilashuoltoryhmä) sekä oppilaskunta.  
-Koulukuvaus on usein vanhempainyhdistyksen ja 
koulun yhteistyötä. 5/14 vanhempainyhdistyksestä 
mainitsi koulukuvien kilpailutuksen olevan 
varainkeruuta, yhden vanhempainyhdistyksen 
todetessa kilpailutuksen vain vievän yhdistyksen 
resursseja.  

Osallistuuko koulusta / päiväkodista edustaja kokouksiin?

Aina

Aina

Aina

Aina

Aina

Aina

Aina

Aina

Aina

Kutsuttaessa

Kutsuttaessa

Kutsuttaessa

Ei koskaan vaikka kutsutaan

Ei, koska yhteydenpito on kokousten ulkopuolella

Turvaryn kyselyyn ”Mitä te vanhempainyhdistykset teette?” 
8.10.-1.11.2018 vastasi 14 vanhempainyhdistystä.  

Yhteistyö koulun kanssa: 

9 

3 

Saa kirjoittaa mietteitä 
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Kysymys: Arvio hallituksen edustavuudesta koulussa / päiväkodissa 
(onko vain tietyltä luokalta/alakoulusta, vain naisia, monikulttuurisuus. Henkilökohtainen mielipide riittää arvioksi) 

 
• Vastaajan suora arvio hallituksen edustavuudesta puuttui suurimmalta osalta vastaajista. 
• Muutama vastaaja totesi edustuksen kattavaksi, erittäin hyväksi tai hyvin edustavaksi. Yksi 

vastaus ”parannettavaa”.  
• Eniten kommentoitiin (6/14) kaikkien hallituksen jäsenten olevan naisia tai naisten olevan 

yliedustettuna. 4/14 ei maininnut sukupuolijakaumaa.  
• 2/14 vastanneesta kertoi hallituksessa olevan useita kansallisuuksia / maahanmuuttajia. 

Turvaryn kyselyyn ”Mitä te vanhempainyhdistykset teette?”  8.10.-1.11.2018 
EDUSTAVUUS: 

Saa kirjoittaa mietteitä 
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              Ehdotus Turvaryn toimintasuunnitelmaan vuodelle 2019 
• koulutus-ja verkostoitumis piknikristeily jäsenyhdistyksille pienellä omavastuulla: 

koulutus esim vanhempainliitosta, aiheina 
• mm. jäsenhankinnan haasteet/ miten houkutella uusia (aktiivi)jäseniä yhdistykseen 
• Huomiointi 1 000 päivää peruskoulua kuutosten syksyllä; huikea pääoma 

maailmanlaajuisesti verrattuna. Tähän on olemassa "pohjat" ja saatavissa käyttöön, jos 
on mielenkiintoa.**  

• Valvoa yhdistysten toimintaa, tilinpäätökset, toimintakertomukset, 
toimintasuunnitelmat sekä talousarviot. 

• Vaikuttaminen kouluruokailun laatuun 
• ____________________________________ 
• ________________________________________ 
• ________________________________________ 
• ___________________________________________ 
• ___________________________________________ 
• _______________________________________ 
• _____________________________________ 
• ____________________________________ 
• ____________________________________ 
• ____________________________________________ 

 ** PJ:n kommentti: 6. luokkalaisia on Turussa 2000. Resurssit ei riitä sellaisen joukon tapahtuman tekemiseen. 
-7. luokkalaisille järjestää kaupunki, järjestöt, AMK Lapsen oikeuspäivän tapahtuman 
 



On hyväksyttävä, että osa vanhempaintoimijoista haluaa olla edistämässä tapahtumia, 
kun taas toiset haluavat tehdä vaikuttamistyötä ja olla takaamassa lasten ja nuorten 
hyvinvointia ja turvallista kasvuympäristöä.  
On myös tiedostettava, että kaikki eivät halua olla mukana vapaaehtoistoiminnassa. ** 

** Lähde: Suomen Vanhempainliiton blogi. Valtteri Tervala Vanhempaintoiminta — 
vapaaehtoista vai pakkopullaa? (marraskuu 2018) 
Kirjoittaja työskentelee Suomen Vanhempainliitossa järjestötoiminnan asiantuntijana ja on 
kokenut vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja tekijä, joka uskoo kokeilukulttuuriin.  

Saa kirjoittaa mietteitä 
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Tiesitkö Maailman suurimmasta 
vanhempainillasta? (meni jo tänä vuonna) 
Otammeko ensi syksyn Vy-clubin 
sisällöksi?  

http://maailmansuurinvanhempainilta.fi/ 

Saa kirjoittaa mietteitä 
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Onko vanhempainyhdistyksessänne kiinnitetty huomiota osallistumisen esteettömyyteen? 
-eritysperheet, monikulttuurisuus, isät mukaan toimintaan 

Kuva: Vanhempien barometri 2018, Suomen Vanhempainliitto & Förbundet Hem och Skola i Finland 

Saa kirjoittaa mietteitä 
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Otetaan huolenaiheet puheeksi  
– Mikä on vanhempainyhdistyksen rooli puheeksi ottamisessa? 

Saa kirjoittaa mietteitä 

Kuva: Vanhempien barometri 2018, Suomen Vanhempainliitto & Förbundet Hem och Skola i Finland 
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Miksi keskustelua kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä tulisi lisätä?  
Kenen sitä pitäisi lisätä? 

Saa kirjoittaa mietteitä 

Kuva: Vanhempien barometri 2018, Suomen Vanhempainliitto & Förbundet Hem och Skola i Finland 

14/15 



Koetko sinä vanhempainyhdistystoimijana olevasi koulun kumppani?  

Kuva: Vanhempien barometri 2018, Suomen Vanhempainliitto & Förbundet Hem och Skola i Finland 
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Saa kirjoittaa mietteitä 


