
1 (6)

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA    2017

YHDISTYKSESTÄ

POFF (Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf) on Porvoossa toimiva 
vanhempainyhdistysten alueellinen yhdistys, joka kuuluu Suomen Vanhempainliittoon. 
Yhdistys on edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö, joka tuo osaltaan opetukseen ja koulutukseen sekä 
perheiden hyvinvointiin vaikuttavaan päätöksentekoon lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa 
mielipiteen.

Vuoden 2017 tärkeimmät edistysaskeleet olivat vanhempainyhdistysten sisäilmaryhmän ja Pääskytien 
koulun vanhempainyhdistyksen  perustaminen. 

Suomen Vanhempainliiton alueraha mahdollisti toiminnan pyörittämisen.

2017 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

Jäsenmäärää saatiin kasvatettua koulupuolelta ja yksi päiväkodin vanhempainyhdistys liittyi jäseneksi.

TOIMINTA

Vanhempaintoiminta

Jäsenet
Vuonna 2017 saatiin kaksi uutta ruotsinkielistä hem och skola-yhdistystä jäseneksi, Näse ja Sannäs.
Yhdistykseen liittyi myös Pääskytien yläkouluun perustettu Pääskytien koulun Vanhemmat ry. Saimme
toimintaan mukaan myös ensimmäisen päiväkodin vanhempainyhdistyksen Kaarenkylästä.
Kråkön yhdistyksen toiminta lakkasi, kun koulu lopetettiin ja sen toiminta yhdistyi Vårberga skolaan.

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 26 yhdistysjäsentä, 16 suomen- ja 9 ruotsinkielistä koulun 
vanhempainyhdistystä sekä yksi päiväkodin vanhempainyhdistys, lisäksi kolme henkilöjäsentä.
Jäsenyhdistysten kouluissa oli yhteensä n. 5 800 oppilasta.

Yhteydenpito jäseniin
Yhdistys kutsui jäsenet yhteiselle piknikille Suomi 100-
teeman mukaisesti Syödään yhdessä-tapahtumapäivänä 26.8,
kun oli sata päivää sataan. 
21.11. järjestimme jo perinteeksi tulleen jäsentapaamisen
jouluglögien merkeissä Paahtimossa. 
Yhdistysvierailuja tehtiin kolme (Huhtinen, Hinthaara ja
Tolkkinen) Tutustuimme jäsenyhdistysten uusiin hallitusten
jäseniin sekä kerroimme alueyhdistyksen ja Suomen
Vanhempainliiton toiminnasta.
Yhdistys vieraili myös jäsenten järjestämissä tapahtumissa,
Ilolan vaali-illassa ja Huhtisten hulinoissa.

Yhdistys oli yhteydessä kaikkiin jäsenyhdistyksiin
lähettämällä jäsenviestejä ja kolme jäsentiedotetta. Kokousasioista ei lähetetty erillistä postia jäsenille 
vaan niistä tiedotettiin facebookin kautta. Yksittäisiin yhdistyksiin oltiin myös yhteydessä ja annettiin 
apua sekä neuvoja vanhempainyhdistystoimintaan liittyen.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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Jotta yhteydenpito olisi kaksisuuntaista, jäsenillä oli mahdollisuus ottaa yhteyttä yhdistykseen  
kotisivujen www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi kautta. Sivuilla oli yhteydenottolomakeet koskien 
tapahtumia, liikenteen vaaranpaikkoja, sisäilmaa ja yhteystietojen päivitystä sekä vapaalle palautteelle. 
Toimintavuoden aikana jäsenistölle tehtiin kaksi kyselyä. Toinen koski aamuparkin tarvetta ja toinen 
koulukuljetuksia.

Choices 9.5.
Nuorisopalvelut kutsui tänäkin vuonna yhdistyksen mukaan 6.-luokkalaisten vanhemmille järjestettyyn
Choices-päihdekasvatustilaisuuteen. Osallistuimme paneelikeskusteluun huoltajien edustajana.

Porvoon päivät 10.6.
Yhdistys osallistui jo neljättä kertaa Porvoon päiville. Tapahtumassa
tehtiin yhdistystä tunnetuksi porvoolaisille huoltajille. 
Tällä kertaa aihealueena oli päiväkodit ja lasten osallistaminen.
Pisteellämme oli onnenpyörä, jota pyöräytettyäään lapset saivat
vastata päiväkotiaiheisiin kysymyksiin. Kaikki vastaajat saivat
pienen kiitoksen osallistumisestaan. Lasten vastaukset toimitettiin
tiedoksi varhaiskasvatuspalveluille.
Yhdistyksen pisteellä oli myös kasvomaalausta, saippuakuplia,
katuliituja ja Nössö-pelle. Jaossa oli myös tietoa Suomen
Vanhempainliitosta ja POFF:sta.

Linnajoen koulun 7.-luokkalaisten ryhmäyttävät vanhempainillat
Yhdistys auttoi Linnajoen vanhempainyhdistystä järjestämällä ryhmäyttäviä vanhempainiltoja. Iltoja 
pidettiin kahtena peräkkäisenä päivänä (29. ja 30.8.). Kaikille yhdeksälle rinnakkaiselle luokalle saatiin
muodostettua vanhempaintiimit. Opettajat, huoltajat ja ryhmäytyksen vetäjät kokivat ryhmäytykset 
positiiviksi ja hyödyllisiksi.

Kodin ja koulun yhteistyö

Liikenneturvallisuuskartoitus
Liikenneturva suosittelee, että koulujen turvallisuuskansioissa olisi kartoitettuna myös koulumatkan ja 
koulun piha-alueen turvallisuus. Koska sivistystoimella oli tahtoa,
mutta ei resursseja, kartoituksen tekoon, POFF lupautui tekemään
kartoitukset muutama koulu kerrallaan keväällä 2014 alkaen.
Projekti saatettiin päätökseen 2017 keväällä, jolloin kartoitettiin
Hamarin, Keskuskoulun ja Pääskytien oppilaiden koulumatkojen
turvallisuus. 
 
Kartoitus tehtiin 22 koulussa ja siihen osallistuivat oppilaat,
huoltajat ja henkilökunta, yhteensä n. 4 750 oppilasta huoltajineen.
Yhdistykselle palautettiin n. 5 700 täytettyä lomaketta yhteenvetoa
varten.

Vaaranpaikkoja ilmoitettiin 377. Suurin määrä ilmoituksia, 101 kpl,
tuli Kuninkaantiestä. Seuraavana oli 96 ilmoitusta Läntisen
Mannerheiminväylän ja Vanhan Helsingintien risteyksestä.

Kaikkiin tehtyihin kartoituksiin voi tutustua osoitteessa 
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/liikenneturvallisuus/

Polkupyöräajokortti
Yhdistys tarjosi jo kahdeksannen kerran jäsenyhdistyksilleen mahdollisuuden tilata 
polkupyöräajokortin opetusmateriaali koulunsa kakkos- tai kolmasluokkalaisille. 

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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10 jäsenyhdistystä (Albert Edelfelt, Epoo, Hindhår, Hinthaara, Huhtinen, Kevätkumpu, Kulloo, Peippo,
Tolkkinen ja Tuorila) teki tilauksen yhteensä 350 oppilaalle.  Yhdistys hankki materiaalin 
Liikenneturvasta. Sponsorina oli LähiTapiola. Jäsenet voivat tilata materiaalin yhdistyksen kotisivuilla 
olevalla lomakkeella.
Jo noin 2 500 porvoolaista oppilasta on suorittanut polkupyöräajokortin avustuksellamme ja saanut 
lisäopetusta turvalliseen liikkumiseen liikenteessä jalan ja pyörällä.

8.-luokkalaisten liiikenneturvallisuustapahtuma
Linnajoen koulun vanhempainyhdistys aloitti 8.-luokkalaisten liikenneturvallisuustapahtuman 2014 ja 
POFF on ollut mukana alusta alkaen. 
2017 tapahtumaan kutsuttiin kaikki Porvoon 8.-luokkalaiset.
Tilaisuus järjestettiin kahtena peräkkäisenä päivänä.
Pääskytien ja Albert Edelfeltin oppilaat kutsuttiin Pääskytien
koulun liikuntasaliin 6.3. ja Linnajoen, Lyceiparken skolan
sekä Strömborgska skolan oppilaat Urheiluhallille 7.3.
Maaliskuisessa tapahtumassa poliisi, palo- ja pelastuslaitos,
Liikenneturva ja autokoulut kertoivat mopoikäisille nuorille
turvallisesta liikennekäyttäytymisestä. Nuorisopalvelut olivat
myös mukana tapahtumassa.

Suojatiepäivystys 2.10.
POFF järjesti yhdessä MLL Uuden Porvoon
paikallisyhdistyksen kanssa suojatiepäivystyksen, jonka yhteydessä jaettiin heijastimia. Osuuspankki, 
LähiTapiola ja Folksam lahjoittivat yhteensä 200 heijastinta. Päivystäjien liivit saatiin Nordealta MLL 
Uudenmaan piirin kautta sekä LähiTapiolalta.
Päivystäjiä haettiin facebook-ilmoituksella, eläkeläisjärjestöistä sekä vanhempainyhdistyksistä. 
Päivystäjiä saatiin 18 ja sillä joukolla voitiin järjestää puolen tunnin pituinen päivystys 14 alakoulun 
lähettyvillä.
Suojatiepäivystys järjestettiin kansallisen heijastinpäivän (1.10.) yhteyteen Porvoon 
liikenneturvallisuusryhmän toiveesta.

Koulukuvaussopimus
Yhdeksän koulua (Epoo, Hindhår, Hinthaara, Ilola, Kerkkoo, Kulloo, Linnajoki, Tolkkinen ja Tuorila) 
oli mukana yhteisessä  koulukuvaussopimuksessa. Kuvaussopimuksen kilpailutuksen voitti Focusoiva. 
Sopimus solmittiin vuodeksi. Järjestelykorvausta ei otettu, jotta kuvat olisivat maksajille, eli huoltajille,
mahdollisimman edullisia.

Yhdistys teki helmikuussa aloitteen porvoolaisten koulujen yhteisestä koulukuvaussopimuksesta. 
Vastausta aloitteeseen ei saatu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Muu toiminta
Yhdistys kannusti jäsenyhdistyksiä olemaan mukana Koulurauhan julistuksessa 24.8. sekä Kodin ja 
Koulun Päivän vietossa 29.9. ja ottamaan osaa suojatiepäivystykseen 2.10.

Kunnallinen vaikuttamistyö

Virkamiehiä ja luottamushenkilöitä kutsuttiin Paahtimoon glögille ja heihin
otettiin vuoden aiakana tarpeen tullen yhteyttä yhdistykselle ja sen jäsenistölle
tärkeissä asioissa. POFF lähetti 90 joulukorttia yhteistyökumppaneille.

Sivistystoimi
Yhdistys tapasi Porvoon kaupungin sivistysjohdon kolme kertaa. Keskustelun
aiheita olivat: kodin ja koulun yhteistyö, aamuparkkitoiminta ja Para School
Day.
Tapaamisissa kuultiin myös sivistystoimen ajankohtaiset uutiset.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen- työryhmä
2015 kootun moniammatillisen työryhmän tehtävä on ollut kehittää lasten ja nuorten osallisuutta ja 
halua vaikuttaa Porvoossa. Ryhmässä oli lisäksemme edustajat varhaiskasvatuksesta, 
koulutuspalveluista, nuorisopalveluista, konsernihallinnosta, sosiaali- ja terveystoimesta, 
nuorisovaltuustosta ja kaupunkikehityksestä. Yhdistys edusti työryhmässä huoltajia. Ryhmä kokoontui 
neljä kertaa. Tapaamisissa keskusteltiin kunkin edustajan oman
toiminta-alueen muutoksista lapsia osallistavampaan suuntaan, LAPE-
työstä, nuorten osallistamisesta kuntavaaleihin, kuntapäättäjien
kouluttamisesta lapsivaikutusten arviointiin sekä tutustuttiin
Ohjaamon toimintaan. 
POFF otti tehtäväkseen avustaa nuorisovaltuustoa kuntavaalien
vaalipaneelin järjestämisessä ja osallistui nuvan vaalityöryhmän
kokouksiin. Paneeli pidettiin 8.3. Grandissa.

Osallisuuden ja yhteistyön tiimi
Porvoon koulutoimi lakkautti kaikki tiimit. Myös osallisuuden ja yhteistyön tiimi lopetti toimintansa. 

Lape-työryhmä
Lapsi- ja perhepalveluja tulee muuttaa käyttäjäystävällisemmiksi. Porvoossa muutostyötä tekemään 
perustettiin moniammatillinen työryhmä, johon huoltajien edustajaksi kutsuttiin POFF. 
Lape-ryhmä jaettiin pienempiin alatyöryhmiin, joista POFF nimettiin VARKO-ryhmään, eli 
Varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena.

Liikenneturvallisuusryhmä
POFF kutsuttiin mukaan Porvoon liikenneturvallisuusryhmään laatimaan Porvoon turvallisen ja 
kestävän liikkumisen suunnitelmaa. Porvoon liikenneturvallisuuden vuosikellossa oli POFFin 
tapahtumia seuraavasti: maaliskuussa 8.-luokkalaisten mopotapahtuma, toukokuussa 2.-3.-
luokkalaisten pyöräkortti ja lokakuussa suojatiepäivystys. Kokouksia oli vuoden aikana viisi.

Sisäilmaryhmä
Idea ryhmästä sai alkunsa Hinthaaran sisäilmakeskustelutilaisuudessa 14.2. ja ryhmästä tuli Porvoon 
toimitilajohdon ja POFFin yhteistyöryhmä. Ryhmään kutsuttiin aktiivisia ”Vanhempien varjoraportti 
sivistysverkkoselvitykseen” tekijöitä, koska he olivat jo tutustuneet koulujen sisäilmaongelmiin 
varjoraporttia tehdessään. Varjoraportti julkaistiin 19.1. ja se on luettavissa POFFin sivuilla. 
Sisäilmaryhmän ensimmäinen kokous oli 8.5. Ryhmä ehti kokoontua kuusi kertaa vuoden aikana. 
Sisäilmaryhmän pöytäkirjat ovat myös POFFin kotisivuilla.

Pro Porvoon pienkeittiöt
2017 keskitimme vaikuttamistyön siihen mistä, mitä ja miten keskuskeittiössä ruokaa valmistetaan 
tarkoituksena lähi- ja luomuruoan käytön lisääminen sekä asiakkaiden toiveiden kuuleminen.  
POFF tutki ruokalistojen raaka-aineluetteloita sekä raaka-aineiden hankintapaikkoja, kuunteli lasten ja 
nuorten mielipiteitä kouluruuasta ”Kuuluuko nuorten ääni”-tapahtumassa, tutustui lähiruuan 
saantitilanteeseen Porvoon peruna-vierailulla ja tapasi tilapalvelujen ruoka-asioista vastaavia sekä 
lobbasi kuntapäättäjiä paikallisen ruuan puolesta.

Duunitehdas: nuorten jatkokoulutusmahdollisuudet, nuorisotyöttömyys ja kesätyöpaikat
Vanhempien edustajana yhdistys oli kiinnostunut nuorison työllistymisestä, jatkokoulutuspaikoista ja 
syrjäytymisen ehkäisystä.
Duunitehdas-työllisyysmessut järjestettiin jo kolmannen kerran. Yhdistys hoiti aiemmin hankkimansa 
tapahtuman oppaiden paidat. Paidat jaettiin, kerättiin, pestiin, silitettiin ja vietiin säilöön ensi vuonna 
tilaisuudessa jaettavaksi. 7.2. tapahtuman lisäksi Duunitehdas tapaamissa oltiin vuoden aikana kaksi 
kertaa.
Yhdistys myös auttoi Duunitehtaalla henkilökunnan kahvilassa ja pelauttamalla kävijöitä työnhakupeli-
pisteellä. 

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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Nuorisopalvelut ja yhteistyö
Yhdistys teki Porvoon nuorisopalveluiden kanssa yhteistyötä osallistumalla mm. tapahtumiin: 
31.1. Kuuluuko nuorten ääni?, 31.3. Ketä kiinnostaa-demokratiatapahtuma nuorille ja 9.5. Choices-
tapahtuma. Yhdistys välitti nuorisopalvelujen viestejä vanhempainyhdistyksille.

Kuntavaalipaneeli 27.3.
POFF järjesti yhdessä MLL Uuden Porvoon paikallisyhdistyksen kanssa kuntavaalipaneelin Pomo-
talossa. Tilaisuuden alusti MLL erityisasiantuntija, lakimies Esa Iivonen aiheena lapsivaikutusten 
arviointi kunnallisessa päätöksenteossa. Panelistien kysymysten aihealueina olivat varhaiskasvatus, 
koulutus ja perheiden hyvinvointi.

Suuri sisäilmailta Porvoossa 21.3.
Porvoossa, kuten muissakin Suomen kunnissa, on paljon sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja.
Hinthaaran koulun sisäilmaongelmien puhjettua, päätettiin koulun kannatusyhdistyksen järjestämässä 
tilaisuudessa koota ryhmä asiantuntijoita keskustelemaan ratkaisuista sisäilmaongelmien 
selättämiseksi. Järjestelyihin tuli mukaan poliitikkoja eri puolueista.
Sisäilmailta pidettiin WSOY-talon auditoriossa ja se veti tilan täyteen kuulijoita.

Suomi 100 – Syödään yhdessä
Syödään yhdessä oli samalla yhdistyksen jäsentapahtuma sekä yhteistyöprojekti MLL Uuden Porvoon 
ja Porvoon seudun 4H kanssa, olihan Suomi 100 teemana yhdessä-tillsammans. Piknik periaatteella 
järjestetty tapahtuma pidettiin Runeberginpuistossa. POFF tarjosi kahvia, mehua, ilmapalloja ja tietoa 
yhdistyksestä. Yhdistyksen oma Nössö-pelle viihdytti kävijöitä. MLL toi paikalle grillin, askartelua ja 
myöskin ilmapalloja. 4H rakensi keppari- ja keppigrossiradan. Myös Liikuta lasta ry oli mukana ja toi 
tapahtumaan Airtrack-ilmavolttiradan. Porvoon raittiusyhdistys mahtui myös mukaan tapahtumaan 
laulattamaan kävijöitä Limonaatia yhtyeen vetämänä.

Lapsen oikeuksien päivä 
20.11. teimme Lapsen oikeuksien päivää näkyväksi kauppakeskus
Lundissa. Tilasimme Unicefilta julisteita, jotka laitettiin esille. Lisäksi
jaoimme ilmapalloja ja tietoa lapsen oikeuksista. 

Valtakunnallinen yhteistyö:

Yhdistyksen edustajat osallistuivat seuraaviin Vanhempainliiton
tilaisuuksiin:
27.1. Educamessut, Suomen Vanhempainliiton osasto (Mikkola)
23.4. ”Yhdessä eteenpäin”-jäsenpäivä (Juvonen ja Mikkola)
26.-27.8. Suomen Vanhempainliiton Alueyhdistys viikonloppu (Juvonen ja Peltokangas)
25.11. Suomen Vanhempainliiton liittokokous (Juvonen, Nieminen ja Peltokangas). Edustimme 
kahtatoista porvoolaista vanhempainyhdistystä.

Yhdistys sai muilta alueyhdistyksiltä neuvoja ja vertaistukea mm. Alue ZOO-facebook sivuston 
välityksellä.

21.2. POFF tapasi Suomen lähikoulut ry-edustajia Porvoossa aiheena kouluverkko (Juvonen, 
Martikainen ja Mikkola).
Marraskuussa yhdistys osallistui Suomen lähikoulut ry:n valtakunnalliseen koulumatkakampanjaan. 
Etsimme kampanjaan mukaan lähteneille luottamushenkilöille kumppaniksi perheitä, joiden lasten 
kanssa lähdettiin koulumatkalle. Kampanjan tavoite oli saada julkisuutta pitkille tai muuten 
haasteellisesti järjestetyille koulumatkoille.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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HALLINTO JA TALOUS

Hallituksen kokoonpano
Yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat: Tarja Juvonen (puheenjohtaja), Laura Karén 
(varapuheenjohtaja), Nina Martikainen (sihteeri ja jäsenvastaava, Linnajoen koulu), Marja-Liisa 
Mikkola (rahastonhoitaja, Linnankosken lukio) ja Johanna Peltokangas (Kevätkummun koulu).

Kokoukset
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. 
Vuosikokous oli 2.3. 
Koulutus
Yhdistyksen sihteeri osallistui koulutukseen ”Tarinallisuus järjestön viestinnässä”. 

Yhdistyksen aloitteet ja kannanotot
 - KUNTALAISALOITE: Koulu- ja päiväkotikuvausten tarjouspyyntöjen teko pitää keskittää yhdelle 
taholle, kaupungin hankintapalveluille
 - KUNTALAISALOITE: Porvoon peruskouluihin ja toiselle asteelle yksi 
lauantaikoulupäivä/lukuvuosi
 - Kannanotto peruskoulujen ja lukioiden työ- ja lomapäiviin lukuvuonna 2018-2019
Lauantaikoulupäivä, jotta kodin ja koulun yhteistyölle olisi paremmat edellytykset

Aloitteet ja kannanotot ovat luettavissa http://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/kannanotot-ja-
mielipidekirjoituk/

Yhdistyksen edustukset
HYMY-ryhmä sivistysjohdon kanssa ( hallitus)
Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen-työryhmä (kevät: Mikkola, varalla Juvonen ja syksy: 
Juvonen, varalla Karén)
LAPE-työryhmä (Juvonen, varalla Martikainen)
Liikenneturvallisuusryhmä (Mikkola)
Sisäilmaryhmä (Karén, varalla Juvonen)
Osallisuuden ja yhteistyön tiimi (Karén ja Mikkola)
Duunitehdas (Mikkola)
Meidän Porvoo (Mikkola)
Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsenyys (Juvonen ja Peltokangas)

Talous 
Yhdistyksellä oli tili Myrskylän Säästöpankissa.
Jäsenmaksua ei peritty. Liittymismaksu oli 10 €.
Yhdistys sai toimintaan yleisavustusta 2 000,00 €  Suomen Vanhempainliiton aluerahana. 
Sen lisäksi yhdistys sai Varuboden Oslalta 500,00 € avustusta.
Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Tarja Räikkönen ja varatoiminnantarkastaja Ulla Keinänen.

TIEDOTUS

Ulkoinen viestintä
Yhdistyksen facebook-sivut olivat hyvä tiedottamisen kanava kotisivujen ja sähköpostiviestien lisäksi.
Yhdistyksestä kertovaa esitettä jaettiin kohtaamisissa ja tilaisuuksissa. 
Hallituksen jäsenet jakoivat nimellään varustettuja käyntikortteja tapaamisissa luottamushenkilöille, 
virkamiehille ja muille yhteistyökumppaneille.

Verkkosivujen osoite oli www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
Facebook-sivujen osoite oli www.facebook.com/porvoonvanhemmat.
Sähköpostiosoite oli vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
Puhelimitse yhdistykseen sai yhteyden puheenjohtajan puhelinnumerosta.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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Yhdistys pyrki vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen lähettämällä porvoolaisille luottamushenkilöille, 
virkamiehille ja tiedotusvälineille lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista asioista.

POFF mainittiin mediassa 27 kertaa. Uutisia ja haastatteluja oli Uusimaassa, Itäväylässä, Östra-
Nylandissa, radio Suomessa ja Liikennevilkussa. Eniten palstatilaa sai sisäilma- ja 
liikenneturvallisuustyö. Lehdet uutisoivat myös yhdistyksen tapahtumista sekä aloitteista ja 
kannanotoista

Yhdistys osallistui useaan tapahtumaan tullakseen näkyvämmäksi toimijaksi Porvoossa:
 - Varhaiskasvatuksen uudet tuulet 1.2, Uusimaan Sote-ilta 1.3, Innostamo-tapahtuma 20.3, POAJn 
vaalipaneeli 23.3, OAJ on the road 4.10.

Sisäinen viestintä
Yhdistys tiedotti kokouksista, esityslistoista ja pöytäkirjoista jäseniä facebookin kautta. Jäsentiedotteet 
lähetettiin jokaiselle jäsenelle sähköpostilla.
Lisäksi yhdistys oli yhteydessä jäsenyhdistyksiinsä tarpeen mukaan.
Yhdistys käytti WhatsApp-palvelua, sähköpostia, tekstiviestejä ja puhelinta hallituksenjäsenten 
välisessä viestinnässä. 

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi


