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Hallituksen kokous

Aika: Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00-20.00
Paikka: Kevätkummun koulu, parakki D, Lohentie 60, 06150 Porvoo
Läsnä: Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Tarja Juvonen, Nina Martikainen ja Johanna Peltokangas 

(sihteeri) päätösvaltaisina sekä Anneli Hirvonen (Huhtisen koulun vanhempainyhdistys) ja Soili 
Leppänen (Ilolan koti- ja koulu yhdistys)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Sivistysverkkoselvitys 
Kokoukseen oli kutsuttu jokaisen jäsenyhdistyksen edustaja, jotta voisimme keskustella 
sivistysverkkoselvityksestä kokonaisuutena eikä vain koulukohtaisesti.  
Selvitystä käytiin läpi pääasiassa niiden koulujen osalta joiden edustajat olivat paikalla, eli 
Huhtinen, Ilola, Kevätkumpu, Linnajoki ja Linnankosken lukio. Eniten puhututti Ilola, koska 
selvityksen vaikutukset ovat siellä suuremmat, kuin muissa edustettuina olleissa kouluissa. 

5. Koulukuvaussopimuksen tarjouspyyntö syksylle 2017
Käytiin läpi tarjouspyynnön luonnos ja päätettiin hyväksyä se sellaisenaan. 
Mari lähettää tarjouspyynnön viidelle yritykselle. Lisäksi yksi yritys on jo aiemmin lähestynyt 
yhdistystä tarjouksella. Tämänkin tarjous otetaan huomioon, kun tarjouksesta päätetään.
Tämän syksyn kuvauksista tulleet palautteet on lähetetty Focusoivalle ja ongelmakohdista 
keskustellaan ennen kuin seuraava sopimus tehdään.
Syksyn 2017 sopimuksessa on mukana yhdeksän koulu (Epoo, Ilola, Hindhår, Hinthaara, 
Kerkkoo, Kulloo, Linnajoki, Tolkkinen ja Tuorila) ja kuvattavia oppilaita on noin 1 300.

6. Sote uudistuksen vaikutukset koulujen kuraattori- ja psykologipalveluihin
 Olemme huolissamme, koska SOTE-uudistuksen mukana kuraattori- ja psykologipalvelut ovat 

siirtymässä maakuntien alaisuuteen. Kuitenkin yhteisöllinen oppilashuolto on jäämässä kuntiin.
Koulukuraattorit ja -psykologit toimivat tällä hetkellä kunnissa pääosin opetustoimen 
alaisuudessa, koska heidän  työtehtävänsä liittyvät täysin kouluihin ja oppilaitoksiin. Toimintaa 
säätelee oppilas- ja opiskeluhuoltolaki. Kunta järjestää opetuksen ja koulutuksen ja vastaa 
oppilaiden hyvinvoinnista.
Haluamme varmistaa mikä on Porvoon kanta suunniteltuun muutokseen. Onko Porvoo 
kirjoittamassa asiasta mitään lausuntoonsa? Mari ottaa selvää kaupungin kannasta.
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7. LAPE, eli lapsi- ja perhepalvelujen työryhmä Porvoossa
Lasten, nuorten ja perheiden palveluja ollaan uudistamassa asiakaslähtöisiksi.
Siksi LAPE-työryhmään tulee ottaa mukaan lapsia, nuoria ja vanhempia suunnittelemaan ja 
toimeenpanemaan tulossa olevia uudistuksia. Palveluiden painopiste tulee ennaltaehkäisyyn, 
varhaiseen tukeen ja hoitoon. Kaikessa lapsia koskevissa päätöksissä tulee tehdä lapsivaikutusten 
arviointi.
Kaupunginjohtaja on nimennyt LAPE-työryhmän, joka kokoontuu ensimmäisen kerran 29.11.
Mari kysyy POFF:n mahdollisuutta päästä mukaan työryhmään.

8. Raha-asiat
Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne, joka on tällä hetkellä hyvä.

9. Muut asiat
Uusi kouluruokasuositus on kommentoitavana 18.11. klo 16.15 saakka osoitteessa:
www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/uusi_kouluruokasuositus_nyt_kommentoitavana

10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on tiistaina 13.12. klo. 18.30 Linnankoskenkatu 16/Mikkola.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10.

Marja-Liisa Mikkola Johanna Peltokangas
puheenjohtaja sihteeri
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