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TOIMINTAKERTOMUS 2015
Tämä vuosi on painottunut Oulun alueellisessa vanhempainyhdistyksessä näkyvyyden
parantamiseen. Suomen vanhempainliiton avustuksen turvin olemme pystyneet järjestämään
erilaisia vanhemmille suunnattuja tapahtumia (mm. Super park, pikkujoulut), tavoitteena
näkyvyyden ja toimintamme tunnettuuden kasvattaminen. Myös hankintoja näkyvyyden
parantamiseksi on tehty: mm. Roll Up:it, yhdistyksen kotisivut.
Yleistä






Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen rekisteröityminen
Suomen vanhempainliiton jäsenyys
Kotisivut ja sähköinen jäsenrekisteri Avoine Oy:n Yhdistysavain-palveluun
Avattiin pankkitili ja haettiin ja saatiin Suomen vanhempainliiton avustus
Yhdistyksen tiedot lisätty toimijalomakkeella ihimiset.fi-järjestösivustolle

Tapahtumat, 5 kpl
 tähtikOulukilpailun julkistaminen, http://padlet.com/kOuluvanhemmat/tahtikOulu2015
 #enkiusaa Vanhempainilta Duudsonien tyyliin SuperParkissa pe 27.3. (mukana olivat mm.
Vesa, Arto, Pirjo, Pirita, Satu)
 Koko perheen koulupäivä la 22.8. SuperPark, (mukana olivat Vesa, Pirjo, Pirita)
 #parassyy Perheystävällisesti töissä –tilaisuus to 12.11. klo 18-20. Pirita ständillä.
 Vanhempainfoorumi ja pikkujoulut Oulun alueen koulujen vanhempaintoimijoille ti 17.11.
Ohjelmassa jouluinen ruokailu, taikuri ja tähtikOulu-kilpailun voittajien palkitseminen
kunniakirjoin ja toiminnan esittely. OPS-alustuksen piti Päivi Mäki Oulun kaupungin sivistysja kulttuuripalveluista.
Kouluvierailut
 Rajakylän koulu (Ruiskukkatie 4-6) maanantai 23.2.2015
 Myllytullin koulu (Kirkkokatu 1) keskiviikko 30.3.2015
 Myllyojan koulu (Karvarinaukio 15) maanantai 27.4.2015
 Hintan koulu (Valjastie 19) maanantai 18.5.2015
Osallistuminen
 Vesa oli kOuluvanhempana OAJ:n On the Road 2015 kierroksella Oulussa 14.9.
 Pirita ja Arto Alueyhdistysten Kesäpäivillä Helsingissä 13.6.
Hallituksen kokoukset, 7 kpl
 4 niistä kouluvierailujen yhteydessä
 yksi etäkokous 22.5–23.5.2015
 Pelkkä hallituksen kokous: Raja-Taskila 16.8.2015 ja keskusta 7.10.2015
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Jäsenasiat
 Yhdistysjäseniä hyväksyttiin 3 kpl (Aseman koti-koulutoimikunta ry, Haukiputaan koulun
vanhempainyhdistys ry ja Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ry)
 Henkilöjäseniä 15 kpl
 Käytössämme on Avoine Oy:n Yhdistysavain jäsenrekisteri.

Viestintä
 Kotisivut käyttöön www.kouluvanhemmat.fi
 Wilma-pääsivun tiedotteet https://wilma.ouka.fi/
 Twitter ja Instagram, ei omaa tiliä, vaan #kOuluvanhemmat
 Facebook ryhmä Oulun alueellinen vanhempainyhdistys aktiivisessa käytössä
 Kalevan yhteisöpalstalla juttu Oulun vanhempaintoiminnasta yleensä, painottuen pohjoisen
tapahtumiin
Käydyt koulutukset
 Pirjo kävi Sihteeri- ja tiedottajakoulutus, kumppanuuskeskuksessa 16.9.2015
 Päivi kävi OK-Opintokeskuksen ‘Ryhdistä yhdistystä’ -koulutuksen 26.1. - 21.5.2015

Edustukset
 Toinen alueellinen edustaja vanhempainliittoon, Pirita kaudelle 2016-2017 varsinaiseksi
jäseneksi, Arto jatkaa varajäsenenä, kausi 2015-2016.

Käsitelty aiheita
 Muuttunut oppilashuoltolaki (Sari Manninen)
 Toimme esille vanhempainyhdistyksille kaupungin toimintarahojen hakumahdollisuutta
ennen vuoden vaihdetta pikkujoulussa
 Mm. OPS2016, osallisuus, kouluverkko, hyvät käytänteet kodin ja koulun yhteistyössä

