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      24.1.2015

Hallituksen kokous
Aika: Torstai 15.1.2015 klo 18.00
Paikka: Mikkola/Linnankoskenkatu 16 A 33, 06100 Porvoo
Läsnä:  Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Laura Karén, Mervi Korkolainen-Nyqvist, Nina 

Martikainen ja Tarja Juvonen (sihteeri)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus. 
Kokous avattiin 18.00.

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

3. Kokouksen työjärjestys.
Esityslista hyväksyttiin  työjärjestykseksi.

4. Vuosikokous asioita: toimintakertomus 2014, tilit, toimintasuunnitelma 2015, talousarvio 
2015 ja vuosikello 2015 .
Tilit ja vuosikokousasiakirjojen luonnokset käytiin läpi.

5. Päätetään koulukuvaussopimuksesta.
Päätettiin tehdä sopimus Focusoivan kanssa.

6. Keskuskeittiön tilannekatsaus.
Kannatamme yhä valmistuskeittiöitä, koska keskuskeittiösuunnitelmassa on paljon 
epävarmuustekijöitä Porvoolle.  Mm. seuraavaa:

- Keskuskeittiön rakennuskustannukset eivät ole realistiset. Ne on arvioitu alakanttiin.
DesignLime Oy:n  Porvoon ruokapalvelun ja keittiöverkon kehittämissuunnitelman mukaan 
keskuskeittiö maksaisi 6,4 milj € (raportin sivu 45). Kotkaan rakennettiin samalle asiakasmäärälle 
keskuskeittiö 2009-2010, ja se maksoi jo tuolloin 12 milj € (Kari Turkia, toimitusjohtaja, 
Kymijoen Ravintopalvelut Oy, sähköposti 14.11.2014) 

- Keskuskeittiön henkilöstömäärä ei ole realistinen. Se on laskettu alakanttiin.
Kotkan keskuskeittiössä on töissä 70 henkilöä. Porvoon keskuskeittiö aikoo selvitä 17 
työntekijän voimin. (Molemmissa sama asiakasmäärä eli 10 000).
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- Kuljetusaikataulut eivät ole realistiset. Ne on arvioitu alakanttiin. Me olemme ajaneet  ja 
kellottaneet useamman suunnitellun reitin ammattilaisen kanssa. Yhdenkään aikataulu ei pitänyt. 
420 000,00 € ei tule riittämään kuljetuskustannuksiin. Tämä ruuan kuljetuskustannus 
keskuskeittiöltä palvelukeittiöihin on  kuluerä, jota ei ole valmistuskeittiömallissa.

- Kuljetusvaunujen hankinta on kuluerä, jota ei tarvita valmistuskeittiömallissa. Ruuan 
kuljettamiseen kylmänä keskuskeittiöltä palvelukeittiöihin tarvitaan 130 kuljetusvaunua (Tarve 
laskettu  asiakasmäärien ja kuljetustiheyksien mukaan.)
Yksi vaunu maksaa n. 3 000,00 € ja sen elinkaari on 5-6 vuotta (Birgitta Creutziger, ruokapalvelu-
päällikkö). Vaunujen hankintahinta on n. 380 000,00 €. Jos keskuskeittiön elinkaari on 30 
vuotta, tulevat kuljetusvaunut sinä aikana maksamaan 2,3 milj €.

- Ruokahävikki on suurempi keittiössä, jossa ei itse tehdä tarjottavaa ruokaa.
(Hävikkiraportti 13.1-7.2.2014 Huhtisen koulu, oma keittiö  [380 annosta] ja Lyceiparken skola, 
palvelukeittiö [350 annosta].) Keittiössä syntyvää ja lautasilta tulevaa hävikkiä ei mitattu. Tällä 
hetkellä Porvoossa arvellaan olevan 21 koulurakennusta ja 26 päiväkotirakennusta, jotka 
tarvitsevat noin 10 000 annosta silloin kun keskuskeittiön toiminta alkaisi.  Kahden koulun 

               yhden kuukauden linjastohävikki vastasi 1680 annosta (n. 10 % kokonais annosmäärästä)
               = 5 880,00 €. 

- Valmistuskeittiöissä tarvittava henkilökunta määrä on arvioitu yläkanttiin. Porvoossa  
arvoidaan koulujen ja päiväkotien valmistuskeittiöissä tarvittavan 147,5 työntekijää (Birgitta 
Creutziger). Ruotsissa koulujen ja päiväkotien keittiöt tulevat toimeen huomattavasti 
vähemmällä henkilökuntamäärällä vaikka useassa koulussa tarjotaan lounaan lisäksi myös 
aamupala ja välipala. Ruotsissa ruoka tehdään itse, eikä puolivalmisteita käytetä. Myös Suomessa 
yksityisten päiväkotien (Steinerpäiväkoti, Porvoo) keittiöt tulevat toimeen pienemmällä 
työntekijämäärällä. Jos Porvoon koulujen ja päiväkotien keittiöhenkilökunnan määrä lasketaan 
Suomen yksityisten  laitosten tai Ruotsin mukaan, olisi tarve 109 työntekijää. Ero on 38,5 
työntekijää ja se on 1 155 000,00 €/v vähemmän kustannuksia kuin mitä ruokapalvelu arvioi.
Vanhus- ja hoivapuoli on jätetty pois näistä laskelmista, koska mahdollinen HUS yhteistyö on 
epäselvää. DesignLime raportin tekoaikaan henkilökuntaa arvioitiin tarvittavan Porvoon 
valmistuskeittiöissä  255, josta hoivapuolen osuus on 46 henkilöä. Ruokapalvelukin siis arvioi 

               tällä hetkellä tarvitsevansa 61,5 henkilöä vähemmän kuin raportin tekoaikaan.

- Keskuskeittiömallissa pienet tuottajat eivät pysty takaamaan, että he voivat toimittaa 
raaka-aineita 10 000 annokseen päivässä.  Keskuskeittiössä ei siis pysty käyttämään lähiruokaa.
Sillä on vaikutuksia paikalliselle työllisyydelle ja taloudelle
Jos Uudellamaalla ostettaisiin julkisiin keittiöihin paikallisia elintarvikkeita 500 000,00 €:lla, se 
työllistäisi 30 henkilötyövuotta.  Työllisyysvaikutusten lisäksi paikallisten elintarvikkeiden

              käyttö julkisissa keittiöissä vaikuttaa myös alueen talouteen. Uudenmaan osalta  vaikutus bkt:seen 
vähenisi 2,1 milj. €, jos julkisia elintarvikehankintoja kohdistetaan omaan maakuntaan  noin puoli 
miljoonaa euroa vähemmän (Hki-Yliopisto / Ruralia instituutti: Työtä ja hyvinvointia / Lähiruuan 
käytön aluetaloudelliset  vaikutukset Suomen maakunnissa - Leena Viitaharju, Susanna Määttä, 
Outi Hakala ja Hannu Törmä)

7. Tiedotuskampanjan tilitys.
Käytiin kampanjan kulut läpi. Rahaa on jäljellä. Kysytään Suomen Vanhempainliitolta 
palautetaanko raha vai voiko sitä käyttää esim. yhdistyksen  lomakepohjan suunnitteluun ym.
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8. Muut asiat.
- Pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia hakea avustusta toimintaan Suomen Vanhempainliitolta.
- Sivistyslautakunta ei hyväksynyt ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden tuntikehyksen 
muuttamista. 20 tuntia esitettiin muutettavaksi 18 tuntiin..
- Lapsiperheneuvoston toiminnan käynnistämiseksi on ideointikokous 29.1.
- Keskusteltiin Suomen Vanhempainliiton ja Kansallisteatterin tarjoamasta teatterivierailusta 5.2 ja
siihen osallistujista.
- Duunitehdas taidetehtaalla 24.2 keskittyy koululaisten rekrytoimiseen kesätöihin sekä nuorten 
mahdollisuuksiin saada pysyvämpiä työpaikkoja. Paikalla kymmeniä työnantajia.
- Campuksen aiheet 26.2 klo 16.15 ovat sivistystoimen kouluihin kohdistuvat säästöt ja Porvoon 
koulutoimen laaturaportti 2014. Muitakin aiheita mahtuu mukaan.
- Osallistumme mahdollisesti Urbcult-tapahtumaan.
- Voisimme hankkia syksyksi kaikille kouluille heijastin julisteita sekö oppilaille jaettavia 
pienempiä esitteitä muistuttamaan näkymisestä pimeällä liikuttaessa.
- Keskustelimme Suomen Vanhempainliiton monikulttuurisesta Kulttuurisensitiivinen 
vuorovaikutus ja vertaistuki - tilaisuudesta, jossa voisi pohtia monikulttuurisuuden muotoja ja 
mahdollisuuksia. Tilaisuudessa vanhempainyhdistykset voisivat saada toimintavinkkejä.

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on vuosikokous ja se on maanantaina 2.3.2015 klo.18.00-20.00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 22.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja-Liisa Mikkola Tarja Juvonen
puheenjohtaja sihteeri
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