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Hallituksen kokous
Aika: Torstai 19.5.2016 
Paikka: Linnankoskenkatu 16 A 33, 06100 Porvoo
Läsnä: Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Laura Karén, Nina Martikainen ja Tarja Juvonen 

(sihteeri), päätösvaltaisina.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.05.

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

3. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Porvoon Päivät-tapahtuma 11.6.
- Porvoon Päivillä yhdistystä edustavat Nössö, Johanna, Nina ja Mari.
- Johanna tuo onnenpyörän, Nina yhdistysinfoa, Tarja tekee arvonta- ja jäsenlomakkeita, Mari 
tilaa Liitolta materiaalia.
- Saippuakuplia, katuliituja, viltti ja pehmoleluja. Muuta – mitä?
- Tilaisuus alkaa 10.00, mutta ollaan paikalla 9.00.
- Yhdistys tarjoaa pisteellään vapaaehtoisina toimiville lounaan.

5. Lukukauden aloitus-tapahtuma elokuussa
- Lauantaina 20.8. klo 12-15 järjestämme jäsenyhdistysten hallituksille perheenjäsenineen piknikin
Kokonniemeen.
- Ensimmäinen kutsu lähtee tämän pöytäkirjan mukana. Toinen kutsu laitetaan elokuun alussa.
Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 17.8.
- Yhdistys tuo syötävät ja pihapelejä.
- Ohjelmassa on rentoa yhdessäoloa ja ulkoleikkejä.

6. Liikenneturvallisuuskartoitusten purku
- Vain Albert Edelfeltin koulun lomakkeet on palautettu. Yhteistyötä purkuun pyydetty koulun 
vanhempainyhdistykseltä.
- Peipon ja Tolkkisten kouluista ei ole vielä ilmoitettu, että lomakkeet olisivat haettavissa.

7. Jäsenkyselyjen kooste
Jäsenkyselyistä tehty hallitukselle kooste. Hallitus miettii, miten kyselyn tuloksia käytetään 
toiminnan suunnittelussa. 
Yhdistykset saavat koosteen halutessaan allekirjoittaneilta.
Kyselyyn vastasi 23 jäsenyhdistyksestä 10. Yhteensä täytettyjä lomakkeita saatiin 28.

8. Itsearviointilomakkeiden kooste
Hallituksen jäsenet täyttivat kukin lomakkeen, jotka koostettiin yhteen.
Kooste on toimitettu jokaiselle hallituksen jäsenelle.
Tuloksia tullaan käyttämään toiminnan kehittämisessä.
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9. Muut asiat
- Nina, Tarja ja Mari tapaavat maanantaina 23.5. johtavan kuraattorin. Keskustelemme 
Keskuskoulun ja Linnajoen koulun uusista kuraattorijärjestelyistä, joista yhdistykset tekivät 
kannanoton.
- Urbcult-istutustalkoot on 27.5. klo 14. Meillä on esikasvatettuna pinaattia, paprikaa, hernettä ja 
persiljaa.
- Keskuskeittiö keskustelu jatkuu. Tarja ja Mari kävivät tutustumassa virtuaalisesti uuteen 
keittiörakennukseen. Nyt kohdistamme toiminnan siihen, että Porvoo saisi ruokastrategian. Se 
tarvitaan ennen kuin päätetään miten ja mistä raaka-aineista julkinen ruoka Porvoossa 
valmistetaan.
- Tarkastettiin ja hyväksyttiin syksyn koulukuvauslomake.
- Muistutettiin voimassaolevista esi- ja perusopetuksen OPS luonnosten lausuntopyynnöistä.
- Toukokuussa pitäisi avautua myös sivistysverkon kommentointi.
- Mari kertoi Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Porvoossa – työryhmän kokouksesta. 
2017 on kuntavaalivuosi. Yhdistys tekee nuorisovaltuuston kanssa yhteistyötä vaalipaneelin 
aikaansaamiseksi. 
Mari lupasi myös kysyä vanhempainyhdistysten halua lähteä kustantamaan Vihreä lippu 
osallistumismaksua koulussaan.

10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on tiistaina 9.8.2016 klo 18.00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30.

Marja-Liisa Mikkola Tarja Juvonen
puheenjohtaja sihteeri
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