
                                                                                                                          

Porvoon alakoulujen vanhempainyhdistykset ry - Lågstadiernas föräldraföreningar i Borgå rf

VUOSIKERTOMUS 9.6.2009 - 31.12.2010

Yhdistyksestä:

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 9.6.2009.
Kokouksessa olivat läsnä seuraavien vanhempainyhdistysten edustajat; Sirpa Hopeamaa (Hamari), Anu
Saari (Suomenkylä), Sari Virtanen (Kerkkoo), Nina Martikainen (Epoo), Leena Siironen (Peipon 
koulu), Marja-Liisa Mikkola (Hinthaara) ja Jaana Vanhanen sekä Ulla Keinänen (Kulloo). 
Jäseniksi liityivät myös Ebbon, Huhtisen, Ilolan, Tolkkisen, Sannäsin, Kevätkummun, Kråkön ja Albert
Edelfeltin koulujen
vanhempainyhdistykset. Toiminnassa on myös mukana Tuorilan koulun vanhempainjaosto, joka 
rekisteröimättömänä ei voi olla kuitenkaan jäsen.
Kauden alussa jäsenyhdistyksiä oli 13. 
Jäsenyhdistystemme kouluissa on yhteensä 2121 oppilasta (syksy – 2010).

Yhdistyksen rekisteröinti vahvistettiin 3.11.2009 ja yhdistys hyväksyttiin Suomen Vanhempainliiton 
jäseneksi 23.1.2010.

Hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet: Marja-Liisa Mikkola puheenjohtajana, Sari Virtanen 
varapuheenjohtajana, Jaana Vanhanen sihteerinä, Leena Siironen rahastonhoitajana, Nina Martikainen 
jäsenrekisterin pitäjänä sekä Anu Saari, Tarja Juvonen, Marina Wetzer-Karlsson, Jani Kanerva, Leena 
Kaski-Uljas ja Pertti Nieminen jäseninä.

Hallitus on kokoontunut 10 kertaa. 

Suomenkylän ja Ebbon koulut lakkautettiin toimintakauden aikana.

Paikallinen yhteistyö:

Yhdistyksen jäsenet ovat keskustelleet Porvoon kaupungin sivistysjohtajan sekä suomen- ja 
ruotsinkielisen koulutusjohtajan kanssa tapaamisissa Valtimo-talolla neljä kertaa.

Hallitus on luonut keskusteluyhteyden POAY:n kanssa. Tapaamisia on ollut kaksi.  

Yhteistyössä Porvoon kaupungin erikoissuunnittelija Minna Öhmanin kanssa on tehty vanhemmille 
kysely kodin ja koulun yhteistyöstä. 

Puheenjohtaja on myös keskustellut Porvoon kaupungin hallintopäällikkö Outi Lumijärven kanssa 
kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta ja koulujen johtokuntien lakkauttamisen 
vaikutuksista.

Osassa jäsenyhdistysten kouluissa järjestettiin kakkosluokkien oppilaille mahdollisuus suorittaa 
Liikenneturvan suunnittelema polkupyöräajokortti. Lähivakuutus sponsoroi materiaalin. 

Kuudennen luokan oppilaiden vanhemmilla testattiin Raittiuden ystävät ry:n Kännikapina-rataa. 

Viisi  koulua on mukana yhteisessä koulukuvaussopimuksessa.



                                                                                                                          

Valtakunnallinen yhteistyö:

Alueyhdistyksellä oli kaksi edustajaa Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa 27.11.2010. 

Puheenjohtaja oli Jyväskylässä alueyhdistysten tapaamisessa maaliskuussa 2010. 

Aloitteet, kantelut ja kannanotot:

Välipala-aloite ja aloite läsnäolo- ja puheoikeuden saamiseksi sivistyslautakunnan sekä suomen- ja 
ruotsinkielisen koulutusjaoston kokouksissa. 
Kantelu opettajien lomautuksista Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 
Kannanotot koulujen lakkautuksista ja opetuksen laadusta.

Raha-asiat:

Yhdistykselle avattiin tili Aktiaan. Kalleutensa vuoksi se vaihdettiin Sampo Pankkiin.

Porvoossa 10.1.2011

Marja-Liisa Mikkola, pj Sari Virtanen, vpj


