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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 
Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 2.3.2017.

YHDISTYKSESTÄ 

Yhdistyksen tarkoitus 

Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf on porvoolaisten vanhempainyhdistysten alueellinen 
kaksikielinen yhteistyöfoorumi. Yhteistyöllä vahvistetaan porvoolaisten vanhempien ja vanhempainyhdistysten 
toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä vanhempien ja vanhempainyhdistysten 
vaikutusmahdollisuuksia sekä edistää kasvatuskumppanuutta kouluyhteisön kanssa. 
Yhdistys tekee myös työtä oppilaiden osallisuuden mahdollisuuksien ja kouluviihtyvyyden parantamiseksi. 
Yhdistyksestä käytetään lyhennettä POFF, joka tulee sanoista Porvoon ja föräldraföreningar.

Yhdistyksen tavoitteet 2017

Toimintakaudella 2017 yhdistys keskittyy jäsenmääränsä kasvattamiseen. Ensimmäinen päiväkodin 
vanhempainyhdistys on jo liittymässä jäseneksemme ja toivomme tulevan toimintakauden aikana saavamme muitakin 
jäseniä päiväkotien vanhempainyhdistyksistä. Haasteena tässä on päiväkotiyhdistysten toimintatapa, joka ei useinkaan 
ole virallista, ts. yhdistyksiä ei ole rekisteröity. POFF keskittää voimavarojaan myös siihen, että päiväkotiyhdistyksiin 
viedään tietoa rekisteröitymisestä ja sen mukanaan tuomista toiminnan muutoksista ja mahdollisuuksista. Tässä työssä 
yhdistystä tukee Suomen Vanhempainliitto ry, jonka tavoitteisiin päiväkotiyhdistysten aktivoiminen myös kuuluu.

TOIMINTA 

Jäsentoiminta 

- vierailemme jäsenyhdistysten kokouksissa ja tapahtumissa kertomassa alueyhdistyksen ja Suomen Vanhempainliiton
   toiminnasta sekä kuuntelemassa viestejä jäsenistöltä
- järjestämme jäsenyhdistysten yhteisen tapaamisen vähintään kerran toimintavuoden aikana
- kannustamme vanhempainyhdistyksiä muistamaan opettajia Maailman opettajien päivänä 5.10.

Kodin ja koulun yhteistyö

- kannustamme kaikkia kouluja ottamaan osaa Koulurauhan julistukseen (elokuu) ja Kodin ja Koulun Päivän 29.9.
  viettoon
- toimimme aktiivisesti yhteisen koulukuvaussopimuksen saamiseksi Porvoon kouluihin ja päiväkoteihin
- mahdollistamme kakkosluokkalaisten pyöräkortin suorittamisen tänäkin vuonna toimittamalla halukkaille kouluille
  Liikenneturvan koulutusmateriaalia, jonka meille sponsoroi LähiTapiola
- mahdollistamme Linnajoen koulun vanhempainyhdistyksen aloittaman 8.-luokkalaisten
  liikenneturvallisuustapahtuman kaikille Porvoon 8.-luokkalaisille
- kartoitamme koulumatkan ja kouluympäristön liikenneturvallisuuden kolmessa koulussa: Pääskytien koulu,
  Porvoon Keskuskoulu ja Hamarin koulu
- tuemme aktiivisesti Pääskytien koulun vanhempainyhdistyksen perustamista
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Vaikuttamistyö 

- osallistumme Porvoon koulutoimen Osallisuuden ja yhteistyön tiimin kokouksiin kutsuttaessa
- järjestämme kunnallisvaalipaneelin yhdessä MLL uuden Porvoon paikallisyhdistyksen  kanssa 27.3.
- pidämme yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin
- teemme tarvittaessa aloitteita ja kannanottoja sekä annamme lausuntoja meille tärkeistä asioista
- vaikutamme kuntatasolla tapaamalla pari kertaa lukukaudessa koulutoimenjohtajia 
- teemme esityksen koulujen työ- ja lomapäiviksi lukuvuodelle 2018-2019
- ehdotamme Porvooseen lauantaikoulupäivää, jotta huoltajilla olisi helpompi tutustua koulun toimintaan
- osallistumme aktiiivisesti toimintan, jolla lisätään lähi- ja luomuruoan osuutta kunnallisessa ruokapalvelussa
- kehitämme edelleen toimivaa yhteistyötämme sidosryhmien kanssa (vanhemmat, vanhempainyhdistykset, opettajat,
  rehtorit, sivistysjohto, virkamiehet, luottamushenkilöt, Porvoon OAJ, MLL, nuorisovaltuusto, nuorisopalvelut,
  vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto) ja solmimme tarpeen mukaan uusia kontakteja
- osallistumme toimijoina tapahtumiin, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta (Choices, Urbcult, Porvoon
  Päivät, Suomi 100)
- edustukset jatkuvat HYMY-ryhmän ja Osallisuuden ja yhteistyön-tiimin lisäksi myös Lasten ja nuorten osallisuus ja
  vaikuttaminen-työryhmässä, Yhdistysfoorumissa, Meidän Porvoo- ja LAPE-työryhmässä 
- osallistumme aktiivisesti Suomen Vanhempainliiton tapahtumiin
- edustamme Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa porvoolaisia vanhempainyhdistyksiä
- teemme yhteistyötä muiden alueyhdistysten kanssa

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 kutsua koolle tarvittaessa. 

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana noin kerran kuukaudessa. Lisäksi pidetään kiireellisissä tapauksissa 
sähköpostikokouksia. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille vanhempaintoiminnasta kiinnostuneille. 
Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja ovat nähätvisäs yhdistyksen kotisivuilla www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi.
Yhdistyksen Facebook-sivuilla ilmoitetaan uusien asiakirjojen ilmestymisestä sivuille. Hallituksen osaamista kehitetään
osallistumalla tarvittaessa koulutuksiin. 

Talous 

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen taloutta vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion mukaan. 
Jäsenyys on vuonna 2017 maksuton. Uusilta jäseniltä peritään 10,00 € liittymismaksu. Kannatusjäsenmaksu on 50,00 €.
Jos liittymismaksuista saatavat tulot eivät riitä toimintakuluihin, jaetaan syntyneet kulut jäsenten kesken maksettavaksi. 
Yhdistys hakee myös avustusta toiminta- ja tapahtumakuluihinsa. 

Tiedotus 

Puheenjohtaja vastaa tiedottamisesta. 

Ulkoinen viestintä 
- Verkkosivujen ja facebookin kautta kaikilla halukkailla on mahdollisuus tutustua yhdistyksen toimintaan. 
- Huoltajia tiedotetaan tarpeen mukaan kohdennetusti Wilman kautta koulutoimenjohtajien luvalla. 
- Yhteyttä pidetään myös niihin porvoolaisiin vanhempainyhdistyksiin, jotka eivät ole vielä liittyneet yhdistykseen.
- Sidosryhmiin, luottamushenkilöihin, virkamiehiin ja tiedotusvälineisiin ollaan yhteydessä tarpeen mukaan. 
- Osallistumalla tapahtumiin lisäämme toimintamme tunnettavuutta Porvoossa. 

Sisäinen viestintä 
- Jäsenistölle suunnattavaa viestintää pyritään tehostamaan keskittämällä tiedotus 3 kertaa vuodessa lähetettävään
  jäsenkirjeeseen. Niissä kerrotaan tulevista tapahtumista ja avataan tehtyjen päätösten taustoja.
- Hallituksen jäsenten välisessä viestinnässä käytetään sähköpostin ja tekstiviestien lisäksi WhatsApp-palvelua.
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