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

         

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013 - 31.12.2013

Yhdistyksestä:
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf on Porvoossa toimiva 
vanhempainyhdistysten alueellinen yhdistys. 
Yhdistyksessä on 16 jäsenyhdistystä, 14 suomen- ja 2 ruotsinkielistä.
Toimintavuoden aikana saimme kaksi uutta jäsentä.
Jäsenyhdistystemme kouluissa on yhteensä n. 3200 oppilasta (syksy – 2013).

Hallinto ja talous:
Hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet: Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja/rahastonhoitaja), 
Sari Virtanen (Kerkkoo, varapuheenjohtaja), Tarja Juvonen (Huhtinen,  sihteeri), Jaana Tähtinen 
(Kulloo, kotisivujen ylläpito), Mervi Korkolainen-Nyqvist (Ilola, leikekirja), Laura Karén (Hindhår), 
Kari Laamanen (Albert Edelfelt, pyöräkortti ja koulukuvaussopimus), Pertti Nieminen (Epoo) ja
Nina Martikainen (jäsenrekisteri).

Hallitus on kokoontunut 9 kertaa. 
Vuosikokous oli helmikuussa.
Uusimme sääntömme SVL’n alueyhdistysten mallisääntöjen mukaiseksi. Ne 
mahdollistavat henkilöjäsenyyden. 

Yhdistyksellä on tili Sampo Pankissa.
Jäsenmaksua ei peritty.
Liittymismaksu oli 10€.
Toiminnan kulut jaettiin tasan jäsenyhdistysten kesken.

Tiedotus:
Kotisivujen osoite on www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi.
Sieltä löytyvät mm. yhdistyksen toimintakertomukset.
Tiedotamme kotisivujen kautta ja sähköpostitse.
Kokouskutsut, esityslistat, pöytäkirjat ja tiedotteet lähetetään jokaiselle jäsenelle.
Olemme tiedottaneet tärkeänä pitämiämme asioita myös muille vanhempaintoimijoille kuin jäsenille.

Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu myös porvoolaisia luottamushenkilöitä.

Koulukuvauksista yhdistyksen edustajaa on haastateltu sekä Helsingin sanomiin että Uusimaa-lehteen. 
Yhdistyksen toiminnasta on kerrottu lehdessä myös Zero-tapahtuman yhteydessä.

Toiminta:   
Vanhempaintoiminta
Sekä suomenkieliseen lukioon, että Porvoon toiseen suomenkieliseen yläkouluun perustettiin 
vanhempainyhdistykset. Yhdistykset liittyivät alueyhdistykseemme.

Hem och skola yhdistykset kutsuttiin tapaamiseen ja Tolkkisissa vierailtiin kaksikielisessä 
tapahtumassa, jonka järjestäjinä olivat kylän Hem och skola-
ja vanhempainyhdistys.

Kuuden jäsenyhdistyksen hallituksen kokouksissa sekä kahden yhdistyksen tapahtumissa on vierailtu 
tutustumassa vanhempainyhdistystoimijoihin ja kertomassa alueyhdistyksen toiminnasta.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi

http://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/
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Kodin ja koulun yhteistyö
Rehtorikokouksessa kerroimme ehdotuksistamme kodin ja koulun yhteistyön vahvistamiseksi.

Kunta käynnisti yläkouluissa uuden tehtävän, school coach. Tehtävään valittu henkilö oli 
kokouksessamme esittäytymässä,  kertomassa tehtävän sisällöstä ja yhteistyötoiveista..

Seitsemän jäsenyhdistyksen koulussa järjestettiin n.200’lle kakkosluokkien oppilaalle mahdollisuus 
suorittaa Liikenneturvan suunnittelema polkupyöräajokortti. Sponsorina oli LähiTapiola. 
Mukana olivat: Albert Edelfelt, Epoo, Hamari, Hindhår, Hinthaara, Ilola ja Tuorila.

Seitsemän koulua oli mukana yhteisessä  koulukuvaussopimuksessa. 
Mukana olivat: Epoo, Hindhår, Hinthaara, Kerkkoo, Kulloo, Linnajoki ja Tuorila.

Jäsenyhdistyksiä kannustettiin olemaan mukana koulurauhan julistuksessa (21.8.), Kodin ja Koulun 
Päivän (27.9.) sekä Kansainvälisen opettajien päivän (5.10.) vietossa.

Kunnallinen vaikuttamistyö
Yhdistyksen hallitus on tavannut Porvoon kaupungin sivistysjohdon neljä kertaa. Tapaamiset olivat 
helmi- touko-, loka- ja joulukuussa.

Olemme esitelleet yhdistyksen toimintaa sivistyslautakunnalle sekä kutsuneet suomen- ja 
ruotsinkielisen koulutusjaoston tapaamaan kaikki suomen- ja  ruotsinkieliset vanhempainyhdistysten 
edustajat.

Meidän Porvoo-tilaisuuksia Vanhus- ja Vammaisneuvoston sekä Nuorisovaltuuston edustajien kanssa 
oli kolme. Niistä yhteen kutsuttiin uuden valtuuston ryhmien puheenjohtajat tutustumaan 
toimintaamme .

POAJ’n kanssa tavattiin kerran ja oltiin sähköpostiyhteydessä pariin otteeseen.

Porvoon nuorisopalveluiden kanssa on tehty yhteistyötä mm. osallistumalla Choices- ja Zero-
tapahtumiin.
Veimme heille myös ajatuksen Nuorten mediatoimitus-hankkeesta ja esittelimme heille yhteyshenkilön
Mediakasvatusseurasta, joka kertoi rahoitusmahdollisuuksista.

Yhdistys on osallistunut myös muiden sidosryhmien tapahtumiin, mm. MLL ja Vammaisneuvosto.

Yhdistyksen edustaja oli kutsuttu Porvoon kaupungin uutta strategiaa varten koottuun vaikuttajaraatiin 
aiheena kuntalaisten osallisuus ja hyvinvointi sekä seuraamaan paneelikeskustelua strategiasta .

Aloitteet
Teimme aloitteen siitä, että vanhempien tulee saada tietää opettajien kelpoisuus

Valtakunnallinen yhteistyö:
Yhdistyksellä oli kaksi edustajaa Suomen vanhempainliiton Alueyhdistysten kesäpäivillä.

  
Kaksi hallituksen jäsentä aloitti yhdistystoiminnan opiskelun Alueyhdistys akatemiassa.

Puheenjohtaja otti osaa OPS Kick off-seminaariin Vantaan Tikkurilassa.

Alueyhdistyksellä oli kaksi edustajaa Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa. Valtakirjat mukaan 
lukien, edustimme seitsemää porvoolaista yhdistystä liittokokouksessa.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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Sidosryhmät:
Toimintaa entisten kanssa jatkettiin.
Porvoon kaupungin nuorisopalveluiden kanssa tiivistettiin aiemmin aloitettua yhteistyötä. 
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