
 
 
 
 
 
 
Hallituksen kokous 
 
Aika         24.8.2017 klo 18.00 
Paikka     Linnankoskenkatu 16 A 33/Mikkola, 06100 Porvoo 
Läsnä       Tarja Juvonen, Marja-Liisa Mikkola, Laura Karen, Johanna Peltokangas, Pertti Nieminen, Nina 
                  Martikainen 
 
 

PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Kokouksen työjärjestys 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 
4. Maailman suurin kyläjuhla 26.8.2017 

Käytiin läpi tilaisuuteen liittyvät asiat. Järjestelyt ovat kauttaaltaan kunnossa. Yhdistyksestä 
tilaisuuteen osallistuvat Laura, Mari, Pertti ja Nina. Paikalla Runebergin puistossa tulee olla klo 
11.00, varsinainen tilaisuus osaltamme on klo 12-14. 

 
5. Syksyn tapahtumia/asioita 

• Koulukuvaussopimus: Seppälän koulukuvasta otettu yhteyttä  sovitaan tapaaminen. Tällä 
hetkellä sopimuksessa mukana 9 koulua. Sopimuksen ulkopuolella oleville 
vanhempainyhdistyksille + päiväkodeille s-postia asian tiimoilta. Päiväkodeille erillinen 
kuvaussopimus, kuvauksien luonne erilainen kuin kouluissa. Edotetaan muutoksia 
päiväkotikuvauksiin  vrt. Hinthaaran järjestely. Tarja ja Nina tästä eteenpäin vastuu-
/yhteyshenkilöinä valokuvaussopimusasioissa. 
 

• Glögitilaisuus:  Ajankohdaksi päätettiin ti 21.11.2017 klo 17-18.30, paikaksi Porvoon 
Paahtimo. Pj hoitaa tilavarauksen. Korttitalkoot seuraavan kokouksen yhteydessä. 
Kutsulistalla seuraavat tahot ja henkilöt: POFFin jäsenistö, kunnanvaltuutetut, 
sivistyslautakunta + varajäsenet, koulutusjaostot + varajäsenet, Tilapalvelut/ johtokunta, 
Porvoon koulujen rehtorit, sivistysjohto, koulutuspalvelut, Kuntatekniikka/Hanna Linna-
Varis ja Elina Leppälä, Porvoon sisäilmaryhmä, nuorisovaltuusto, nuorisopalvelut, vanhus- 
ja vammaisneuvosto, Porvoon OAJ, Suomen vanhempainliitto, Porvoon kaupungin 
osallisuuden ja yhteistyön tiimi, Lape -työryhmä, MLL, Posintra, 
Liikenneturvallisuustapahtuma/koulujen yhteyshenkilöt. 

 



• Suojatiepäivystys: Porvoon kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä on päättänyt toisesta 
suojatiepäivystyksestä koulun alun päivystyksen lisäksi. Päiväksi on päätetty 2.10.2017. 
POFFia pyydettiin mukaan tapahtumaan järjestelyihin, MLL Uusi Porvoo myös mukana. 
POFFin tehtävänä on organisoida mukana olevat vapaaehtoiset  ennalta määrättyihin 
kohteisiin. POFFin tekemän liikenneturvallisuuskartoituksen johdosta vaaranpaikat ovat 
tiedossa ja annettu tehtävä helposti toteutettavissa. POFF osaltaan myös rekrytoi 
vapaaehtoisia mukaan tapahtumaan. Kysytän vakuutusyhtiöiltä mahdollista sponsorointia 
heijastimien osalta. 

 

6. Yhdistyksen tiedotus 
Käytiin läpi tiedotuksen vuosikello. 

 
7. Terveiset Lape-kokouksesta 23.8.2017 

Lape-työryhmän yhteyteen perustettu kolme alaryhmää:  

• PEKE  perhekeskustoimintamalli 

• EVA  erityis- ja vaativamman palvelun kehittäminen 

• VARKO  varhaiskasvatus ja koulu oppilaiden hyvinvoinnin tukena 
 

8. Muut asiat 

• Liitteenä päivitetty vuosikello. 

• Hyväksyttiin Hem och Skola i sannäs rf yhdistyksemme jäsenenksi. 

• Käytiin läpi tilitilanne. 

• Porvoon kaupungin sisäilmasivut avataan viimeistään 8.10.2017. 
 

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
Seuraava kokous on 25.9.2017 klo 17.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00. 
 

 
 
 
 
 
 
Tarja Juvonen                                                       Nina Martikainen 
Puheenjohtaja                                                      Sihteeri 
 


