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Hallituksen kokous
Aika: Tiistai 20.10.2015 klo 18.00-20.30
Paikka: Peipon koulu, Keskusaukio 2, 064000 Porvoo
Läsnä: Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Laura Karén, Nina Martikainen, Markku Untinen ja Tarja 

Juvonen (sihteeri), päätösvaltaisina sekä Peipon koulun rehtori Kristiina Ilmonen.

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. Tutustutaan Peipon kouluun, jos paikalla on opettajaedustaja ja, jos osallistujat eivät ole 
ennen koulussa käyneet.
Peipon koulun rehtori Kristiina Ilmonen esitteli koulun tiloja. Ihailimme koulun kodinomaisuutta 
soluineen. Aistimme koulun hyvän hengen sekä emännästä, että hänen esittelemistään tiloista.
Kiitos Kristiina!

5. Tilannekatsaus meneillään oleviin projekteihin:
Keskuskeittiö, koulukuvausten palaute, Pääskytien vanhempainyhdistys, Minun tärkeä 
kouluni, liikenneturvallisuuskartoitusten purku, avustusten tilanne, Google-koulutus, 
liittokokous, glögit.
– Keskuskeittiön hankesuunnitelma 2 on valmistunut. Jatkamme valmistuskeittiöiden 

puolestapuhumista, koska hankkeessa on vielä monta kysymysmerkkiä.
– Koulukuvausten palaute on kerätty ja pidämme niistä palaverin Focusoivan kanssa. 

Ryhdymme tekemään uutta tarjouspyyntökierrosta syksylle 2016. Kajaanissa kunta hoitaa 
koostetusti kuvaussopimuksen, joka koskee kaikkia kaupungin kouluja.

– Pääskytien vanhempainyhdistyksen perustava kokous on 28.10. klo 18.00 alkaen. Nina ja 
Mari vetävät kokouksen.

– Minun tärkeä kouluni! Min fina skola!-kampanjaan eivät kaikki koulut lähde mukaan. 
Odotamme jännityksellä minkä verran oppilaiden töitä saamme kasaan. Töiden jättöaikaa on 
pidennetty 12.11. saakka.

– Kvarnbacken ei ole vielä tehnyt kartoitusta, mutta tekee, Sannäsiltä puuttui luokkien 1, 2, 3 ja 
5 lomakkeet. Grännäsin koulusta puuttui 2.-luokan sekä huoltaja- että oppilaslomakkeet. 
Huhtisen kartoitus on valmis. Epoo, Ilola, Tuorila ja Kerkkoo yhteenvedot ovat vielä 
tekemättä.

– Avustusten käytössä olemme pysyneet aikataulussa.
– Google-koulutus jäsenille on 4.11. klo 17.30-19.30. Aiheena Google työkalujen käyttö 

yhdistystoimintaa helpottamaan. Lisäksi vastataan koulutukseen osallitujien sosiaalista 
mediaa koskeviin  kysymyksiin.

– Suomen Vanhempainliiton liittokokous on 21.11. Kutsut tulevat näinä päivinä. Johanna ja 
Mari menevät kokoukseen.

– Glögi-tilaisuus on Paahtimossa 23.11. klo 17-19. Kutsut laitetaan 9.11. Vieraslista laadittiin.
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6. Campus 21.10. klo 15.00:
Ehdotettuja aiheita: digitalisaatio kouluissa, ensi vuoden budjetti, Kodin ja Koulun 
yhteistyön eri tasot, turha liikenne koulujen lähellä pois.
Campukselle lähtevät Johanna, Laura, Nina, Tarja ja Mari. 

7. Päiväkotien vanhempainyhdistykset.
Nina ottaa hoitaakseen yhteydenotot Porvoolaisiin päiväkotien vanhempainyhdistyksiin. 
Kutsutaan yhdistykset tapaamiseen. Esittäydytään heille ja yritetään saada aikaan yhteistyötä 
yhdistysten välillä.

8. Jäsenkysely.
Mietittiin jäsenkyselyä Helsingin alueyhdistyksen kyselylomakkeen pohjalta. Hiotaan kysymyksiä
vielä lisää.

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on Hinthaarassa 17.11. 18.00 alkaen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja-Liisa Mikkola Tarja Juvonen
puheenjohtaja sihteeri

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


