
      17.4.2015

Hallituksen kokous
Aika: Torstai 16.4.2015 klo 18.00
Paikka: Mikkola/Linnankoskenkatu 16 A 33, 06100 Porvoo
Läsnä: Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Nina Martikainen, Johanna Peltokangas ja Tarja Juvonen

 (sihteeri)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Marja-Liisa Mikkola toimii puheenjohtajana ja Tarja Juvonen sihteerinä.

4. Campus 29.4. klo 16.00: asialista

1. Kodin ja Koulun yhteistyö koulun vuosikelloon: mm. vanhempainyhdistyksen 
toiminta,koulurauhanjulistus, Kodin ja Koulun päivä, polkupyöräajokortti.

2. Koulunkäynninohjaajat. Miten käytetään ohjaajien palkkaamiseen saatu 87 600 €?
3. Mitä säästötoiveita rakennetyöryhmällä on sivistystoimelle.

5. Choices Zentrassa tiistai 28.4: kahvitus

Mari hoitaa. Apuvoimia otetaan vastaan. Ostettavaa: kurkku, juusto, maito. Muut on.

6. Liikenneturvallisuuskartoitus

Materiaali on lähtenyt kouluihin (Kevätkumpu, Kulloo, Kullo, Lyceiparken ja Vårberga). 
Toukokuussa koostetaan vanhempainyhdistysten kanssa vastausten yhteenveto.
Syksyllä kartoitetaan lisää kouluja. Mahdollisesti: Epoo, Ilola, Huhtinen, Kvarnbacken, Grännäs ja
Sannäs.

7. Avustukset tälle vuodelle

Viime vuonna haetusta avustuksesta on jäljellä 1951,31 €. Se käytetään seuraavasti: käyntikortit
 uusille hallituksen jäsenille, PowerPoint-pohja ja asiakirjapohja sekä sosiaalisen median

koulutusta jäsenyhdistyksille.

Tälle vuodelle haetaan 1 000 € yleisavustusta toimintakuluihin ja 1 000 € tapahtumaan, jossa
luodaan parempia kontakteja jäsenyhdistyksiin ja edistetään jäsenyhdistysten verkostoitumista 
keskenään .

vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat



VBO lahjoittaa rahaa yleishyödyllisiin kohteisiin. Haemme sieltä rahoitusta Työnhakupelien
hankkimiseen Porvoon yläkouluihin ja lukioihin. 

8. Muut asiat

Urbcult 15.5.-31.8: Lauralla multaa ja siemeniä. Laura hoitaa esikasvatuksen. Istutuslaatikon 
tuunausaika sovitaan, kun saadaan tietää tarjolla olevat päivät.

Porvoon Päivät 6.6: - Johanna hankkii kasvomaalaustarvikkeet ja tekee mallitaulun kuvista, joita 
maalataan. Johanna rekrytoi muutaman oppilaan maalaamaan kanssaan. Markun vaimo auttaa 
myös kasvomaalauksissa. - Nössö-pelle tulee ja taiteilee ilmapalloista yllätyksiä sekä hauskuuttaa 
lapsia. - Tarja hakee kirjastosta kirjoja ja lukee lapsille satuteltassa. - Valokuvakilpailu Porvoon 
kouluista. Pyydetään vanhempainyhdistyksiä lähettämään kilpailuun pari kuvaa koulustaan 
Tarjalle 15.5. mennessä. Tarja hoitaa kuvat esillepano kuntoon. - Saippuakuplia. - Mari tilaa 
Liitosta materiaalia jaettavaksi huoltajille.

Tilitiedot: 9.4.2015 saldo 2 213,23 €, siitä 1 951,31 € on Liiton korvamerkittyä avustusta ja 240 € 
korvamerkitty yhdistyksen kotisivujen kahden seuraavan vuoden vuosimaksuun. Käytettävissä on 
21,92 €.

WhatsApp voidaan käyttää viestinnässä. Ninalla, Johannalla ja Marilla ainakin on.

Facebook-päivittäjä viikoista sovitaan Tarjan, Lauran ja Marin kesken.

Jäsenyhdistyksistä ainakin Kevätkummulla, Kulloolla, Tolkkisilla ja Tuorilalla (koulun sivut) on
facebook-sivut. Käykääpä tykkäämässä!

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous maanantaina 11.5. klo. 18.00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja-Liisa Mikkola Tarja Juvonen
puheenjohtaja sihteeri

vanhemmat@porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi
www.facebook.com/porvoonvanhemmat


