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VUOSIKERTOMUS 1.1.2012 - 31.12.2012
Yhdistyksestä:
Yhdistyksessä on 15 jäsenyhdistystä, 13 suomen- ja 2 ruotsinkielistä.
Toimintavuoden aikana saimme yhden uuden jäsenen, Hem och skola i Hindhår skola rf.
Jäsenyhdistystemme kouluissa on yhteensä n. 2200 oppilasta (syksy – 2012).
Hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet: Marja-Liisa Mikkola (Albert Edelfelt,
puheenjohtaja/rahastonhoitaja), Sari Virtanen (Kerkkoo, varapuheenjohtaja), Tarja Juvonen (Huhtinen,
sihteeri), Jaana Tähtinen (Kulloo, nettisivujen ylläpito), Mervi Korkolainen-Nyqvist (Ilola, leikekirja),
Kari Laamanen (Albert Edelfelt, pyöräkortti/ valokuvaussopimus) ja Pertti Nieminen (Epoo).
Nina Martikainen, hallituksen ulkopuolelta, on pitänyt jäsenrekisteriä.
Hallitus on kokoontunut 8 kertaa.
Kotisivujen osoite on www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi.
Paikallinen yhteistyö:
Yhdistyksen jäsenet ovat keskustelleet Porvoon kaupungin sivistysjohtaja Hilding Mattssonin,
suomenkielisen koulutusjohtaja Jari Kettusen ja ruotsinkielisen koulutusjohtaja Rikard Lindströmin
kanssa tapaamisissa Campuksella neljä kertaa.
Meidän Porvoo-tilaisuuksia Vanhus- ja Vammaisneuvoston sekä Nuorisovaltuuston edustajien kanssa
oli seitsemän. Niistä kolmeen kutsuttiin valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustelemaan aiheesta
’’Kuntalaisten kuuleminen Porvoossa’’.
POAJ’n kanssa tavattiin kerran aiheena yhteinen huoli koulutoimen säästötoimien kohteista.
Puheenjohtaja on osallistunut koulutoimen järjestämiin seuraaviin luentoihin: Operation skolmat
(12.9.), Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus (2.10.) ja Stop kiusaamiselle (30.10.).
Laura Karenin (Hem och skola i Hindhår skola pj.) kanssa osallistuimme 4.12. Osallisuuden ja
yhteistyötiimin kokoukseen, jossa saimme esittää vanhempien näkökulmia kodin ja koulun
yhteistyöstä.
Osassa jäsenyhdistysten kouluissa järjestettiin kakkosluokkien oppilaille mahdollisuus suorittaa
Liikenneturvan suunnittelema polkupyöräajokortti. Kuudessa koulussa noin 200 oppilasta suoritti
toukokuussa pyöräkortin.
Lähivakuutus sponsoroi materiaalin.
Kahdeksan koulua oli mukana yhteisessä Kuvaverkon kanssa solmitussa koulukuvaussopimuksessa.
Kaksi koulua oli mukana Zero - päihteetön koulun päättäjäis- viikonloppu - tapahtumassa 2.6. .
Jäsenyhdistyksiä kannustettiin olemaan mukana Koulurauhanjulistuksessa (28.8.), Kodin- ja
koulunpäivän (14.9.) sekä Kansainvälisen opettajien päivän (5.10.) vietossa.
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Vuosi oli kuntavaalivuosi.
Katsoimme, että meillä ei ole resursseja järjestää omaa vaalipaneelia.
Sen sijaan puheenjohtaja kävi kuuntelemassa sekä Vanhusneuvoston että nuorten vaalipaneelit.
Teimme muutamalle valitulle ehdokkaalle nettikyselyn, joiden vastaukset välitimme jäsenyhdistysten
edelleen levitettäviksi tarkoituksena keskittää ääniä ehdokkaille jotka voisivat olla tulevassa
valtuustossa asioidemme puolestapuhujia.
Neljä heistä valittiin valtuustoon. Pidämme heihin tiiviisti yhteyttä, kun lapsia ja nuorisoa koskevia
asioita valmistellaan kunnassa.
Valtakunnallinen yhteistyö:
Alueyhdistyksellä oli kaksi edustajaa Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa 24.11.. Valtakirjat
mukaan lukien edustimme viittä porvoolaista yhdistystä.
Puheenjohtaja oli Suomen Vanhempainliiton Virtaa ja virikkeitä koulutustilaisuudessa 17.3. sekä
alueyhdistysten puheenjohtajien tapaamisessa 15.9..
Olemme mukana keräämässä kannatusilmoituksia Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och
Skola i Finland käynnistämälle Energiajuomat K16-kansalaisaloitteelle.
Aloitteet, kantelut ja kannanotot:
Laadimme valtuustoryhmille kannanoton koskien koulujen lakkautuksia, sekä koulunkäyntiavustajien
määrän vähennysaikeita.

Raha-asiat:
Yhdistyksellä on tili Sampo Pankissa.
Yhdistys ei peri jäsenmaksua.
Syntyvät kulut jaetaan tasan jäsenyhdistysten kesken.
Porvoossa 1.1.2013

Marja-Liisa Mikkola, pj

Sari Virtanen, vpj
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