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Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi

TOIMINTASUUNNITELMA
1.1.2014-31.12.2014
YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoitus on vahvistaa porvoolaisten vanhempien ja
vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä. Yhdistys tekee työtä sen eteen, että vanhempien ja vanhempainyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja kasvatuskumppanuus kouluyhteisön kanssa toimii.
Yhdistys myös edistää oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja osallisuuden mahdollisuuksia.
YHDISTYKSEN TAVOITTEET v.2014
Tavoitteemme on, että kodin ja koulun yhteistyö Porvoossa on laadukasta ja jokaisen
perheen saatavilla. Jotta laatua voidaan mitata, täytyy se määritellä ja kirjata Porvoon
vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf ja Porvoon sivistystoimen
yhteiseen sopimukseen.
Jatkamme kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyden ja osallisuuden parantamisen
eteen aloittamaamme työtä Porvoossa.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Säääntömääräiset kokoukset ja hallituksen kokoukset
Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen vuosikokous. Sen lisäksi voidaan yhdistyksen
kokous kutsua koolle tarvittaessa.
Hallitus kokoontuu 9-10 kertaa toimintavuoden aikana. Lisäksi pidetään kiireellisissä
tapauksissa sähköpostikokouksia.
Hallituksen kokoukset ovat kaikille vanhempaintoiminnasta kiinnostuneille avoimia.
Kokouskutsu ja esityslista ovat näkyvillä yhdistyksen kotisivuilla,
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi.
Ne, samoin kuin pöytäkirja, laitetaan sähköpostilla myös jokaiselle jäsenelle.
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi

Näin yritämme saada uusia aktiivisia ihmisiä kiinnostumaan yhdistyksen
hallitustyöskentelystä.
Jäsenistö
Tavoitteena on lisätä jäsenmäärää perustamalla vanhempainyhdistys Pääskytien
yläkouluun, ainoaan suomenkieliseen kouluun Porvoossa, missä ei vielä ole
vanhempainyhdistystä.
Hem och skola yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä ja toivomme heidän liittyvän
alueyhdistykseemme sen toiminnan tarkoituksen tultua heille tutummaksi.
Pyrimme myös rekrytoimaan uusia henkilöjäseniä.
TALOUS
Jäsenyys on myös vuonna 2014 maksuton, mutta uusilta jäseniltä perimme 10,00€
liittymismaksun.
Jos liittymismaksuista saatavat tulot eivät riitä toimintakuluihin, jaetaan syntyneet
kulut tasan jäsenten kesken maksettavaksi.
Yhdistys voi myös hakea toiminta-avustusta kuluihinsa.
TOIMINTA
Kodin ja koulun yhteistyö
Porvoon koulutoimen osallisuuden ja yhteistyön tiimin kanssa mietimme uusia
koulujen ja vanhempainyhdistysten yhteistyön malleja ja niiden mahdollista
ylöskirjaamista.
Maaliskuussa järjestämme koulutoimen kanssa opettajille täydennyskoulutusta
monikulttuurisuudesta Suomen Vanhempainliiton avustamana.
Yhteistyössä sivistysjohdon kanssa kannustamme kaikkia kouluja ottamaan osaa
koulurauhan julistukseen ja Kodin ja koulun - päivän viettoon.
Kunnallinen vaikuttamistyö
Pidämme yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin.
Teemme aloitteita ja kannanottoja sekä annamme lausuntoja meille tärkeistä asioista.
Tapaamme pari kertaa lukukaudessa sivistysjohtoa.
OPS 2016 tulee. Muistutamme virkamiehiä vanhempien mukaan ottamisesta.
Tammikuussa järjestämme ruokakeskustelun, johon on kutsuttu Liikelaitos Porvoon
tilapalvelujen edustajia ja ruokapalvelujen asiakkaita vanhempainyhdistyksistä,
nuorisovaltuustosta sekä vanhus- ja vammaisneuvostosta.

Yhdistystoiminta
Vierailemme jäsenyhdistysten kokouksissa ja tapahtumissa kertomassa alueyhdistyswww.porvoonvanhempainyhdistykset.fi

toiminnasta sekä kuuntelemassa viestejä jäsenistöltä.
Tammikuussa osallistumme nuorisopalvelujen järjestämään Nuorten akatemiatapahtumaan muiden porvoolaisten yhdistysten kanssa.
Omaa yhdistystoimintaa parannetaan osallistumalla Suomen vanhempainliiton
järjestämiin koulutuksiin.
Muu toiminta
Koulukuvaussopimukseen toivomme mukaan lisää kouluja.
Kakkosluokkalaisten pyöräkortti suoritetaan tänäkin vuonna osassa kouluja.
Koulumatkan ja kouluympäristön liikenneturvallisuus kartoitus. Keväällä pilottikouluissa: Hinthaara, Hindhår ja Linnajoki. Syksyllä kaikki koulut, jos kevään kokeilu
onnistuu.
SIDOSRYHMÄT
Jo aloitettua yhteistyötä sidosryhmien (vanhemmat, vanhempainyhdistykset, opettajat,
rehtorit, sivistysjohto, virkamiehet, luottamushenkilöt, Porvoon OAJ, Nuorisovaltuusto, nuorisopalvelut, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto) kanssa pidetään yllä ja
uusia kontakteja solmitaan.
TIEDOTUS
Puheenjohtaja vastaa tiedottamisesta.
Sisäinen tiedotus
Sen lisäksi, että jäsenistölle lähetetään kaikki kokousmateriaalit, laaditaan heille pari
kertaa vuodessa jäsenkirje, jossa kerrotaan tulevista tapahtumista ja avataan tehtyjen
päätösten taustaa.
Ulkoinen tiedotus
Vanhemmille tiedotetaan tarpeen mukaan kohdennetusti Wilman kautta koulutoimenjohtajan luvalla.
Kotisivujen kautta kaikilla halukkailla on mahdollisuus tutustua yhdistyksen
toimintaan.
Yhteyttä pidetään myös niihin yhdistyksiin, jotka eivät ole liittyneet jäsenistöömme.
Tiedotamme toiminnastamme sidosryhmiä.
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