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Toimintakertomus 2021 
 
Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) on koulurajat ylittävä kuntakohtainen 
vanhempainyhdistys. 
 
Olemme kunnan yhteistyökumppani kodin ja koulun yhteistyössä edistäen vanhempien mielipiteiden esiin tuomista 
koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä, vahvistaen kodin ja koulun yhteistyötä sekä edistäen 
kasvatusyhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia. 
 
Olemme vuorovaikutteinen, vaikuttava ja osallistuva. Viestimme aktiivisesti opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä 
asioista erityisesti Porvoossa, edistämme porvoolaisten vanhempainyhdistysten yhteistyötä, käymme avointa 
keskustelua koulutus- ja sivistysjohdon, muiden viranomaisten ja kunnallisten päättäjien kanssa, teemme esityksiä 
näkemiemme uudistusten eteenpäin viemiseksi ja osallistumme lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 
toiminta-alueella.  Lähtökohtamme on rakentava. Uskomme yhteistyön voimaan.  
 
POFF on Suomen vanhempainliiton jäsen ja kaksikielisenä yhdistyksenä teemme yhteistyötä myös Hem och Skolan 
kanssa. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 22 yhdistysjäsentä: 14 suomen- ja 8 ruotsinkielistä 
vanhempainyhdistystä, joista yksi on päiväkodin vanhempainyhdistys. Linnajoen ja Pääskytien 
vanhempainyhdistykset yhdistyivät ja Jokilaakson koulun vanhempainyhdistys liittyi jäseneksemme. 
Kattojärjestömme alla ovat nyt kaikki porvoolaisten perusopetuksen koulujen vanhempainyhdistykset. Lisäksi 
yhdistyksellä on neljä henkilöjäsentä.  
 
 
Toiminta - Kohti yhteisöllisyyttä yhteistyötä vahvistaen 
 
Toimintavuosi 2021 jää mieleen yhteisöllisyyden ja kiusaamattomuuden teemavuotena lukuisin toteutuksin. POFFin 
hallitus piti yhä kantavana ajatuksenaan moninaista yhteistyötä ja rakentavuutta. Halusimme, että meidät nähdään 
toimijana, joka linkittyy myös koulujen arkeen sitä tukien. Toimintamme kulki tunnistein #olettärkeä #duärviktig. 

Koronaepidemia sävytti vuotta tapahtumarikkauden rinnalla. Keskusteluja eri toimijoiden kanssa käytiin mm. 
opetusjärjestelyjen ja kouluruokailun osalta. Tapasimme läpi vuoden säännöllisesti koulutus- ja sivistysjohtoa 
sovituissa kokouksissa, ja kävimme tiivistä keskustelua ajankohtaisista asioista tapaamisten lomassa liki viikoittain. 
Sujuva keskusteluyhteys lukuisiin kaupungin toimijoihin 

Erityisesti tässä ajassa yhteistyö on noussut arvoonsa. Tahto ja rohkeus keskustella rakentavasti ja avoimesti, omia 
näkökulmiamme esille tuoden. Luottaen, arvostaen.  

 

Työryhmissä koululaisten hyvinvoinnin puolesta 

Porvoon kaupungissa jatkui Unicefin lapsiystävällinen kunta-työ, jossa olemme kutsuttuna tahona mukana.  

Meillä on lisäksi edustus myös mm. kaupungin varhaiskasvatus&koulutustyöryhmässä, lasten ja nuorten osallisuus 
ja vaikuttaminen- työryhmässä, sisäilma-, liikenneturvallisuus- ja ravitsemusryhmissä, joissa mietimme 
kokonaisvaltaisesti koululaisten hyvinvointia. 
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Yhteisöllisyyden vuosi 2021 tähtihetkinä:  
⭐ Kiusaamattomuuskävely: Tuhannet porvoolaiset koululaiset, koulujen henkilökunta, vanhempainyhdistykset ja 
kaupungin johto kävelivät kanssamme kiusaamattomuuden puolesta. Paikalla oli myös Hem och Skolan 
toiminnanjohtaja Micaela Romantschuk sekä viisi eri mediaa.  

Kiusaamattomuuskävelyyn oli mahdollista osallistua omalla tavalla omana ajankohtanaan. Liki jokainen porvoolainen 
koulu paitsi käveli kiusaamattomuuden puolesta erilaisin banderollein ja kannustushuudoin ja lukuisissa kouluissa 
tapahtuman ympärille rakennettiin myös teemaviikko luokanvalvojan tunnein, askarteluin, kirjatempauksin ym. 
Lisäksi kävelyyn innostuivat monet muut tahot nuorisotoimesta vanhempainyhdistyksiin sekä muihin paikallisiin 
yhdistyksiin ja harrastusten järjestäjiin.  
 
⭐ Kiusaamattomuussopimukset ja -julisteet kaikkiin porvoolaisiin kouluihin suomeksi ja ruotsiksi. Toteutus yhdessä 
paikallisen yrittäjän, Creatoven kanssa.  

⭐ Vuoden yhteistyöntekijän palkitseminen ensimmäistä kertaa - voi miten upeasti kouluyhteisöissä kiitettiin toisia! 
Etsimme yhteistyöntekijää seuraavin hakuperustein: Onko juuri Sinun työkaverisi yhteistyön rakentaja sekä koulun 
sisällä että suhteessa koteihin? Myönteinen, toista arvostava ja niin oppilaan, työkaverin kuin huoltajankin 
yksilöllisesti kohtaava? Onko hänen työnsä tavoitteellisen osallistavaa, läpinäkyvyyttä edistävää ja kodeille aktiivisia 
vaikutusmahdollisuuksia luovaa? Lapselle ja nuorelle lämpöä ja ymmärrystä osoittavaa? 
Vuoden yhteistyöntekijänä palkittiin kollegoidensa ehdotuksista koulunkäynninohjaaja Anita Korhosen Albert 
Edelfeltin koulusta. Kunniamaininnan saavat erityisopettaja Simon Wackström Eklöfska Skolasta sekä 
rehtori Jessica Gillberg Sannas Skolasta. 
 
⭐ Juhlistimme jo toistamiseen koulunsa päättäviä lukuisin kakuin ja kukin paikallisten yrittäjien The Fancy Little 
Factoryn ja Kakkukuningattaren yhteistyönä. Tämän yhteydessä somekampanjassa vanhemmat kertoivat lastensa 
vahvuuksista. Lähtökohtamme oli nostaa esiin hyvä lukuvuoden päätteeksi. 

⭐ Huomioimme poikkeuksellisessa ajassa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuneet ja ylioppilaiksi kirjoittaneet. 
Kertomalla tulevaisuuden unelmistaan he osallistuivat kolmen ylioppilaslakkien arvontaan. Mahdollistimme 
ylioppilaslakin myös tiukassa taloustilanteessa elävälle ylioppilaalle.   

⭐Ketä haluaisit kiittää? Arjessa tukevia ja auttavia etsimässä - huomioiminen jouluisin kukin.  

”Kuka on ollut merkittävä tuki arjen sujuvuudessa tai kodin ja koulun yhteistyössä? Opettaja, joka on mahdollistanut 
turvallisen kouluvuoden alkamisen? Lapsen kaverin vanhempi, joka on muistutellut eväspäivistä ja reppuun 
sujautettavista iltapäiväkerhon naamiaisvaatteista? Naapuri, jonka kanssa olette jakaneet harrastuskyytejä? 
Isovanhempi, jonka luokse lapsi on voinut mennä iltapäivisin koulun päätteeksi? Ohjaaja, joka on sinnikkäästi 
tukenut ja rohkaissut lasta? Ystävä, joka on kaappeja siivotessaan tarjonnut juuri teidän perheellenne sopivia 
vaatteita kauden vaihtuessa? Koulukyydin kuljettaja, joka on aamusta toiseen kysellyt lapsen kuulumisia? 
Ketä Sinä haluaisit kiittää?” 
 
⭐ Koulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström huomioitiin Suomen Vanhempainliiton kunniakirjalla 
rakentavasta yhteistyöstä  

⭐ Porvoon Pelastakaa lapset ry huomioi meidät Vuoden lapsiystävällinen teko-tunnustuksella  

⭐ Ystävänpäivän kaveritaitopolku Joonaanmäellä yhdessä Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen kanssa  

⭐ Yhteistyö koulukohtaisten yhdistysten kanssa yhteisöllisyysteeman parissa kuten joulupolku Tolkkisissa, 
kaveritaidoista jutteleva joulupukki Keskuskoululla, koulun ja kyläyhteisön ulkoilutapahtuma Hamarissa, 
laskiaistapahtuma Kvarnbacken Skolaniin ja ystävyyden penkki Epooseen. Lähtökohtana jatkaa yhteistyötä 
koulukohtaisten yhdistysten kanssa.  
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⭐ Kaveritaidoistakin kirjoittaneen Paula Norosen vierailu kaikille kakkosille sekä Supermarsun ”kirja ystävyydestä”- 
settien arvonta kaveri- ja lukutaitoa tukemaan. 
⭐ Yllätyskiitokset eri toimijoille, jotka tukevat lapsen, nuoren ja perheen parasta tai edistävät kodin ja koulun 
yhteistyötä - joulukuussa 2021 aloitettu jatkuu läpi vuoden 2022 

⭐ Lapset ja nuoret verkossa ja pelimaailmassa, Tommi Tossavaisen somekoulutus yhdessä toisten 
vanhempaintoimijoiden kanssa; Huhtisen vanhempainyhdistys ja Lohjan kuntakohtainen vanhempainyhdistys.  

⭐ Edullisten kuvien valokuvaussopimukset kouluille, mukaan myös porvootasoisesti kaikki päiväkodit 
varhaiskasvatusjohtajan päätöksellä.  

 

Lukutaitotyötä yhdessä koulujen kanssa, tiiviisti lasten arjessa 

Lukutaidolla on merkitystä, sujuvalla lukemisella erityisesti. Olemme halunneet kiinnittää tähän huomiota, ja 
haastoimme kaupungin alakoulut kansainvälisenä Read Hour-päivänä lukuhaasteeseen. Lähes kaikissa 
porvoolaisissa alakouluissa, niin suomen- kuin ruotsinkielisissäkin, luettiinkin teemapäivänä koko koulun voimin. 
Osallistuneiden kesken arvoimme kirjakasseja lukuintoa lisäämään.  

Kaupunkitasoinen kesälukukampanja toteutui ensimmäistä kertaa yhdessä kaupungin kirjaston ja lukuhankkeiden 
kanssa - kesän aikana porvoolaiset lapset lukivat yli 12 000 kirjaa! 

Lisäksi mahdollistimme kaveritaidoistakin kirjoittaneen Paula Norosen kirjailijavierailun kaikille suomenkielisten 
alakoulujen kakkosluokkalaisille.  

Tapasimme säännöllisesti myös kaupungin äikkätiimiä. Näemme kodit avainasemassa lasten lukutaidon 
edistämiseen, ja tähän toivomme voivamme vaikuttaa.  

 

Kehittämistyötä ja tutustumista omiin jäsenyhdistyksiin 

Olimme 2020 mukana Suomen Vanhempainliiton kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten kehittämishankkeessa, 
jossa kiteytyivät tavoitteet tulevasta: haluamme tutustua paremmin omiin jäsenyhdistyksiimme, luoda viestinnästä 
yhä vahvempaa ja tiivistää yhteistyötä kaupungin ja erityisesti koulujen & rehtoreiden kanssa. Vierailimmekin 
useammassa koulukohtaisessa vanhempainyhdistyksessä, tämän käytännön aloitimme jo vuonna 2020 ja se jatkuu 
myös tulevana toimintavuonna. 

Hallituksessamme on jäseniä sekä suomen- että ruotsinkielisistä porvoolaisista vanhempainyhdistyksistä, mikä 
konkretisoi ja avaa yhteistyön tarvetta kaksikielisessä kaupungissamme. Käymme keskustelua sekä Hem och 
Skolan että Suomen vanhempainliiton kanssa.  

Puheenjohtajamme Marika on myös Suomen vanhempainliiton johtokunnassa, mikä mahdollistaa näkökulmien 
tuomisen eri puolilta Suomea.  

 

Vahvalla viestinnällä näkyvyyttä 

Viestintämme on ollut erittäin vahvaa ja säännöllistä. Facebook-sivumme www.facebook.com/porvoonvanhemmat  
tavoittaa poikkeuksetta yli 10 000 kuukaudessa. Ajantasaiset verkkosivumme kertovat kattavasti 
perustoiminnastamme www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi   

Facebookissa toteutetussa joulukalenterimme kurkistimme päivittäin kouluihin eri puolille Porvoota. Joulutunnelma 
luodaan yhdessä – porvoolaisissa kouluissa joulun odotus näkyy monin tavoin – ja me vanhempainyhdistyksinä 
olemme sitä myös kouluyhteisöihin ja lapsillemme koulupäivän aikana mahdollistamassa.  
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Hallinto ja talous 
 
Yhdistyksen hallituksessa toimivat Marika Salomaa (pj.), Anne Tukiainen (varapj.), Katja Sarmia (sihteeri), Susann 
Träskelin (rahastonhoitaja), Harri Anttila ja Emilia Mäntylä. 
 
Yhdistyksen tili oli Myrskylän Säästöpankissa. Jäsenmaksua ei peritty. Liittymismaksua oli 10 €. Kannatusmaksu oli 
50 €. Jäseniksi liittyivät vuonna 2021 Jokilaakson koulun vanhempainyhdistys sekä Pääskytien ja Linnajoen uusi 
vanhempainyhdistys PälLi ry. 
Yhdistyksen talous oli vakaa. Suomen Vanhempainliiton toiminta-avustuksen rinnalla saimme myös ensimmäistä 
kertaa Porvoon kaupungin toiminta-avustuksen, josta mahdollistimme yhteistyössä yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa 
myös koulukohtaisille yhdistyksille. Lisäksi toimintaamme tukivat yritysavustukset Itä-Uudenmaan Osuuspankilta ja 
vuoden 2020 lopussa saatu Neste Oilin tuki.  


