
  XX Sininen hetki - tervetuloa 2020 -konsertti 13.3.2020 klo 13.03

”

Posti-         
merkki 

Suomen Isovanhemmat ry 
Esko  Helminen 
Klaukkalantie  2 C  
00680 HELSINKI  

   Suomen Isovanhemmat  ry  

 www.isovanhemmat.fi 

Jäseneksi sähköisesti: www.isovanhemmat.fi/         
liity jäseneksi

Suomen Isovanhemmat ry on 16.9.2002 perustettu valtakun-
nallinen aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on mm:

-tuoda esille isovanhemmuuden merkitystä lastenlapsille ja
yhteiskunnalle
-edistää isovanhempien, isovanhempi-ikäisten mahdolli-
suuksia tukea lapsiperheitä
-ylläpitää ja edistää yhteistyötä ja verkottumista
isovanhempien,  vanhempien ja lasten parhaaksi toimivien
yhteisöjen, järjestöjen, viranomaisten sekä yritysten välillä
-tukea päiväkoteja ja kouluja niiden kasvatustehtävässä sekä
yhdessä edistää lasten tasapainoista, turvallista ja moni-
puolista kehitystä                                                                  -
ylläpitää ja kehittää hyviä yhteisöllisiä käytäntöjä sekä siirtää
perinteitä voimavarana ja mahdollisuutena

Tavoitteittensa toteuttamiseksi yhdistys mm.
-pitää yhteyttä kasvatus- ja opetusalan viranomaisiin,
yhteiskunnan päättäjiin, sekä alan muihin järjestöihin ja
yhteisöihin
-ottaa kantaa kansallisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin
-harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä tuottaa
tiedotusaineistoa

 (Suomen Isovanhemmat ry:n säännöt, 2-3 §) 
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• auttaa isovanhempia ja muita aikuisia 
tukemaan lapsiperheitä, päiväkoteja ja 
kouluja näiden kasvatustehtävässä

• siirtää kulttuuriperintöä ja lisää sukupolvien 
välistä myönteistä vuorovaikutusta

• tukee erityisesti niitä lapsia, joilla ei ole 
mahdollisuutta isovanhemmuuden 
kokemiseen

• vaikuttaa kansalaismielipiteeseen ja 
päättäjiin hyvän kasvuympäristön 
rakentamiseksi lapsille ja nuorille

Laaksola Hannu, puheenjohtaja 
Pallokuja 4 as 3
01280VANTAA
040-5550 729, hannulaaksola@gmail.com

Helminen Esko, sihteeri 
Klaukkalantie 2 C
00680 HELSINKI
040-567 5395, esko.j.helminen@gmail.com

Suomen Isovanhemmat ry:n tilinumero     
Helsingin OP Pankki  FI76 5541 2820 0064 02 
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JÄSENHAKEMUS, sähköisesti: www.isovanhemmat.fi/ jäseneksi  
Haluan liittyä Suomen Isovanhemmat ry:n jäseneksi. 

Sukunimi, etunimi ja syntymävuosi _____ 

_______________________________________________________ 
Lähiosoite 
_______________________________________________________ 
Postinumero ja –toimipaikka 
_______________________________________________________ 

Puhelin (koti/matkapuhelin) 
_______________________________________________________ 
Sähköposti 
_______________________________________________________ 
Päiväys ja allekirjoitus 
_______________________________________________________ 

Vinkkejä  ja/tai vihjeitäni 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Sain tietoa yhdistyksestä: 

___________________________________________                    
Olen maksanut / maksan 10 euron liittymismaksun yhdistyksen 
tilille Helsingin  OP Pankki FI76 5541 2820 0064  02 
Alleviivaa vaihtoehtosi. Kiitos. 

Vuosijäsenmaksua ei kanneta vuosikokouksen päätöksellä. 
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