Toimintasuunnitelma 2020
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.

Tavoitteet vuonna 2020
1.
2.
3.
4.

Teemme porvoolaista vanhempaintoimintaa näkyväksi ja nostamme vanhempaintoiminnan arvostusta
Luomme kuntakohtaisen mallin vanhempaintoimintaan kaupungin sivistystoimen koulutusjohdon kanssa
Vaikutamme aktiivisesti kodin ja koulun yhteistyöhön kuntatasolla sekä Suomen Vanhempainliitossa
Tiivistämme yhteistyötä omien jäsenyhdistystemme kanssa

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
1. Teemme porvoolaista vanhempaintoimintaa näkyväksi ja nostamme vanhempaintoiminnan arvostusta
 Tuomme esiin moninaiset tavat osallistua lapsen arkeen päiväkodissa ja koulussa.
”Lasten asialla. Vanhempien tukemana.”-kampanja Porvoon vanhempainyhdistykset ry:n fb-sivun
viestinnässä. 52 erilaista toimintamallia kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyöstä Porvoossa.
 Viestimme aktiivisesti ajankohtaisista asioista yhdistyksen Facebookissa
 Vinkkaamme kiinnostavista, ajankohtaisista asioista paikallismedialle
 Teemme kannanottoja sekä annamme lausuntoja meille tärkeistä asioista
 Kannustamme kouluja ottamaan osaa Kodin ja Koulun Päivän viettoon (syyskuu)
 Seuraamme aktiivisesti vanhempaintoimintaan liittyvää keskustelua toiminta- ja vaikuttamismalleineen
muualla Suomesta ja jaamme tietoa eteenpäin
2. Luomme kuntakohtaisen mallin vanhempaintoimintaan kaupungin sivistystoimen koulutusjohdon kanssa
3. Vaikutamme aktiivisesti kodin ja koulun yhteistyöhön kuntatasolla sekä Suomen Vanhempainliitossa
 Tapaamme säännöllisesti sivistystoimen ja koulutusjohdon edustajia
 Järjestämme jäsenyhdistysten ja sivistysjohdon yhteisen tapaamisen toimintavuoden aikana
 Edustukset jatkuvat Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen-työryhmässä, ravitsemustyöryhmässä,
LAPE- ja varko-työryhmissä, liikenneturvallisuustyöryhmässä sekä kaupungin sisäilmatyöryhmässä.
 Kehitämme yhteistyötämme sidosryhmien kanssa (esim. vanhemmat, vanhempainyhdistykset, opettajat,
rehtorit, sivistysjohto, luottamushenkilöt, OAJ, MLL, nuorisovaltuusto, nuorisopalvelut)
 Edustamme Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa porvoolaisia vanhempainyhdistyksiä
 Porvoon vanhempainyhdistyksestä on edustaja Suomen vanhempainliiton johtokunnassa
4. Tiivistämme yhteistyötä omien jäsenyhdistystemme kanssa
 Järjestämme jäsenyhdistysten yhteisen tapaamisen toimintavuoden aikana
 Lisäämme tietämystämme jäsenyhdistystemme toiminnasta ja tarpeista vierailemalla tilaisuuksissa
mahdollisuuksien mukaan
 ”Lasten asialla. Vanhempien tukemana.”-kampanja Porvoon vanhempainyhdistykset ry:n fb-sivun
viestinnässä. 52 erilaista toimintamallia kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyöstä Porvoossa.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi

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 kahdeksan (8) kertaa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille
vanhempaintoiminnasta kiinnostuneille. Kokouskutsu ja pöytäkirja ovat nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi.
Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen taloutta vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion mukaan. Jäsenmaksua
ei vuonna 2020 peritä. Uusilta jäseniltä peritään 10,00 € liittymismaksu. Kannatusjäsenmaksu on 50,00 €. Yhdistys
hakee myös avustuksia toiminta- ja tapahtumakuluihinsa.

www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat
vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi

