Helsingin yksityiset päiväkodit HYPRY ry.
TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. – 31.12.2017
1. Yhdistys

Helsingin yksityiset päiväkodit HYPRY ry on keväällä 2012 perustettu yksityisen päivähoidon
palveluntuottajien yhteistyö- ja etujärjestö.
Yhdistyksen tavoite on turvata monipuolinen ja laadukas päivähoito ja esiopetus
helsinkiläisille lapsille. Yksityiset päivähoitopalvelut ovat paitsi julkista palvelua täydentävä,
myös sen rinnalla vakaan ja tasapuolisen aseman ansaitseva toimintamuoto, jonka tulisi
kytkeytyä nykyistä säännönmukaisemmin ja pitkäjänteisemmin kaupungin
varhaiskasvatuspalveluiden osaksi.

2. Toiminta

Vuosi 2017 oli yhdistyksen kuudes toimintavuosi. Yhdistys on vakiinnuttanut asemansa niin
yksityisten palveluntuottajien parissa kuin myös yksityisen varhaiskasvatuksen ja sen
palveluntuottajien äänitorvena Helsingin kaupungin suuntaan. Kuudennen toimivuoden
aikana yhdistyksen toiminnassa korostui seuraava toiminta ja painopisteet:
2.1. Vaikuttaminen ja edunvalvonta
Toimintavuoden aikana varhaiskasvatusvirasto lopetti toimintansa Helsingin kaupungin
johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä ja varhaiskasvatus päätyi osaksi kasvatuksen ja
koulutuksen toimialaa. Yhdistys tapasi toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen ja
varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallaksen 7.9.2017
Kansanedustaja sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lautakunnan vpj Emma Karin
kanssa Hyryllä oli tapaaminen 18.9.2017, jossa ideoitiin ”miniseminaari” uuden Kaskon ltkn
jäsenille. Tuo seminaari pidettiin 10.10.2017 ennen ltk:n kokousta klo 15.15 alkaen. Hypry
kutsui paikalle lautakunnan jäseniä ja piti esityksen helsinkiläisistä yksityisistä
varhaiskasvatuspalveluntuottajista ja heidän palveluistaan.
Tämän lisäksi yhdistys on pitänyt aktiivista yhteyttä Elinkeinoelämän keskusliiton /
Hyvinvointialan (ent. Sosiaalialan) työnantajien / Aino Närkin kanssa.
Yhdistyksen puheenjohtaja on edustanut jäsenistöä myös Helsingin Lastentarhanopettajien
Hela ry:n järjestämässä varhaiskasvatuspäivän kunniaksi järjestetyssä mini seminaarissa
(16.3.).
Kauden aikana kirjoitettiin neljä lausuntoa:
- Hypryn lausunto Sivistysvaliokunnalle HE 115/2017 VP Hallituksen esitys eduskunnalle
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta: Yksityisen
hoidon tuen kehittäminen kunnallisia asiakasmaksuja koskevan uudistuksen yhteydessä
- Kirjelmä Hyvinvointilalanliitolle Halille 13.9.2017: Yksityisen hoidon tukea saavia lapsia ei
saa unohtaa perheen varhaiskasvatusmaksuja alennettaessa

-

Kirjelmä Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, esityslistaan 12.12.2017 asia 8: Yksityisen
hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2018 alkaen -kannanotto
Kirjelmä Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle 23.1.2017, esityslistan kohta 10: YKSITYISEN
VARHAISKASVATUKSEN KÄYNNISTÄMISTUEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.2018
ALKAEN

2.2. Jäsentoiminta ja verkostoituminen
Yhteydenpitoa jäsenistöön ylläpidettiin jäsenkirjeiden (22.3. / 21.8. / 7.2.), nettisivujen sekä
facebook sivujen kautta.
Kauden 2017 aikana järjestettiin palveluntuottajille seuraavat tapahtumat:
Torstaina 6.4. klo 17.30 alkaen järjestettiin verkostoitumisilta, joka aloitettiin Lapsille joogaa luennolla
Hypryn INFO-ILTAPÄIVÄ pidettiin tiistaina 30.5. kello 14.00, luennoitsija Helsingin
Ympäristökeskuksen Hannele Nurminen
Keskustelutilaisuus 2.10. teemasta: varhaiskasvatusmaksujen alentamisen vaikutuksista
yksityiseen varhaiskasvatukseen Helsingissä
Helsingin yksityiset päiväkodit Hypry ry:n jäsenet kohtasivat 14.11. Hypryn palveluntuottajille
tarkoitetussa iltapäivätapaamisessa
2.3. Tiedottaminen ja yhteydenpito
Yhdistyksellä on verkkosivut (http://www.hypry.fi) ja sähköposti (info@hypry.fi) sekä jäsenettä yleisviestintää varten. Lisäksi yhdistyksellä on Facebook-sivu
(https://www.facebook.com/hypry)
3. Päätöksenteko
3.1. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.2.
3.1. Hallituksen toiminta
Yhdistyksen hallinnosta vastasi vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuului
puheenjohtajana Heidi Ruhala sekä jäseninä Virpi Mustila (varapuheenjohtaja), Tomi
Ihalainen (taloudenhoitaja), Marjukka Nieminen, Venla Silanterä sekä Kirsi Edelmann.
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 4 kertaa. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet
toiminnastaan palkkioita.
5. Yhdistyksen jäsenet
Toimintavuonna 2017 yhdistyksellä oli 21 varsinaista jäsenyhteisöä, joilla oli yhteensä 1925
helsinkiläistä hoitopaikkaa. Kannatusjäseniä ei ollut.

4. Talous

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan varat käytetään yksityisen päivähoidon
edistämiseen Helsingissä.
Jäsenmaksu oli 1 euro/päivähoitopaikka varsinaisilta jäseniltä ja 20 euroa/henkilö
kannatusjäseniltä. Vuoden 2017 jäsenmaksujen kerääminen on lykkääntynyt, ja se tehdään
vuoden 2018 puolella.
Jäsenmaksujen avulla on voitu toteuttaa koulutustilaisuus ja seminaari sekä korvata
yhteydenpidosta ja viestinnästä syntyviä kuluja.
Yhdistyksen tulos oli 1 856,59 euroa ylijäämäinen, josta 460,12 euroa johtuu aiempien
tilikausien (2014 ja 2015) oikaisuista.
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