
	   	  
	  
Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen Turvary ry:n toimintakertomus 2014 
 
Yhdistyksen päätehtävä on kodin ja koulun yhteistyötä kehittämällä toimia lasten parhaaksi. 
Yhdistys on aktiivinen toimija ja keskustelukumppani mm. Turun kasvatus- ja opetustoimen ja 
kaupungin päättäjien suuntaan sekä informaatiokanava ja tuki vanhempainyhdistyksille. 
Vanhempainyhdistystoimintaa tukemalla yhdistys lisää lasten oppimisen edellytyksiä ja 
kouluhyvinvointia Turussa. Tavoitteena on yhdessä toimien olla tasa-arvoinen keskustelu- ja 
yhteistyökumppani osana kaupungin opetus- ja kasvatustyön suunnittelua ja päätöksentekoa. 
 
Yhdistyksen hallituksen kokoukset vuonna 2014: 
 
Hallitus on kokoontunut 12.3. pidetyn vuosikokouksen lisäksi seitsemän kertaa: 5.2., 25.2., 9.4., 
15.5., 13.8., 9.10. ja 27.11.2014. 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2014: 
 
Päivi Koskinen, puheenjohtaja  
Timo Kinnunen, varapuheenjohtaja   
Hanna-Mari Kolistaja, sihteeri  
Eija Mäkelä, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava 
Markus Halminen 
Kirsi Honkasalo  
Päivi Laine 
Annika Suoniemi 
Tomi Viitanen 
 
Yhdistyksen muut toimihenkilöt vuonna 2014: 
 
Timo Rantanen, hallituksen ulkopuolinen avustaja IT-asioissa 
Mirjami Tervonen ja Pauliina Seikas-Manninen, toiminnantarkastajat 
Jorma Tervonen ja Sanna Viitanen, varatoiminnantarkastajat 
 
Yhdistyksen toiminta ja tapahtumat vuoden 2014 aikana: 
 
26.1.2014 Päivi Koskinen osallistui Terve koulu -yhdistyksen sisäilmatilaisuuteen 
4.3.2014 Kuntalaisaloite, jonka tavoitteena oli saada Turvaryn edustajalle puhe- ja läsnäolo-

oikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksiin. Aloitteeseen ei saatu myönteistä 
vastausta. 

12.3.2014  ”Viisaasti verkossa” -koulutus Topeliuksen koululla, järjestäjinä Topeliuksen koulun 
vanhempainyhdistys ja Turvary 

25.3.2014 ”Rautaa alla, pätkä puikoissa” -paneelikeskustelu Luolavuoren koululla, järjestäjinä 
Vuokko ry ja Turvary 

9.4.2014 Netin turvallisen käytön opastusta Lyseon koululla, järjestäjinä Lyseon koulun 
vanhempainyhdistys ja Turvary 

21.-27.4.2014 Vanhemmuuden viikkoa koskevaa tiedotusta   
7.5.2014  ”Hidas vanhemmuus ja lapsuus” -koulutus Pallivahan koululla, järjestäjinä Kasper ry 

ja Turvary 



15.5.2014 Turvaryn hallituksen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten tapaaminen 
6.6.2014 Päivi Koskinen osallistui perusopetuksen arviointipäivään, jonka ryhmätöiden pohjalta 

”Huoltajien ja oppilaiden osallisuuden kehittäminen” nostettiin yhdeksi opetustoimen 
kolmesta keskeisimmästä kehittämiskohteesta lukuvuonna 2014-2015  

11.-15.8.2014 Turvary mukana “Olen Ykkönen” –liikenneturvallisuuskampanjassa  
13.8.2014 Turvaryn hallituksen kuusi jäsentä vieraili kasvatus- ja opetuslautakunnan 

kokouksessa 
21.8.2014 Päivi Koskinen osallistui Vähiksen väen järjestämään Uittamon koulun tulevaisuutta 

koskevaan keskustelutilaisuuteen 
23.8.2014 Turvaryn mielipidekirjoitus ”Kohtuutta koulusäästöihin” Turun Sanomissa 
8.-12.9.2014 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko 
26.9.2014 Kodin ja koulun päivä kahdeksalla turkulaisella koululla 
9.10.2014 Turvaryn hallituksen viisi jäsentä vieraili Turun OAJ:n kokouksessa keskustelemassa 

koulujen resursseista opettajien ja eri puolueiden edustajien kanssa 
28.10.2014 Turvaryn lehdistötiedote ”Kouluille riittävät resurssit ensi vuonnakin!”  
4.11.2014 Keskustelutilaisuus koulujen säästö- ja tilasuunnitelmista Lyseon koululla. Paneelissa 

mukana opetustoimen, tilatoimen, opettajien ja opetuslautakunnan edustajia.  
8.11.2014 ”Virtaa ja virikkeitä” -koulutus Alvariumissa, järjestäjinä Suomen Vanhempainliitto ja 

Turvary 
12.11.2014 Turvaryn mielipidekirjoitus ”Kauasko lähipalvelut karkaavat?” Turun Sanomissa 
19.11.2014 Päivi Koskinen osallistui Turun yliopiston järjestämään Sisäilmapajaan 
19.11.2014 Turvaryn lausunto Sivistystoimialan palveluverkkoselvityksestä 
22.11.2014 Päivi Koskinen ja Mirjami Tervonen osallistuivat Suomen Vanhempainliiton 
 liittokokoukseen Helsingissä  
23.11.2014 Turvaryn lausunto OPS2016 perusopetuksen tuntijaosta ja kieliohjelmasta 
24.11.2014 Päivi Koskinen osallistui Tulevaisuuden peruskoulu –keskustelutilaisuuteen 

opetusministeri Krista Kiurun maakuntavierailulla Turun Normaalikoululla 
 
 
Muuta huomioitavaa: 
 
- Vuoden mittaan jäsenille on lähetetty tiedotteita ajankohtaisista asioista ja tapahtumista 
- Yhdistysavaimen käyttöön siirtymistä on suunniteltu, mutta toteutus on vielä kesken  
 - Turun sivistystoimialan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä muiden päättävien tahojen kanssa 
on käyty keskustelua ja otettu aktiivisesti kantaa mm. koulujen ryhmäkokoja ja resursseja koskeviin 
asioihin 
- Nettikeskustelua on käyty niin omalla Facebook-sivustolla kuin “Turun koulujen puolesta ja 
lakkautuksia vastaan” ja “Pelastetaan Turun kunnalliset päiväkodit” –ryhmien sivustoilla 
- Suomen Vanhempainliiton toimiston kanssa on oltu tiiviisti yhteyksissä ja Timo Kinnunen on 
edustanut Turvarya liiton johtokunnassa    
 
 
 

	   	   	  


