TOIMINTAKERTOMUS
Toimintakausi 1.1.2015 – 31.12.2015
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin aprillipäivänä 1.4.2015 Turun Lyseon koululla koulun kevätmyyjäisten
yhteydessä. Kokoukseen osallistui 16 henkilöä.
HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2015
Päivi Koskinen, puheenjohtaja
Timo Kinnunen, varapuheenjohtaja (1.4.2015 asti), jäsen (1.4.2015 alkaen)
Juha Mörönen, varapuheenjohtaja (1.4.2015 alkaen)
Hanna-Mari Kolistaja, sihteeri (1.4.2015 asti)
Markus Halminen, jäsen (1.4.2015 asti), sihteeri ja jäsenvastaava (1.4.2015 alkaen)
Eija Mäkelä, rahastonhoitaja
Kirsi Honkasalo, jäsen (1.4.2015 asti)
Päivi Laine, jäsen
Jaana Rautava, jäsen (1.4.2015 alkaen)
Annika Suoniemi, jäsen
Tomi Viitanen, jäsen (1.4.2015 asti)
Terhi Vänni, jäsen (1.4.2015 alkaen)
YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT
Pauliina Seikas-Manninen ja Mirjami Tervonen, toiminnantarkastajat
Hanna-Mari Kolistaja ja Tomi Viitanen, varatoiminnantarkastajat
HALLITUS
Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen hallitus kokoontui neljästi vuonna 2015:
• 10.3.2015 valmisteltiin vuosikokousta
• 28.4.2015 kokoonnuttiin uuden hallituksen järjestäytymisen merkeissä
• 13.8.2015 palailtiin kesälaitumilta
• 19.10.2015 kokoonnuttiin tutustumaan uusittuihin Turvaryn nettisivuihin
Kokousten lisäksi asioita on hoidettu sähköpostitse..
TOIMINTAA
• Turvary otti vuoden 2015 aikana käyttöön Yhdistysavaimen, jonne siirrettiin yhdistyksen Internet-sivut
ja jonne ollaan luomassa myös paivitettyä jäsenrekisteriä
• 4.6. järjestettiin Väestöliiton kanssa lapsiperheille ”Maailman paras syy” –tapahtuma HopLopissa
• 20.-26.4. vietettiin Turun seudun kunnissa Vanhemmuuden viikkoa
• 5.6. Turvaryn pj osallistui Perusopetuksen arviointipäivään, jossa oli mukana opetustoimen
virkamiehiä sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseniä, ja jossa keskusteltiin opetuksen laatutyöstä
sekä tulevasta OPS2016 opetussuunnitelmasta
• elokuussa Turvary oli mukana “Olen Ykkönen” –liikenneturvallisuuskampanjassa
• 7.-13.9. vietettiin monilla kouluilla Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa
• 25.9. tai myöhemmin vietettiin Kodin ja koulun päivää ainakin neljällä turkulaisella koululla

•
•
•
•

21.11.Turvaryn pj osallistui Vanhempainliiton liittokokoukseen, jossa johtokuntaan valittiin Turun
Norssin Vanhempien edustaja Kais Zaya
29.11. Turvary otti kantaa OPS2016 opetussuunnitelman kuntakohtaisesti päätettäviin asioihin
Turvary oli vuoden mittaan muutenkin tarvittaessa yhteyksissä virkamiehiin ja päättäjiin
Turvary aloitti valmistelut kouluruokailua käsittelevän keskustelutilaisuuden järjestämiseksi, mutta
tilaisuuden toteutus siirtyi vuoden 2016 puolelle

TALOUS
Yhdistys sai kevään 2015 päätteeksi Turun kaupungilta avustusta 1800 €. Tilikauden tulos osoitti ylijäämää
1286,73 €, mikä johtui etupäässä siitä, että avustuksen käyttö päätettiin kohdentaa kevätkaudella 2016
toteutettaviin isompiin tapahtumiin. 14.3.2016 järjestetyn ”Koulun ruokalassa kuhisee” –keskustelutilaisuuden
alustajaksi kutsutun ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen palkkioon varattiin 400 € ja 31.3.2016
järjestettävän ”Hipinäaasi Apinahiisi”-lastenteatteriesityksen palkkioon 860 €.

