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Hallituksen kokouksen pöytäkirja       21.8.2014 

 

 

Aika:   Tiistai 19.8.2014 klo 18.00-20.15 

Paikka:Linnankosken lukio, ruokalan yläkerran kabinetti 

            Piispankatu 24-26, 06100 Porvoo 

 

Läsnä: Laura Karén, Nina Martikainen, Marja-Liisa Mikkola (pj.) ja Tarja Juvonen (siht.) päätösvaltaisina 

             sekä Susanna Kareinen. 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus.  

 Kokous avattiin 18.00. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen työjärjestys. 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Erityisopetus Porvoossa, apulaisrehtori Susanna Kareinen. 

 Susanna Kareinen kertoi erityiskoulujen ja erityisopetuksen historiasta Suomessa ja Porvoossa. 

 Hän vakuutti, että erityisoppilaiden integroinnissa lähikouluun on lähdetty lapsen parasta ajatellen. 

 Osa vanhemmista on huolissaan saako heidän, nyt erityisluokassa opiskeleva, lapsensa kavereita ja 

 tarpeeksi aikaa oppia lähikouluun integroituna. Osa vanhemmista pitää lähikoulua lapsen 

 oikeutena. OAJ on huolissaan opettajien jaksamisesta, koulunkäyntiohjaajaresurssien 

 riittävyydestä ja erityisopettajien työpaikoista.  

 Kuka kysyy lapsilta, joita integrointi koskee? Mitä mieltä he ovat? Onko heitä kuultu? 

 

6. Campus 28.8. klo.16.15 

 Campuksen tapaaminen on siirtynyt. Uusi päivä on 1.9. ja aika 16.00. 

 Keskustelun aiheet ovat: sivistystoimen säästöt, OPS kick off sekä kokeiluna tehdyn 

 liikenneturvallisuuskartoituksen  yhteenveto ja kartoituksen jatko. 
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7. Liikenneturvallisuuskartoitus 

 Kartoitus tehtiin toukokuussa kokeiluna Linnajoen ja Hinthaaran kouluissa sekä Hindhår 

skola´ssa. 

 929 vastauspaperia käytiin kesän aikana läpi ja niistä tehtiin yhteenveto. Yhteenveto esitetetään 

 sivistysjohdolle, Porvoon liikenneturvallisuustyöryhmälle ja toivomme mukaan kokeilussa 

mukana  olleiden koulujen vanhemmille syksyn vanhempainilloissa. 

 Jos kartoitus päätetään tehdä muissa kouluissa, vaatii se kunkin koulun vanhempainyhdistyksen 

 osallistumista lomakkeiden tietojen purkamiseen., koska purku vaatii hyvää paikallisten olojen 

 tuntemusta. 

 

8. Muut asiat. 

 Suomen Vanhempainliiton liittokokous lähestyy. Kannattaa miettiä jo nyt, jos haluatte nimetä 

 ehdokkaan liiton johtokuntaan.  

 Jos haluatte kouluttautua paremmaksi järjestötoimijaksi, voitte ilmoittautua mukaan alueyhdistys 

 akatemiaan. Lisää tietoa allekirjoittaneilta. 

 Annamme lausunnon koulujen työpäivistä lukuvuodelle 2015-2016 30.9.14 mennessä. Jos teillä 

on  mielipide esimerkiksi syysloman pituudesta tai mahdollisista lauantai koulupäivistä, voitte antaa 

 meille ehdotuksia kirjattavaksi lausuntoon. Lausunnon tulisi olla porvoolaisten vanhempien 

 demokraattinen kannanotto koulujen työpäiviin. 

 

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

 Seuraava kokous pidetään  15.9.14 klo.18.30-20.00 osoitteessa Tekniikankaari 1A. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

Marja-Liisa Mikkola     Tarja Juvonen 

puheenjohtaja      sihteeri 
   


