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Yhdistyksestä
Yhdistyksen tarkoitus
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf on porvoolaisten vanhempainyhdistysten
kaksikielinen alueellinen yhtestyöfoorumi. Yhdistys vahvistaa porvoolaisten vanhempien ja vanhempainyhdistysten
toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee tavoitteenaan lisätä vanhempien ja vanhempainyhdistysten
vaikutusmahdollisuuksia sekä pyrkii edistämään kasvatuskumppanuutta kouluyhteisön kanssa.
Yhdistys pyrkii edistämään oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja osallisuuden mahdollisuuksia.
Yhdistyksen tavoitteet 2015
•
•
•
•

kodin ja koulun yhteistyön saatavuuden ja laadun parantaminen Porvoossa
vanhempainyhdistysten osallisuuden parantaminen kouluyhteisöissä
oppilaskuntien ja vanhempainyhdistysten yhteistyön lisääminen
vanhempainyhdistysten yhteistyön edistäminen

Toiminta
Vanhempaintoiminta
•
•
•
•
•

tavoitteena on lisätä jäsenmäärää → pyrimme rekrytoimaan sekä henkilö- että yhdistysjäseniä
vierailemme jäsenyhdistysten kokouksissa ja tapahtumissa kertomassa alueyhdistyksen toiminnasta sekä
kuuntelemassa viestejä jäsenistöltä
toivomme lisää kouluja mukaan koulukuvaussopimukseemme
kakkosluokkalaisten pyöräkortti suoritetaan tänäkin vuonna osassa kouluja
koulumatkan ja kouluympäristön liikenneturvallisuuskartoitus tehdään viidessä koulussa (Kulloo, Kullo,
Kevätkumpu, Vårberga ja Lyceiparken)

Kodin ja koulun yhteistyö
Pohdimme Porvoon koulutoimen Osallisuuden ja yhteistyön tiimin kanssa uusia tapoja osallistaa koulujen
vanhempainyhdistyksiä.
Yhteistyössä sivistysjohdon kanssa kannustamme kaikkia kouluja ottamaan osaa Koulurauhan julistukseen, Kodin ja
Koulun Päivän (25.9) sekä maailman opettajien päivän (5.10) viettoon.
Porvoon OPS 2016-työtä jatketaan yhdessä koulutoimen ja huoltajien kanssa.

vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
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Kunnallinen vaikuttamistyö
•
•
•
•
•

pidämme yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin
teemme aloitteita ja kannanottoja sekä annamme lausuntoja meille tärkeistä asioista
tapaamme pari kertaa lukukaudessa sivistysjohtoa
jatkamme hyvin toimivaa yhteistyötä sidosryhmien (vanhemmat, vanhempainyhdistykset, oettajat, rehtorit,
sivistysjohto, virkamiehet, luottamushenkilöt, Porvoon OAJ, MLL, nuorisovaltuusto, nuorisopalvelut,
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto) kanssa
myös uusia kontakteja pyritään solmimaan

Valtakunnallinen yhteistyö
Yhdistys lähettää edustajia Suomen Vanhempainliiton Alueyhdistysten kesäpäivään. Yhdistys kerää valtakirjoja
voidakseen edustaa Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa porvoolaisia vanhempainyhdistyksiä. Yhdistys pitää
yhteyttä muihin alueyhdistyksiin Suomessa.

Hallinto
Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous. Vuosikokous valitsee hallituksen, joka johtaa yhdistystä lain,
yhdistyksen sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaan. Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen vuosikokous. Sen
lisäksi voidaan yhdistyksen kokous kokous kutsua koolle tarvittaessa.
Hallitus kokoontuu 9-10 kertaa toimintavuoden aikana. Lisäksi pidetään kiireellisissä tapauksissa sähköpostikokouksia.
Hallituksen kokoukset ovat kaikille vnhempaintoiminnasta kiinnostuneille avoimia. Kokouskutsu, esityslista ja
pöytäkirja ovat näkyvillä yhdistyksen kotisivuilla, www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi. Edellä mainitut asiakirjat
lähetetään sähköpostilla myös jokaiselle jäsenelle, jotta saisimme uusia aktiivisia ihmisiä kiinnostumaan yhdistyksen
hallitustyöskentelystä.
Hallituksen osaamista kehitetään osallistumalla OK-opintokeskuksen järjestämiin koulutuksiin.

Talous
Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen taloutta vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion mukaan.
Jäsenyys on vuonna 2015 maksuton. Uusilta jäseniltä peritään 10,00 € liittymismaksu. Kannatusjäsenmaksu on 50,00 €.
Jos liittymismaksuista ja kannatusjäsenmaksuista saatavat tulot eivät riitä toimintakuluihin, jaetaan syntyneet kulut
jäsenten kesken maksettavaksi. Yhdistys voi myös hakea toiminta-avustusta kuluihinsa.

vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
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Tiedotus
Puheenjohtaja vastaa tiedottamisesta.
Ulkoinen viestintä
Huoltajille tiedotetaan tarpeen mukaan kohdennetusti Wilman kautta koulutoimenjohtajien luvalla.
Verkkosivujen ja Facebookin kautta kaikilla halukkailla on mahdollisuus tutustua yhdistyksen toimintaan.
Yhteyttä pidetään myös niihin vanhempainyhdistyksiin, jotka eivät ole liittyneet jäseniksemme.
Luottamushenkilöihin, virkamiehiin ja tiedotusvälineisiin ollaan yhteydessä tarpeen mukaan.
Tiedotamme toiminnastamme sidosryhmiä. Osallistumme tapahtumiin, jotta yhdistyksemme toiminta tunnettaisiin
Porvoossa.
Sisäinen viestintä
Sen lisäksi, että jäsenistölle lähetetään kaikki kokousmateriaali, he saavat vuosittain jäsenkirjeitä, joissa kerrotaan
tulevista tapahtumista ja avataan tehtyjen päätösten taustaa.
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