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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA    2016

YHDISTYKSESTÄ

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

Vuoden 2016 saavutuksia oli yhdistyksen tunnettavuuden parantuminen. Se toi lisää edustuksia 
työryhmissä. Lisäksi yhdistyksen kaksikielisyys virallistettiin käännättämällä säännöt ruotsiksi ja 
hyväksyttämällä kaksikielisyys Patentti ja rekisterihallituksessa. Otimme käyttöön yhdistyksen nimestä
lyhenteen POFF, joka tulee sanoista POrvoon ja FöräldraFöreningar.

Suomen Vanhempainliiton alueraha mahdollisti toiminnan pyörittämisen.

2016 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa ei onnistunut toivotulla tavalla.
Tavoitteista parhaiten edistyi yhdistyksen jäsenten keskinäinen yhteistyö.

TOIMINTA

Vanhempaintoiminta

Jäsenet
Vuonna 2016 saatiin kaksi uutta ruotsinkielistä hem och skola-yhdistystä jäseniksi. 
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 23 jäsenyhdistystä, 15 suomen- ja 8 ruotsinkielistä, sekä kaksi 
henkilöjäsentä.
Jäsenyhdistysten kouluissa oli yhteensä 5099 oppilasta (syksy 2016).

Yhteydenpito
Yhdistys kutsui suomen- ja ruotsinkieliset vanhempainyhdistykset tapaamiseen 20.8. (Lukukauden 
avajaispiknik Kokonniemessä). Tilaisuus jouduttiin peruuttamaan vähäisestä 
ennakkoilmoittautumisesta johtuen. 23.11. järjestimme jäsentapaamisen jouluglögien merkeissä 
Paahtimossa. 
Yhdistysvierailuja tehtiin neljä (Huhtinen 4.4, Epoo 5.4, Hinthaara 11.4. ja Tolkkinen 24.11.) 
Tutustuimme jäsenyhdistysten uusiin hallitusten jäseniin sekä kerroimme alueyhdistyksen ja Suomen 
Vanhempainliiton toiminnasta.
Yhdistys oli yhteydessä kaikkiin jäsenyhdistyksiin lähettämällä kokouspostien mukana tietoa 
ajankohtaisista asioista. Niiden lisäksi kirjoitettiin useita jäsenviestejä. Yhdistyksiin oltiin myös 
yhteydessä ja annettiin apua sekä neuvoja vanhempainyhdistystoimintaan liittyen.
Jotta yhteydenpito olisi kaksisuuntaista, jäsenillä oli mahdollisuus ottaa yhteyttä yhdistykseen  
kotisivujen www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi kautta. Sivuilla oli yhteydenottolomakeet koskien 
tapahtumia, liikenteen vaaranpaikkoja ja vapaata palautetta. 

Choices 3.5.
Nuorisopalvelut kutsui yhdistyksen mukaan 6.-luokkalaisten vanhemmille järjestettyyn Choices-
päihdekasvatustilaisuuteen. Hoidimme tilaisuuden kahvituksen ja osallistuimme paneelikeskusteluun.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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Porvoon päivät 11.6.
Yhdistys osallistui jo kolmatta kertaa Porvoon päiville. Tapahtumassa tehtiin yhdistystä tunnetuksi 
porvoolaisille huoltajille. 
Kiinnitimme tilaisuudessa huomion suunnitteilla olevaan
kouluverkon supistukseen ja koulujen lakkautuksiin.
Pisteellämme oli onnenpyörä, jota pyöräyttämällä sai olla
päättämässä koulujen kohtalosta. Kaikkien osallistujien kesken
arvottiin elokuvalippupaketti kahdelle.
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 iltana (30. ja 31.8.). 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. Sivistystoimella oli tahtoa, mutta ei resursseja,
kartoituksen tekoon. POFF lupautui tekemään kartoituksen
muutama koulu kerrallaan. 
Kartoitukset aloitettiin jo 2014. Silloin kartoitettiin
kokeilumielessä kolme koulua (Hindhår, Hinthaara ja Linnajoen
koulu). 2015 keväällä kartoitettiin viisi koulua (Kevätkumpu,
Kullo, Kulloo, Lyceiparken ja Vårberga) ja syksyllä kahdeksan
koulua (Epoo, Grännäs, Huhtinen, Ilola, Kerkkoo, Kvarnbacken, Sannäs ja Tuorila). 
2016 keväällä kartoitetut koulut olivat Albert Edelfelt, Peippo ja Tolkkinen, joista täytettyjä lomakkeita
tuli 714 oppilaalta, 503 huoltajalta ja 40 opettajalta. Yhdistys kävi läpi yhteensä 1257 lomaketta. 

Koulukohtaisista koosteista keskusteltiin kuntatekniikan
kanssa 8.1. ja 19.8. Keskusteluissa selvitettiin kenen
vastuualueelle ilmoitetut vaaranpaikat kuuluivat.
Kuntatekniikalle kuulumattomista ongelmista oltiin
yhteydessä ELY-keskukseen ja toimitilajohtoon. Kaikkiin
tehtyihin kartoituksiin voi tutustua osoitteessa
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/liikenneturvallisuus/

Koulut saivat päättää esittävätkö selvityksen tulokset
huoltajille ja oppilaille vanhempainillassa, Wilman kautta vai
peda net-sivuillaan. Toivottiin kuitenkin, että vastaajille
menisi tieto siitä, että kaikki ilmoitetut vaaranpaikat vietiin
eteenpäin asianomaisille virkamiehille.
Koulujen rehtoreihin oltiin yhteydessä ennen kartoituksia ja heille kerrottiin kartoituksen tekoon 
liittyvistä käytännön asioista. 
Kartoitusten ansiosta yhdistys otettiin mukaan kunnan koulumatkojen vaarallisuuden luokituksen 
päivittämiseen. Yhdistyksen edustaja oli mukana maastokäynneillä 18.1. tuomassa oman 
näkemyksensä koulumatkojen varanpaikoista.

Syksylle suunnitellut kartoitukset päätettiin siirtää keväälle 2017.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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Polkupyöräajokortti
Yhdistys tarjosi jäsenyhdistyksilleen mahdollisuuden tilata polkupyöräajokortin opetusmateriaali 
koulunsa kakkosluokkalaisille. 
8 jäsenyhdistystä (Albert Edelfelt, Epoo, Hindhår, Hinthaara, Huhtinen, Ilola, Kevätkumpu ja 
Tolkkinen) teki tilauksen, joka koski 
360 oppilasta.  Yhdistys tilasi materiaalin Liikenneturvasta.
Sponsorina oli LähiTapiola.
Polkupyöräajokortti on suoritettu porvoolaisissa kouluissa  seitsemän
vuoden ajan. Kyseisinä vuosina Porvoossa yli 2000
kakkosluokkalaista on suorittanut polkupyöräajokortin ja saanut
lisäopetusta turvalliseen liikkumiseen liikenteessä jalan ja pyörällä.

8.-luokkalaisten liiikenneturvallisuustapahtuma
Linnajoen koulun vanhempainyhdistys aloitti 8.-luokkalaisten liikenneturvallisuustapahtuman 2014.
POFF on ollut mukana alusta alkaen. Kahtena viimeisenä vuotena mukana oli myös Lyceiparkens 
skola. Maaliskuisessa tapahtumassa poliisi, palo- ja pelastuslaitos, Liikenneturva ja autokoulut 
kertoivat mopoikäisille nuorille turvallisesta liikennekäyttäytymisestä. Nuorisopalvelut olivat möys 
mukana tapahtumassa.

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

Asia porvoolaisten koulujen yhteisestä koulukuvaussopimuksesta vietiin jaostoihin keskusteltavaksi, 
mutta vielä ei päästy yhteisymmärrykseen sen tarpeellisuudesta ja sopimuksen tekijästä.

Yhteistyö rehtoreiden kanssa
13.1. vierailimme suomenkielisten rehtorien kokouksessa kertomassa uuden OPS:n suomista 
mahdollisuuksista osallistaa vanhempainyhdistyksiä kouluissa. Puhuimme myös koulukuvauksista, 
liikenneturvallisuuskartoituksista, koulujen mahdollisuudesta tilata pyöräkorttimateriaalia ja uudesta 
pedasta.
25.1. tapasimme Pääskytien koulun rehtorin koulukuvausasioiden tiimoilta.
18.5. tapasimme Albert Edelfeltin koulun ja Pääskytien koulun rehtorit 8.-luokkalaisten 
liikenneturvallisuustapahtumaan liittyen.

Muu toiminta
Yhdistys kannusti jäsenyhdistyksiä olemaan mukana Koulurauhan julistuksessa (23.8) sekä Kodin ja 
Koulun Päivän (30.9) ja Maailman opettajien päivän (5.10) vietossa.

Kunnallinen vaikuttamistyö

Sivistystoimi
Yhdistys tapasi Porvoon kaupungin sivistysjohdon neljä kertaa. Keskustelun aiheita olivat:
- 10.3: Sisäilmaongelmat, sivistysverkkoselvitys, OPS ja turvapaikanhakijoiden kouluun 
sijoittautuminen.
- 4.5: Huoltajien osallistaminen kouluyhteisössä, uuden pedanetin käyttöönotto ja 
vanhempainyhdistysten ohjaus sen käyttöön ja koulukuraattorien uusi työnjako.
- 15.9: Sivistysverkkoselvitys
- 17.11: Kodin ja koulun yhteistyö kunta, koulu ja luokkatasolla.
Tapaamisissa kuultiin myös sivistystoimen ajankohtaiset uutiset.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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OPS 2016
Tapasimme OPS 2016 tiimoilta erityissuunnittelija Tiina Välikankaan 12.1. ja 18.4. 
12.1. suunniteltiin 26.1. pidettyä huoltajien OPS-iltaa ja 18.4. käytiin läpi Porvoon paikallisia 
kirjauksia.

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen- työryhmä
2015 kootun moniammatillisen työryhmän tehtävä on ollut kehittää lasten ja nuorten osallisuutta ja 
halua vaikuttaa. Ryhmässä oli lisäksemme edustajat varhaiskasvatuksesta, koulutuspalveluista, 
nuorisopalveluista, konsernihallinnosta, sosiaali- ja terveystoimesta, nuorisovaltuustosta ja 
kaupunkikehityksestä. Yhdistys edusti työryhmässä huoltajia. Ryhmä kokoontui neljä kertaa: 6.4, 19.5, 
6.9. ja 23.11. Tapaamisissa keskusteltiin lapsivaikutusten arvioinnista, lapsiystävällisestä kunnasta ja 
lähestyvistä kuntavaaleista. Työryhmän varsinaisena jäsenenä oli Mikkola ja varalla Juvonen. POFF 
lupasi auttaa nuorisovaltuustoa vaalipaneelin järjestelyissä kevään kuntavaalien alla.

Osallisuuden ja yhteistyön tiimi
Tiimin vastuulla on oppilaskuntatyö sekä kodin ja koulun yhteistyö Porvoossa. Yhdistys kutsuttiin 
tapaamiseen 29.11. aiheena vanhempainillat. Tiimissä yhdistystä edustivat Karén ja Mikkola.

Lape-työryhmä
Lapsi- ja perhepalveluja tulee muuttaa käyttäjäystävällisemmiksi. Muutostyötä tekemään perustettiin 
työryhmä, johon yhdistyksemme varsinaiseksi edustajaksi nimettiin Juvonen ja varalle Martikainen.
Kokoontumisia ei ollut vielä 2016 puolella. 

Pro Porvoon pienkeittiöt
Porvoo päätti rakentaa keskuskeittiön. Nyt keskitimme vaikuttamistyön siihen mistä, mitä ja miten 
keskuskeittiössä ruokaa valmistetaan tarkoituksena lähi- ja luomuruoan käytön lisääminen sekä 
asiakkaiden toiveiden kuuleminen.  
Tutkimme nykyisten ruokalistojen raaka-aineluetteloja sekä tutustuimme tulevan keittiön 
laitehankintoihin. Vierailimme keskuskeittiössä virtuaalisesti 16.5. sekä osallistuimme Lähiruoka-
Närmat-seminaariin 12.5.

Duunitehdas: nuorten jatkokoulutusmahdollisuudet, nuorisotyöttömyys ja kesätyöpaikat
Vanhempien edustajana yhdistys oli kiinnostunut nuorison työllistymisestä, jatkokoulutuspaikoista ja 
syrjäytymisen ehkäisystä.
Duunitehdas-työllisyysmessut järjestettiin jo toisen kerran. Yhdistys oli mukana hankkimassa 
tapahtuman oppaiden paidat. Yhdistys myös pesi ja silitti paidat tapahtuman jälkeen ja vei ne 
nuorisotila Zentraan säilöön seuraavan vuoden tapahtumaa varten. 11.2. tapahtuman lisäksi 
Duunitehdas tapaamisia oli vuoden aikana kolme kertaa.

Nuorten työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi yhdistys hankki Varuboden-Oslalta saamallaan 
avustuksella työnhakupelejä, joita lahjoitettiin 3 Linnajoen koulun opinto-ohjaajien sekä 1 Pääskytien 
koulun School Coach'in käyttöön. 

Nuorisopalvelut ja yhdistysyhteistyö
Yhdistys oli mukana Porvoon nuorisopalveluiden alullepanemassa yhdistysfoorumissa. Foorumi oli 
tarkoitettu porvoolaisille nuorisoyhdistyksille ja muille tahoille, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa,
tai lasten ja nuorten hyväksi, pois lukien liikuntajärjestöt. Yhdistykset kokoontuivat vuoden aikana 
kaksi kertaa: 1.2. Kullo Byagårdenissa ja 22.9. Tyysterin Munkbybergissä.
Yhteistyöllä pyrittiin poistamaan toiminnan päällekkäisyyksiä, jakamaan vertaistukea ja yhdistämään 
voimavaroja yhdessä tekemiseen.

Yhdistys teki Porvoon nuorisopalveluiden kanssa yhteistyötä osallistumalla mm. tapahtumiin: 
26.1. Kuuluuko nuorten ääni? Ja 3.5. Choices-tapahtuma. 

Yhdistys välitti nuorisopalvelujen viestejä vanhempainyhdistyksille.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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Valtakunnallinen yhteistyö:

Yhdistyksen edustajat osallistuivat seuraaviin tilaisuuksiin:
7.4.  Helsingin messukeskus / Uudet kouluruokasuositukset (Mikkola)
1.6. Eduskunnan pikkuparlamentti /Terve ja sisäilmaongelmaton koulu (Mikkola)
27.-28.8. Suomen Vanhempainliiton Alueyhdistys viikonloppu (Juvonen ja Mikkola)
9.11. Eduskunnan pikkuparlamentti / Lasten terveyskäräjät (Martikainen ja Mikkola)
19.11. Suomen Vanhempainliiton liittokokous (Juvonen, Mikkola ja Peltokangas)edustimme yhtätoista 
porvoolaista vanhempainyhdistystä ja saimme kaksi edustajaa Vanhempainliiton johtokuntaan
(Juvonen ja Peltokangas).

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

HALLINTO JA TALOUS

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

Kokoukset
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. 
Vuosikokous oli 3.3. 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 15.4. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen muuttamisesta 
virallisesti kaksikieliseksi.

Koulutus
Yhdistyksen hallitus  kouluttautui kehittääkseen  toimintaansa. 
Puheenjohtaja osallistui 20.4. rahoitustoriin ja 29.10 Sote-uudistus
seminaariin.
31.10. Juvonen ja Mikkola olivat Järjestöviestijä kameran takana
koulutuksessa, jonka järjestelyistä vastasi Noon-kollektiivi.

Yhdistyksen kannanotot
17.5. Uudet kuraattorijärjestelyt Keskuskoululla ja Linnajoen koulussa.
5.9. Kannanotto School Coach-toiminnan jatkumisen puolesta.
18.9. Peruskoulujen ja lukioiden työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2017-2018.
17.10. Kannanotto koulukuvaussopimusten tekemiseen.

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

Yhdistyksen edustukset
HYMY-ryhmä sivistysjohdon kanssa ( hallitus)
Osallisuuden ja yhteistyön tiimi (Karén ja Mikkola)
Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen-työryhmä (Mikkola, varalla Juvonen)
Duunitehdas (Mikkola)
Yhdistysfoorumi (Juvonen ja Mikkola)
Meidän Porvoo (Mikkola)
OPS 2016 (Juvonen ja Mikkola)
Suomen Vanhempainliiton johtokunnan varajäsenyys (Peltokangas)

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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Talous 
Yhdistys vaihtoi Danske Bankista tilin Myrskylän Säästöpankkiin.

Jäsenmaksua ei peritty. Liittymismaksu oli 10 €.

Yhdistys sai toimintaan yleisavustusta 2000,00 €  Suomen
Vanhempainliiton aluerahana. 

Sen lisäksi yhdistys sai Myrskylän Säästöpankilta 2500,00 €
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

Yhdistys pyrki vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen lähettämällä porvoolaisille luottamushenkilöille, 
virkamiehille ja tiedotusvälineille lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista asioista.

Yhdistys antoi haastatteluja medialle tai mainittiin lehdessä uuteen opetussuunnitelmaan, vaarallisten 
kouluteiden päivitykseen, lähiruokaan ja keskuskeittiöön, koulukuvauksiin ja 
sivistysverkkoselvitykseen liittyen. Yhdistys esiintyi seuraavissa paikallisissa lehdissä: Uusimaa (12.3, 
17.8. ja 23.10.), Itäväylä (26.10.) ja Östnyland (17.5. ja 9.12.) sekä Helsingin sanomissa (4.10.). Yle-
Östnyland haastatteli varapuheenjohtajaa 28.1. uudesta opetussuunnitemasta.

Yhdistys osallistui useaan tapahtumaan tullakseen näkyvämmäksi toimijaksi Porvoossa.
- Olimme mukana Innostamo-tapahtumassa 15.4. kehittämässä lapsiperheiden palveluja.
- Osallistuimme kuuntelijoina sivistysverkkokeskusteluun: 31.5. Pääskytiellä, 6.10. Linnankosken 
lukiolla, 25.10. Sannäs skolassa ja 3.11. Tolkkisissa.
- Olimme mukana jo toistamiseen Urbcult-
kaupunkiviljelytapahtumassa. Yhdistykset saivat
viljelylaatikon, johon maalattiin oma logo, istutettiin
siemenistä kasvatetut kasvit, hoidettiin niitä kesän ajan ja
kerättiin syksyllä sato. 
- Vierailimme jäsenyhdistysten järjestämissä tapahtumissa:
8.4. Lypa vill väl-hyväntekeväisyys gaala ja 12.5. Huhtisen
hulinat.

Sisäinen viestintä
Yhdistys lähetti kokouskutsut, esityslistat, pöytäkirjat ja tiedotteet jokaiselle jäsenelle sähköpostilla.
Yhdistys oli yhteydessä jäsenyhdistyksiinsä tarpeen mukaan.
Yhdistys otti WhatsApp-palvelun käyttöön hallituksen jäsenten välisessä viestinnässä. 

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


