Toimintasuunnitelma 2018
Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 12.2.2018
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf on porvoolaisten vanhempainyhdistysten
alueellinen kaksikielinen yhteistyöfoorumi. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä POFF, joka tulee sanoista Porvoon ja
föräldraföreningar.
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on lisätä vanhempien ja vanhempainyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia sekä
edistää kasvatuskumppanuutta kouluyhteisön kanssa. Yhdistys tekee myös työtä oppilaiden osallisuuden
huomioimiseksi ja sen mahdollisuuksien lisäämiseksi sekä kouluviihtyvyyden parantamiseksi.
Tavoite
➢ Vierailemme toimintakauden aikana vähintään viiden jäsenyhdistyksen kokouksessa.
➢ Osallistumme jäsenyhdistysten järjestämiin tapahtumiin (Huhtisen Hulinat) joko ”apukäsinä” tai omalla ohjelmalla
Toiminta
Jäsentoiminta
➢ lisäämme tietämystämme jäsenyhdistystemme toiminnasta ja tarpeista vierailemalla kokouksissa ja
tapahtumissa
➢ järjestämme jäsenyhdistysten yhteisen tapaamisen toimintavuoden aikana
Kodin ja koulun yhteistyö
➢ kannustamme kaikkia kouluja ottamaan osaa Koulurauhan julistukseen (elokuu) ja Kodin ja Koulun Päivän
viettoon (syyskuu).
➢ mahdollistamme kakkosluokkalaisten pyöräkortin suorittamisen Liikenneturvan materiaalin avulla yhdessä
LähiTapiolan kanssa
Vaikuttamistyö
➢ pidämme yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin
➢ teemme aloitteita ja kannanottoja sekä annamme lausuntoja meille tärkeistä asioista
➢ kehitämme yhteistyötämme sidosryhmien kanssa (vanhemmat, vanhempainyhdistykset, opettajat, rehtorit,
sivistysjohto, luottamushenkilöt, Porvoon OAJ, MLL, nuorisovaltuusto, nuorisopalvelut, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto)
➢ osallistumme mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta
➢ edustukset jatkuvat Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen-työryhmässä, Yhdistysfoorumissa, Meidän
Porvoo ryhmässä, LAPE-työryhmissä, sisäilmaryhmässä ja kaupungin sisäilmatyöryhmässä.
➢ edustamme Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa porvoolaisia vanhempainyhdistyksiä
Hallinto ja talous
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. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille
vanhempaintoiminnasta kiinnostuneille. Kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja ovat nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi.
Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen taloutta vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion mukaan. Jäsenyys on
vuonna 2018 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 avustuksia toiminta- ja tapahtumakuluihinsa.
Tiedotus
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Tiedotuksesta vastaa puheenjohtaja, mutta kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat sen tekemiseen
Tärkeimmät viestintäkanavat ovat netti- ja Facebook-sivumme
Huoltajia tiedotetaan tarpeen mukaan kohdennetusti Wilman kautta
Jäsenille lähetetään jäsenkirje 2-3 kertaa vuodessa
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