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Mitä te vanhempainyhdistykset teette?
Turun alueellinen vanhempainyhdistys Turvary ry:n jäseniä ovat Turun alueen koulujen ja päiväkotien
vanhempainyhdistykset. Varsinaisia jäseniä voivat olla rekisteröityneet yhdistykset.
Rekisteröitymättömät tai muut kuin Turun alueen vanhempainyhdistykset voivat olla Turvaryn
kannatusjäseniä. Syyskuussa 2018 jäsenyhdistyksiämme oli 29 ja kannatusjäsenyhdistyksiä 4.
Haluamme Turvaryssä tuoda esiin vapaaehtoisten vanhempainyhdistyksissä tekemää toimintaa niin
mediassa kuin keskusteluissamme esimerkiksi Turun kaupungin tai Suomen Vanhempainliiton
kanssa.
Siksi pyydämme jäsen- ja kannatusjäsenyhdistyksiämme vastaamaan muutamaan kysymykseen
toiminnastanne. Vain yksi vastaus per yhdistys.
Vastauksista kootaan yhteenveto ilman, että yksittäistä vastaajaa voidaan tunnistaa. Tulokset
pyritään julkistamaan Turvaryn 15. toimintakauden juhlatilaisuudessa 20.11.2018 sekä
verkkosivuillamme.
Vastanneiden yhdistysten kesken arvotaan 50 euron lahjakortti turkulaiseen leipomoon. Lahjakortti
arvotaan 20.11.2018 tilaisuudessa. Lisäksi arvotaan toinen 50 euron lahjakortti itse tilaisuuteen
osallistuvien jäsenyhdistysten kesken. Yhdistys voi osallistua molempiin arvontoihin, mutta voittaa
vain yhden lahjakortin mikäli arpaonni suosisi kahdesti.
Vastausaikaa kyselyyn on 1.11.2018 asti.
Kysymyksiä kyselystä tai muusta Turvaryyn liittyvästä voi lähettää turvary.pj@gmail.com
Turvaryn hallituksen puolesta
Maarit Laurinen
Turvary pj
*Pakollinen

1. Sähköpostiosoite *

2. Vanhempainyhdistyksen nimi *

3. Vastaajan nimi ja asema yhdistyksessä (pj /
sihteeri / ....) *

4. Oletteko rekisteröitynyt yhdistys? *
Merkitse vain yksi soikio.
kyllä
ei
5. Monesko toimintakausi yhdistyksellä on
lukuvuonna 2018-2019? *

https://docs.google.com/forms/d/1fppPBJzKLwftteUpqSLZlakbQCLPe7vRCwwXI_uTWO8/edit
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6. Montako jäsentä on hallituksessa puheenjohtajan lisäksi? (kannatusyhdistykset vastatkaa
aktiivisten määrä) *
Merkitse vain yksi soikio.
3 tai vähemmän
4
5
6
7
8
9
10 tai enemmän
7. Arvio hallituksen edustavuudesta koulussa / päiväkodissa (onko vain tietyltä
luokalta/alakoulusta, vain naisia, monikulttuurisuus. Henkilökohtainen mielipide riittää
arvioksi) *

8. Osallistuuko koulusta / päiväkodista edustaja kokouksiin? *
Merkitse vain yksi soikio.
Aina
Kutsuttaessa
Ei koskaan vaikka kutsutaan
Ei, koska yhteydenpito on kokousten ulkopuolella
9. Päätoiminta mihin resursseja käytetään?
(tapahtuma / toiminta / varainkeruu)

10. Muu toiminta (tapahtumia, stipendejä tms.): *

11. Onko yhdistyksellä jäsenmaksu? *
Merkitse vain yksi soikio.
ei
kyllä
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12. Mitä varainkeruumuotoja yhdistyksellä on? *
Merkitse vain yksi soikio.
Ei varainkeruuta
Tuotteiden myynti (Keksit / sukat / WC-paperit / teatteriliput / yms.)
Kouluvauksen järjestelypalkkio
Tapahtuma
Muu:
13. Jos vastasit muu varainkeruu, tarkenna
halutessasi

14. Kustantaako vanhempainyhdistys koululle / päiväkodille jaettavaksi stipendejä /
hymypatsaita / kannustuspalkintoja? *
Merkitse vain yksi soikio.
Ei
kyllä
15. Voit tarkentaa miten vanhempainyhdistys on mukana lasten / oppilaiden / opettajien
huomioimisessa

16. Ehdotus Turvaryn toimintasuunnitelmaan
vuodelle 2019

17. Mistä yhdistyksesi kiittää? Ketä tai mitä.
Turvaryn 15v. juhlan teema on kiitos ja
keräämme vanhempainyhdistysten kiitosten
aiheita.

18. Vapaan sanan paikka

Vastauksiesi kopio lähetetään sähköpostilla antamaasi osoitteeseen.
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Palvelun tarjoaa
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