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Hallituksen kokous

Aika: Tiistai 24.1.2017 klo 18.00-20.00
Paikka: Linnankoskenkatu 16 A 33/Mikkola, 06100 Porvoo
Läsnä: Mari Mikkola (puheenjohtaja), Tarja Juvonen, Laura Karén, Nina Martikainen ja Johanna

Peltokangas (sihteeri) päätösvaltaisina sekä Porvoon Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen
 puheenjohtaja Hanne Lehtinen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00.

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

3. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Koulukuvaussopimuksen tarjouspyynnön hyväksyminen syksylle 2017
Focusoivan tarjous hyväksyttiin.

5. Varjoselvitys sivistysverkosta 
 Keskusteltiin varjoselvityksestä ja päätettiin jatkaa sivistysverkkoselvityskeskustelua pyytäen

mukaan kaikkien koulujen vanhempainyhdistykset, koska muutokset sivistysverkossa vaikuttavat 
kaikkiin yksiköihin. Jäsentapaaminen yritetään järjestää kevään aikana.

6. Campuksen aihe
Keskusteltiin Rikard Lindströmin viime tapaamisen jälkeen tekemästä koosteesta ja päätettiin
 jatkaa keskustelua kodin ja koulun yhteistyöstä seuraavalla koulutusjohtajien tapaamisella.
Mari sopii tapaamisajankohdan Campukselle.

7. LAPE, eli lapsi- ja perhepalvelujen työryhmän uutiset (Tarja)
Työryhmään halutaan mukaan kolmannen sektorin ruotsinkielisiä toimijoita. Ruotsinkieliset 
palvelut puhuttivat. Niitä tulee kehittää, mm. asiakkaiden materiaalia käännettävä. Muutosagentti 
on valittu, mutta hankepäällikkö ja -koordinaattori ovat vielä valitsematta. Seuraava kokous on 
maaliskuussa.

8. Vuosikokousasiat
Käytiin läpi tilit sekä ehdotukset toimintakertomukseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
Keskusteltiin uuden hallituksen kokoonpanosta.

9. Muut asiat
9.1. Johanna ja Tarja kertoivat ensimmäisestä Suomen Vanhempainliiton johtokunnan
kokouksestaan, joka pidettiin viime viikonloppuna Helsingissä. Uusille johtokunnanjäsenille
oli perehdyttämispäivä ennen varsinaista johtokunnan kokousta. Liitto uusii strategiaansa, perusti
sisäilmatyöryhmän ja lisää vanhemmuuden parissa tehtävää työtä.
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9.2. Teemme kuntalaisaloitteen koulukuvaussopimuksista. Porvoon kaupungin hankintaosasto
olisi oikea taho hoitamaan kuvaussopimukset. Se takaisi, että saataisiin sopimus, jossa kaikki 
porvoolaiset huoltajat maksavat lastensa koulukuvista saman hinnan. 
9.3. Porvoon uusi nuorisovaltuusto on valittu. Teemme nuvan kanssa yhteistyötä auttamalla 
nuorten vaalipaneelin järjestelyissä. Toivotaan, että tämä on avaus POFFin ja nuvan tiiviimmälle
yhteistyölle.
9.4.  POFF järjestää yhdessä MLL Uuden Porvoon paikallisyhdistyksen kanssa vaalipaneelin 28.3.
Alustajaksi on lupautunut MLL asiantuntijalakimies Esa Iivonen puhumaan lapsivaikutusten
arvioinnista kunnassa. Paneeli pidetään WSOY-talossa yhdistyskeskuksen auditoriossa. Vuokra
maksetaan puoliksi MLLn kanssa. Tarjotaan vanhempainyhdistyksille tai koululuokille
mahdollisuutta pitää puffetti ennen vaalipaneelia. Puffetti voisi alkaa 17.30 ja itse tilaisuus 18.00.
Kuntavaalit ovat 9.4.
9.5. POFF osallistuu yhdessä MLL Uuden Porvoon ja Porvoon Seudun 4H-yhdistyksen kanssa
Maailman suurimmille kyläjuhlille Suomi100-teeman alla piknikin merkeissä Runebergin
puistossa 26.8, kun on jäljellä 100 päivää sataan. Piknikviltti ja eväät mukanaan saa tulla  puistoon
lounaalle klo 12-14 välisenä aikana.
9.6. Suunniteltiin ensimmäisen jäsentiedotteen aiheet. Jäsentiedotteita tullaan lähettämään tammi-,
touko ja syyskuussa. Nina vastaa tiedotteesta.
9.7. Hyväksyttiin uusi jäsen yhdistykseen. Tervetuloa joukkoon Kaarenkylän Päiväkodin
vanhempainyhdistys. Tämä on hyvä avaus saada mukaan muitakin porvoolaisia päiväkotien
rekisteröityjä vanhempainyhdistyksiä.

10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on vuosikokous ja se pidetään Linnajoen koululla torstaina 2.3. klo. 18.00
alkaen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.00.

Marja-Liisa Mikkola Johanna Peltokangas
puheenjohtaja sihteeri
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