Porvoon vanhempainyhdistykset ry - Föräldraföreningar i Borgå rf

VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 - 31.12.2011

Yhdistyksestä:
Hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet: Marja-Liisa Mikkola (Albert Edelfelt) puheenjohtajana,
Sari Virtanen (Kerkkoo) varapuheenjohtajana, Tarja Juvonen (Huhtinen) sihteerinä sekä Anu Saari
(Fredrika), Mervi Korkolainen-Nyqvist (Ilola), Pertti Nieminen (Epoo) ja Kari Laamanen (Albert
Edelfelt) jäseninä. Nina Martikainen on ollut hallituksen ulkopuolelta jäsenrekisterin pitäjänä. MarjaLiisa Mikkola on toiminut myös rahastonhoitajana.
Hallitus on kokoontunut 9 kertaa.
Kauden alussa jäsenyhdistyksiä oli 14:
Albert Edelfeltin, Epoon, Fredrika, Hamarin, Hinthaaran, Huhtisen, Ilolan, Kerkkoon, Kevätkummun,
Kråkön, Kulloon, Peipon, Tolkkisen ja Tuorilan koulun vanhempainyhdistykset.
Jäsenyhdistystemme kouluissa on yhteensä 2208 oppilasta (syksy – 2011).
Yhdistyksen nimen- ja sääntömuutos vahvistettiin 12.9.2011.
Uusi nimi on Porvoon vanhempainyhdistykset ry - Föräldraföreningar i Borgå rf.
Porvoon ammattioppilaitos teki oppilastyönä yhdistykselle nettisivut ja logon.
Sivut löytyvät osoitteesta www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi.
Paikallinen yhteistyö:
Yhdistyksen jäsenet ovat keskustelleet Porvoon kaupungin sivistysjohtajan sekä suomen- ja
ruotsinkielisen koulutusjohtajan kanssa tapaamisissa kolme kertaa.
Laadimme heille ehdotuksen ’’Kodin ja koulun yhteistyön ohjeet Porvoossa’’.
Vanhempainyhdistysten edustajia kuultiin koulutustoimen laatukorttien kärkiaiheiden valitsemisessa.
Puheenjohtaja on ollut mukana miettimässä keinoja kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksien
parantamiseksi yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Maaliskuussa sihteeri ja puheenjohtaja olivat kertomassa rehtorikokouksessa yhdistyksestämme sekä
kodin ja koulun yhteistyöstä.
2-luokkien oppilaat suorittivat Liikenneturvan suunnitteleman polkupyöräajokortin Albert Edelfeltin,
Hamarin, Hinthaaran, Ilolan, Kulloon ja Tuorilan kouluissa. Lähivakuutus sponsoroi materiaalin.
Kuusi koulua on mukana yhteisessä koulukuvaussopimuksessa: Epoo, Hinthaara, Hindhår, Kerkkoo,
Kulloo ja Tuorila.
Sopimus on Kuvaverkon kanssa.
Valtakunnallinen yhteistyö:
Alueyhdistyksellä oli edustaja Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa 19.11.2011.
Puheenjohtaja oli maaliskuussa Helsingissä Suomen Vanhempainliiton koulutustilaisuudessa sekä
syyskuussa Porvoon Pääskytien koulussa puhumassa vanhempainyhdistystoiminnasta.

Aloitteet ja kannanotot:
Teimme yhdessä Vanhus- ja Vammaisneuvoston sekä Porvoon Nuorisovaltuuston kanssa aloitteen
käännöspalvelujen palauttamiseksi neuvostoille, jotta kaikki kuntalaiset saisivat tietoa neuvostojen
toiminnasta omalla äidinkielellään.
Puheenjohtaja on antanut Liikenneturvallisuustyöryhmälle kannanoton koskien koulujen lähellä
tehtävien rakennustöiden vaikutusta liikenteelle ja oppilaiden turvalliseen liikkumiseen.

Raha-asiat:
Yhdistyksellä on tili Sampo-pankissa.
Yhdistys ei peri jäseniltään jäsenmaksua.
Jäsenyhdistykset maksavat syntyvät menot. Sellaisia on esimerkiksi vuotuinen maksu kotisivuista.
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