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Toimintakertomus vuodelta 2014

Yhdistyksestä

Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf on Porvoossa toimiva 
vanhempainyhdistysten alueellinen yhdistys, joka kuuluu Suomen Vanhempainliittoon. 
Yhdistys täytti 5 vuotta 3.11. Juhlan kunniaksi yhdistys kutsui 27.11 jäseniä ja yhteistyökumppaneita 
glögi-tilaisuuteen, jossa julkistettiin yhdistyksen uusi visuaalinen ilme.

Toiminta

Vanhempaintoiminta

Jäsenet
Yhdistyksessä oli 16 jäsenyhdistystä, 14 suomen- ja 2 ruotsinkielistä, sekä yksi henkilöjäsen.
Jäsenyhdistysten kouluissa oli yhteensä 3945 oppilasta (syksy 2014).

Yhteydenpito
Yhdistys kutsui suomen- ja ruotsinkieliset vanhempainyhdistykset tapaamiseen 27.11. 
Yhdistys vieraili kolmen jäsenyhdistyksen (Albert Edelfelt 30.1, Huhtinen 3.11, Kevätkumpu 4.11) 
hallituksen kokouksissa tutustumassa vanhempainyhdistys- toimijoihin ja kertomassa alueyhdistyksen 
toiminnasta.
Yhdistys oli yhteydessä kaikkiin jäsenyhdistyksiin kokouskutsujen mukana lähteneiden 
tilannepäivitysten kautta. Lisäksi kaikille postitettiin jäsenviestit 22.3, 16.4 sekä 3.9 ja yhdistyksiin 
oltiin kahdenkeskisessä yhteydessä eri asioihin liittyen.

Karttaprojekti
Yhdistys hankki askartelukäyttöön karttoja maanmittaushallituksen Kartat kiertoon-projektista neljälle 
vanhempainyhdistykselle (Hinthaara, Hindhår, Kevätkumpu ja Tolkkinen).

Kodin ja koulun yhteistyö

Yhdistyksen toiminnasta kertova esite
Yhdistys teetti toiminnastaan esitteen avustusvaroilla.
26.11 suomenkielisessä ja 27.11 ruotsinkielisessä rehtorikokouksessa yhdistys jakoi rehtoreille 
huoltajille tehdyt, oppilaiden kautta koteihin jaettavat yhdistyksen toiminnasta kertovat esitteet. 
Samalla painotettiin rehtorien ja vanhempainyhdistysten hyvän keskinäisen yhteistyön tärkeyttä, sekä 
kerrottiin liikenneturvallisuus- kartoituksen teosta ja seuraavaan kartoitukseen mukaan valituista 
kouluista.

Liikenneturvallisuuskartoitus
Liikenneturva suosittaa, että koulujen turvallisuuskansioissa olisi myös koulumatkan ja koulun piha-
alueen turvallisuuden kartoitus. Sivistystoimella oli tahtoa, mutta ei resursseja kartoituksen tekoon. 
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf lupautui tekemään kartoituksen 
muutama koulu kerrallaan.

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



2 (5)                                                                            

Yhdistys teki liikenneturvallisuuskartoituksen toukokuussa kokeiluna kolmessa koulussa: Hinthaaran 
koulu, Hindhår skola ja Linnajoen koulu. Kokeilun pohjalta kyselylomakkeita ja toimintamallia 
muokattiin. Koulut saivat valita miten esittävätkö selvityksen tulokset huoltajille ja oppilaille 
vanhempainillassa, Wilman kautta vai peda net-sivuillaan.
Yhdistys oli Linnajoen koulussa kolmessa vanhempainillassa kertomassa huoltajille kartoituksen 
tuloksista. Yhdistys esitteli kartoituksen tulokset Porvoon liikenne- turvallisuustyöryhmälle 23.9.
Yhdistys päätti jatkaa kartoitusta seuraavasti: Kulloon koulu, Kullo skola, Kevätkummun koulu, 
Vårberga skola ja Lyceiparken skola. Kaikkien näiden koulujen rehtorit tavattiin ja heille kerrottiin 
alustavasti kartoituksen tekoon liittyvistä käytännön asioista. Kartoituksen purkuun tarvitaan mukana 
olevien koulujen vanhempainyhdistykset. Yhdistys oli heihin yhteydessä ja ehdotti tapaamisia 
alkuvuodelle 2015.

Polkupyöräajokortti
Yhdistys järjesti seitsemän jäsenyhdistyksen koulussa (Albert Edelfelt, Epoo, Hamari, Hindhår, 
Hinthaara, Ilola ja Kevätkumpu) 221 kakkosluokkalaiselle mahdollisuuden suorittaa Liikenneturvan 
suunnittelema polkupyöräajokortti. Sponsorina oli LähiTapiola. Yhdistys haki materiaalin 
Liikenneturvasta.
Polkupyöräajokortti on suoritettu vuodesta 2010 lähtien. Kyseisinä vuosina Porvoossa yli 1200 
kakkosluokkalaista on suorittanut polkupyöräajokortin ja saanut lisäopetusta siihen, miten liikkua 
turvallisesti jalan ja pyörällä liikenteessä.

Koulukuvaussopimus
Seitsemän koulua (Epoo, Hindhår, Hinthaara, Kerkkoo, Kulloo, Linnajoki ja Tuorila) oli mukana 
yhteisessä  koulukuvaussopimuksessa. Kuvaussopimuksen kilpailutuksen voitti Seppälän koulukuvat.

Monikulttuurisuus
Yhdistys kutsui Suomen Vanhempainliitosta monikulttuurisuuden asiantuntijan, Melody Naghmeh 
Karvosen, pitämään opettajille Veso-päivää 12.3 otsikolla ”Miten kohdata monikulttuurisia huoltajia”.

Erityisopetus Porvoossa
Yhdistys oli huolissaan erityisluokkien lopettamisesta ja erityisoppilaiden integroinnista lähikouluihin 
ja halusi tietää onko muutoksiin lähdetty lasten parasta ajatellen? Yhdistyksen kokouksessa 
apulaisrehtori Susanna Kareinen kertoi Porvoon erityisopetuksen historiaa, tämän päivän käytäntöjä ja 
tulevaisuuden suunnitelmia. 

Muu toiminta
Yhdistys kannusti jäsenyhdistyksiä olemaan mukana Koulurauhan julistuksessa (21.8) sekä Kodin ja 
koulun -päivän (26.9) ja Maailman opettajien päivän (5.10) vietossa.

Kunnallinen vaikuttamistyö

Sivistystoimi
Yhdistys tapasi Porvoon kaupungin sivistysjohdon neljä kertaa. Keskustelun aiheita olivat:
- kodin ja koulun yhteistyö luokka- ja koulutasolla (11.3) 
- kodin ja koulun yhteistyö (13.5) 
- sivistystoimen säästöt, liikenneturvallisuuskartoitus, OPS kick off ja lukuvuoden alun kartoitus (1.9)
- Porvoon pohjoisten osien kouluverkkoselvitys ja uhka vähentää koulunkäynnin- ohjaajia (24.11)

Yhdistys tapasi OPS 2016 tiimoilta erityissuunnittelija Tiina Välikankaan 17.3 ja 5.12. Yhdistys oli 
OPS kick off Porvoo tapahtumassa 9.9.

Yhdistys tapasi osallisuuden ja yhteistyön tiimin varapuheenjohtajan 11.3 ja oli tiimin kokouksessa 
6.10. Tiimin vastuulla on oppilaskuntatyö sekä kodin ja koulun yhteistyö Porvoossa. Tapaamisissa 
yhdistys esitti toiveen saada  vanhempainyhdistysten toiminta mukaan koulujen  vuosikelloihin. Koska 
Porvoon kouluissa ei ole johtokuntia, ei vanhempien ääni kuulu koulujen toiminnassa. 
Vanhempainyhdistysten tulisi olla vanhempien virallinen vaikutuskanava, ja ne tulisi ottaa mukaan 
koulujen toimintaa suunniteltaessa. Yhdistysten tulisi olla osa koulun toimintaa ja yhteistyön aidosti 
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yhdessä suunniteltua ja toteuttetua.

Yhdistys välitti sivistystoimen ja sen osastojen viestejä vanhempainyhdistyksille.

Pro Porvoon pienkeittiöt
Yhdistys järjesti  yhteistyössä Hem och skola i Lyceiparken skola kanssa 15.1 ruokakeskustelun. 
Tilaisuuden tarkoitus oli herättää keskustelua  Liikelaitos Porvoon tilapalvelut DesignLime Oy:llä 
teettämästä Porvoon ruokapalvelujen ja keittiöverkoston kehittämissuunnitelmasta. Suunnitelmassa 
suositeltiin keskuskeittiön rakentamista Porvooseen. Yhdistyksemme oli pienkeittiöiden kannalla .
Yhdistys tutustui Omenamäen palvelutalon,  Pääskytien koulun, Hamarin koulun ja Steinerpäiväkodin 
keittiöön sekä Kotkan keskuskeittiöön.Yhdistys selvitti myös Ruotsissa saatuja kokemuksia valmistus- 
ja keskuskeittiöistä ja tiedotti valtuutettuja keskuskeittiömalliin liittyvistä epävarmuustekijöistä.
Yhdistys keräsi yhteistyössä nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa Pro Porvoon
Pienkeittiöt adressiin 2714 nimeä. Adressi luovutettiin kaupunginhallitukselle 24.2.

Nuorisotyöttömyys ja kesätyöpaikat
Vanhempien edustajana yhdistys oli kiinnostunut myös nuorison työllistymisestä ja syrjäytymisen 
ehkäisystä.
Yhdistys oli mukana erilaisissa tilaisuuksissa joissa pohdittiin koulutusta, nuorten työllistymistä ja  
syrjäytymisen ehkäisyä, esim. 
- 26.3 Porvoon ammattiopisto, ”Joustavat polut tulevaisuuden työelämään” 
- 10.11 Posintra, miten lisätä lukio-opiskelijoiden yhteyksiä työelämään 
- 21.11 Zentra, nuoret ja kesätyö 
- 10.12 kaupungintalon työllisyysilta, oppilaitos yhteistyö ja opintojen jälkeinen työllistyminen 

Koulujen turvallisuus
Yhdistys selvitti valtuutettu Jere Riikosen kanssa koulujen turvallisuuskulttuuria.
Selvitystyön yhteydessä yhdistys tapasi kuntatekniikan henkilöstöä 21.3 sekä Porvoon koulujen 
turvallisuuskansioista vastaavan Pääskytien koulun rehtorin Kimmo Sirénin 15.4.

Yhdistysyhteistyö
Yhdistys oli mukana Porvoon nuorisopalveluiden alullepanemassa yhdistysfoorumissa. Foorumi on 
tarkoitettu porvoolaisille nuorisoyhdistyksille ja muille tahoille, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa 
tai lasten ja nuorten hyväksi, pois lukien liikuntajärjestöt. Yhdistykset kokoontuivat vuoden aikana 
kolme kertaa
- 23.1 Gammelbackan nuorisotilalla, kutsujana nuorisopalvelut
- 20.3 Albert Edelfeltin koululla, kutsujana yhdistyksemme
- 11.9 Kerkkoossa, kutsujana Kerkkoon kyläyhdistys ja nuorisoseura. 
Yhteistyöllä on tarkoitus poistaa toiminnan päällekkäisyyksiä, jakaa vertaistukea ja yhdistää voimia 
yhdessä tekemiseen.

Yhdistys teki Porvoon nuorisopalveluiden kanssa yhteistyötä osallistumalla mm. tapahtumiin: 
- Kuuluuko nuorten ääni? 29.1
- Choices- tapahtuman kahvitus 19.5 
- Hupparikansan puolella - seminaari 2.10. 

Yhdistys välitti nuorisopalvelujen viestejä vanhempainyhdistyksille.

Yhdistyksellä oli Meidän Porvoo -tapaamisia vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston 
edustajien kanssa kolme: 24.1, 9.10 ja 13.11. Ryhmässä keskusteltiin kuntalaisten osallistamisesta ja 
kuulluksi tulemisesta sekä pohdittiin tilanteen kehittämistä Porvoossa. Päättäjiä muistutettiin vielä 
erikseen lasten kuulemisesta heitä koskevista asioista päätettäessä.

Yhdistys oli sähköpostiyhteydessä POAJ:n kanssa ja tapaaminen oli 27.11.

Valtakunnallinen yhteistyö:
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Yhdistyksellä oli kaksi edustajaa Suomen Vanhempainliiton Alueyhdistysten kesäpäivillä 17.5.
Puheenjohtaja oli mukana Suomen Vanhempainliiton osastolla Educa-messuilla 25.1.
Puheenjohtaja oli mukana Suomen Vanhempainliiton vaalitoimikunnassa.
Yhdistyksellä oli edustaja Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa 22.11. 
Kevätkummun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja oli mukana. Yhdessä edustimme 
yhtätoista (11) porvoolaista vanhempainyhdistystä. 

Yhdistys sai muilta alueyhdistyksiltä neuvoja ja vertaistukea.

Yhdistys kommentoi OPS 2016 luonnoksia Opetushallituksen sivuilla. 

Hallinto ja talous

Hallituksen kokoonpano
Yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat: Tarja Juvonen (sihteeri), Laura Karén (Hindhår skola, 
varapuheenjohtaja), Mervi Korkolainen-Nyqvist (Ilolan koulu ja Linnajoen koulu), Kari Laamanen 
(Albert Edelfeltin koulu), Marja-Liisa Mikkola (Linnankosken lukio, puheenjohtaja/rahastonhoitaja), 
Nina Martikainen ja Sari Virtanen (Kerkkoon koulu).

Kokoukset
Hallitus kokoontui10 kertaa. 
Vuosikokous oli 27.2.

Koulutus
Yhdistys hankki  koulutusta kehittääkseen  toimintaansa. 
Puheenjohtaja suoritti Suomen Vanhempainliiton Alueyhdistysakatemian sekä osallistui 3.2 OK-
opintokeskuksen koulutukseen ”Tee yhdistyksestäsi voittaja” ja  5.-6.11 Projektirahoituskurssiin Borgå
Folkakademissa. Koko hallitus sai viestinnän ja tiedottamisen koulutusta yhteensä viisi tuntia 8.8 ja 
15.9.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja suorittivat hygieniapassit 19.9.

Talous 
Yhdistyksellä oli tili Danske Bankissa.
Jäsenmaksua ei peritty. Liittymismaksu oli 10 €.
Toiminnan kulut jaettiin tasan jäsenyhdistysten kesken.
Yhdistys sai tiedottamisen parantamiseen Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta 6500,00 €  Suomen 
Vanhempainliiton aluerahana.

Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Ulla Keinänen ja varatoiminnantarkastaja oli
Kristiina Somersalo.

Tiedotus

Ulkoinen viestintä
Yhdistys tehosti toimintavuonna tiedottamista.
Yhdistys sai Suomen Vanhempainliiton aluerahaa. Sillä hankittiin yhdistyksen hallitukselle viestinnän 
koulutusta ja tilattiin yhdistykselle uusi visuaalinen ilme.
Yhdistyksen logo ja verkkosivut uudistettiin. Yhdistykselle avattiin facebook-sivut.
Koulutuksen jälkeen, yhteistyössä graafisen suunnittelijan kanssa, yhdistyksen toiminnasta teetettiin 
esite, joka jaettiin jokaisen peruskoululaisen mukana huoltajille.
Esite laitettiin saataville myös kirjastoihin, neuvoloihin, nuorisotiloille ja kaupungin tiedotuspisteeseen,
Kompassiin, eli sinne missä lapsiperheiden huoltajia liikkuu.

Verkkosivujen osoite oli www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
Facebook-osoite oli www.facebook.com/porvoonvanhemmat.
Verkkosivuilla ja facebookissa jaettiin tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä ajankohtaista asiaa kuten 
vanhemmuutta, koulutusta ja kasvatusta koskevia artikkeleita sekä tutkimustuloksia. Facebook-sivut 
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avattiin 15.9 ja niillä oli  aktiivisia
seuraajia.

Yhdistys antoi tunnettavuuden parantamiseksi hallituksen jäsenille nimellä varustetut käyntikortit 
jaettavaksi tapaamisissa luottamushenkilöille, virkamiehille ja muille yhteistyökumppaneille..

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

Yhdistys antoi haastatteluja medialle (TV 10.10 ja radio 5.9) liikenneturvallisuuskartoitukseen ja 
keskuskeittiöön liittyen. Paikallisissa lehdissä oli yhdistyksen mielipidekirjoituksia sekä artikkeleita 
yhdistyksestä: Borgåbladet (16.1), Uusimaa (28.1, 25.2, 6.5, 31.5 ja 6.9) ja Itäväylä (28.5, 5.11). 

Yhdistys osallistui useaan tapahtumaan tullakseen tunnetuksi toimijaksi Porvoossa: 
- MLL:n sisäilmakeskustelu (11.3)
- Porvoon Päivät (7.6)
- MLL:n Kaveriviikko(viikolla 40)
- ”Yhdessä enemmän”-työpaja (29.9) 
- Kerkkoon kouluverkkokeskustelu ( 28.10).

Sähköpostiosoite oli vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
Yhdistys tiedotti kotisivujen ja facebookin kautta sekä sähköpostitse.

Sisäinen viestintä
Yhdistys lähetti kokouskutsut, esityslistat, pöytäkirjat ja tiedotteet jokaiselle jäsenelle sähköpostilla.
Yhdistys oli yhteydessä jäsenyhdistyksiinsä tarpeen mukaan.
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