Toimintakertomus 2018
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf on porvoolaisten vanhempainyhdistysten
alueellinen yhteistyöfoorumi. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on lisätä vanhempien ja vanhempainyhdistysten
vaikutusmahdollisuuksia sekä edistää kasvatuskumppanuutta kouluyhteisön kanssa. POFF on edunvalvonta- ja
vaikuttajajärjestö, joka osaltaan tuo lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa mielipiteen opetukseen ja koulutukseen
sekä perheiden hyvinvointiin vaikuttavaan päätöksentekoon. POFF on Suomen vanhempainliiton jäsen.
Toiminnan järjestämisen mahdollistaa Suomen vanhempainliiton myöntämä alueraha-avustus.
Toiminta
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 25 yhdistysjäsentä, 15 suomen- ja yhdeksän (9) ruotsinkielistä koulun
vanhempainyhdistystä sekä yksi päiväkodin vanhempainyhdistys ja lisäksi kolme (3) henkilöjäsentä.
Vuoden aikana jäsenille lähetettiin kaksi (2) jäsentiedotetta. Syyskuulle suunniteltu liikenneturvallisuus-aiheinen
jäsentapaaminen jouduttiin perumaan vähäisen mielenkiinnon vuoksi. Puheenjohtaja ja sihteeri vierailivat
jäsenyhdistysten kokouksissa keskustelemassa kullekin yhdistykselle tärkeistä asioista. Perinteinen jouluglögi
tilaisuus järjestettiin 27.11.2018 Albert Edelfeltin koululla. Ensimmäistä kertaa mukaan oli kutsuttu myös yläkoulujen
oppilaskunnat ohjaajineen.
Yhdistyksen kilpailuttamassa koulukuvaussopimuksessa oli mukana 11 koulua (Kulloo, Sannäs, Ilola, Linnajoki,
Tolkkinen, Tuorila, Kerkkoo, Hinthaara, Hindhår, Epoo ja Edupoli). Sopimus oli vuoden mittainen eikä
järjestelykorvausta otettu. Näin varmistettiin mahdollisimman edulliset kuvat. Kuvaajana toimi paikallinen Studio
Lindell.
Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä sivistystoimen kanssa kaksi kyselyä:
– helmikuussa kysely kouluverkon kehitystyön tueksi kaikkien 1-9 luokkalaisten oppilaiden vanhemmille
– lokakuussa kysely syysloman pituudesta kaikille 1-9 luokkien ja lukioiden oppilaille
Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa edustimme kuutta porvoolaista vanhempainyhdistystä (Juvonen ja
Nieminen).
Tarja Juvosen ja Johanna Peltokankaan 2-vuotinen kausi Suomen vanhempainliiton johtokunnassa päättyi.
Pertti Nieminen oli ehdolla Suomen vanhempainliiton johtokuntaan, mutta ei tullut valituksi.
Hallinto ja talous
Yhdistyksen hallituksessa toimivat Tarja Juvonen (pj.), Laura Karén (varapj.), Nina Martikainen (sihteeri ja
jäsenvastaava), Johanna Peltokangas (rahastonhoitaja), Pertti Nieminen ja Kimmo Lassila.
Hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa. Vuosikokous järjestettiin 12.2.2018.
Yhdistyksen tili oli Myrskylän Säästöpankissa. Jäsenmaksua ei peritty. Liittymismaksua oli 10 €. Kannatusmaksu oli
50 €. Toimintaan saatiin yleisavustusta 2 000 € Suomen Vanhempainliiton aluerahan muodossa. Yhdistyksen
toiminnantarkastaja oli Outi Lankia ja varatoiminnantarkastaja Ulla Keinänen.
Yhdistyksen edustukset
LAPE-työryhmä (Juvonen, varalla Martikainen)
Varko-työryhmä (Juvonen, varalla Martikainen)
Liikenneturvallisuustyöryhmä (Martikainen, varalla Juvonen)
Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen työryhmä (Juvonen)
Kaupungin sisäilmatyöryhmä (Juvonen)
Suomen Vanhempainliiton johtokunta (Juvonen, Peltokangas)
Verkkosivut: www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
Facebook: www.facebook.com/porvoonvanhemmat
Sähköposti: vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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