Toimintakertomus 2019
Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf on porvoolaisten vanhempainyhdistysten
alueellinen yhteistyöfoorumi. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on lisätä vanhempien ja vanhempainyhdistysten
vaikutusmahdollisuuksia sekä edistää kasvatuskumppanuutta kouluyhteisön kanssa. POFF on edunvalvonta- ja
vaikuttajajärjestö, joka osaltaan tuo lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa mielipiteen opetukseen ja koulutukseen
sekä perheiden hyvinvointiin vaikuttavaan päätöksentekoon. POFF on Suomen vanhempainliiton jäsen.
Toiminnan järjestämisen mahdollistaa Suomen vanhempainliiton myöntämä alueraha-avustus.
Toiminta
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 25 yhdistysjäsentä, 15 suomen- ja yhdeksän (9) ruotsinkielistä koulun
vanhempainyhdistystä sekä yksi päiväkodin vanhempainyhdistys ja lisäksi kolme (3) henkilöjäsentä.
Helmikuun jäsentiedotteessa kutsuttiin jäseniä vuosikokoukseen ja mukaan POFFin toimintaan.
Huhtikuussa tavattiin koulutustoimen johtajat ja keskusteltiin suunnitteilla olleesta aluerehtorimallista, kouluverkon
muutoksista ja koulukyydeistä.
Marraskuun alussa teemalla Kodin ja Koulun yhteistyö järjestetyssä POFFin, koulutusjohdon ja Suomen
Vanhempainliiton yhteisessä tapaamisessa keskusteltiin siitä, kuinka Porvooseen saataisiin luotua yhdenmukainen,
tasavertainen ja sujuva yhteistyö kodin ja koulun välille. Vanhempainliiton edustajat toimivat alustajina selventäen
yhteistyön merkitystä ja tavoitteita niin meille vanhemmille kuin Porvoon sivistystoimelle, joka myös yhteistyön osalta
toimii vahvana suunnannäyttäjänä.
Olimme mukana rahoittamassa Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen 13.11.2019 järjestämää luentotilaisuutta,
jossa monisatapäinen yleisö vanhempia ja opetustyön ammattilaisia kuuli Maaret Kallion ajatuksia teemalla Kohti
inhimillisempää perhearkea.
Luentotilaisuuden aluksi otimme vastaan Suomen vanhempainliiton Onnittelut POFFin 10-vuotisen olemassaolon
kunniaksi.
Perinteinen jouluglögi tilaisuus järjestettiin 27.11.2019 kahvila-ravintola Cabrioléssa. Kutsuttuina olivat
jäsenyhdistysten edustajat, rehtorit, koulutustoimen johto, oppilaskuntien ohjaavat opettajat sekä yläkoulujen
oppilaskuntien jäsenet.
Vuoden lopulla ideoitiin vielä käyttökohdetta jäljellä olevalle alueraha-avustukselle, joka päätettiin käyttää 9- ja 8luokkalaisille suunnattuun Careerian oppilastyönä tekemään punkmusikaaliin ”Juokse villi lapsi”, jonka teemana on
juuri nyt ajankohtainen mielenterveys. Tilaisuus järjestetään Grand-salissa 12.2.2020.
Yhdistyksen kilpailuttamassa koulukuvaussopimuksessa oli mukana 11 koulua (Careeria, Epoo, Hinthaara, Hindhår,
Ilola, Kerkkoo, Tuorila, Kulloo, Linnajoen koulu, Strömborgska skolan ja Tolkkinen). Sopimus oli vuoden mittainen
eikä järjestelykorvausta otettu. Näin varmistettiin mahdollisimman edulliset kuvat. Kuvaajana toimi Focusoiva Oy.
Suomen Vanhempainliiton liittokokouksessa edustimme 17 jäsenyhdistystämme. Vuoden tauon jälkeen saimme
jälleen porvoolaisedustajan Suomen vanhempainliiton johtokuntaan, kun Marika Salomaa tuli valituksi varsinaiseksi
jäseneksi 1.1.2020 alkaneelle 2-vuotiskaudelle.
Yhdistyksen näkyvyyttä on parannettu aktiivisella Facebook-päivittämisellä ja se onkin saanut hyvän vastaanoton
uusien seuraajien muodossa.
Hallinto ja talous
Yhdistyksen hallituksessa toimivat Tarja Juvonen (pj.), Marika Salomaa (varapj.), Nina Martikainen (sihteeri ja
jäsenvastaava), Johanna Peltokangas, Pertti Nieminen (rahastonhoitaja) ja Susanne Träskelin.
Vuosikokous järjestettiin 28.2.2019. Hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa.
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Yhdistyksen tili oli Myrskylän Säästöpankissa. Jäsenmaksua ei peritty. Liittymismaksua oli 10 €. Kannatusmaksu oli
50 €. Toimintaan saatiin yleisavustusta 2 000 € Suomen Vanhempainliiton aluerahan muodossa. Yhdistyksen
toiminnantarkastaja oli Outi Lankia ja varatoiminnantarkastaja Ulla Keinänen.
Yhdistyksen edustukset
LAPE-työryhmä (Juvonen, varalla Martikainen)
Varko-työryhmä (Juvonen, varalla Martikainen)
Liikenneturvallisuustyöryhmä (Juvonen, varalla Nieminen)
Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen työryhmä (Juvonen)
Ravitsemustyöryhmä (Peltokangas)
Kaupungin sisäilmatyöryhmä (Juvonen)
Verkkosivut: www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
Facebook: www.facebook.com/porvoonvanhemmat
Sähköposti: vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
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