
Pöytäkirja       27.8.2015

Hallituksen kokous
Aika: Torstai 27.8.2015 klo 18.00
Paikka: Mikkola/Linnankoskenkatu 16 A 33, 06100 Porvoo
Läsnä: Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Laura Karén, Nina Martikainen, Johanna Peltokangas ja 

Tarja Juvonen (sihteeri) päätäntävaltaisina.

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. Sosiaalisen median koulutus jäsenille 7.9. 

Aloitamme klo 18 ja jatkamme klo 21 saakka. Paikkana Toimitilajohdon kokoustila osoitteessa 
Tekniikankaari 1 A.  Mari laittaa muistutuskutsun kaikkien vanhempainyhdistysten hallituksille 
28.8. Ajatuksena saada vinkkejä mm. facebookin ja twitterin käyttöön viestinnässämme.

5. Minun tärkeä kouluni-kampanja

Avajaiset pe 20.11. pääkirjastolla; kellonaika vielä auki. Juhlapuhuja vielä auki – 
kaupunginjohtaja yksi mahdollinen.

6. Liikenneturvallisuuskartoitus syksy 2015

Mari laittaa viestiä kouluille ja selvittää kartoitukselle sopivan ajankohdan; mahdollisesti 
liikenneturvallisuusviikko 37. Kartoitettavat koulut: Grännäs, Sannäs, Kvaba, Ilola, Epoo, 
Huhtinen, Tuorila ja Kerkkoo.

7. Avustukset ensi vuodelle

Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

8. Muut asiat.

Keskusteltiin Kevätkumpuun rakennettavan uuden koulun tilanteesta. Koulun vanhempainyh-
distyksen puheenjohtaja on ollut asukasedustajana mukana tekemässä vetoomusta valtuutetuille 
sen puolesta, että suunnitelmaan sisällytettäisiin tilat myös kirjastolle ja nuorisotilalle. 
Vanhempainyhdistys pyrkii myös saamaan asialle näkyvyyttä lehdistössä esim. yleisöosasto- 
kirjoituksilla. Oppilaiden näkemykset halutaan myös selvittää järjestämällä oppilaiden 

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



kuulemistilaisuus koululla.

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen-ryhmän ensimmäinen kokous on 30.9. 

Seuraava yhdistystapaaminen 8.10. Vessöössä. Ilmoittautuminen 6.10. mennessä.

16.9. klo 16.00 Zentrassa tapaaminen neuvostojen sekä nuvan kanssa keskuskeittiön tiimoilta.

24.9. on valtuuston iltakoulu keskuskeittiöhankkeesta ja sisäisistä vuokrista.

24.9. on alustavasti suunniteltu pidettävän Kvabassa keskuskeittiökeskustelu klo 18.00.

Ehdotuksemme lukuvuoden 2016 – 2017 työ- ja lomapäiviksi: 
syyslukukausi alkaa 15.8. 2016
la 24.9. 2016 vietetään Kodin ja Koulun päivää
syysloma 20.-21.10.2016
syyslukukausi päättyy 21.12.2016
kevätlukukausi alkaa 9.1.2017
hiihtoloma 20.-24.2.2017
pe 26.5.2017 vapaa
lukuvuosi päättyy 3.6.2017.

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Kokoonnumme tiistaisin klo 18.00 seuraavasti:
22.9. Kevätkummun koululla
20.10. Peipon koululla
17.11. Hinthaaran koululla
15.12. Paahtimolla

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja-Liisa Mikkola Tarja Juvonen
puheenjohtaja sihteeri
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