
 

 

 

 
Hallituksen kokous 
 
Aika         25.9.2017 klo 17.00 
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 17.00. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Kokouksen työjärjestys 
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 
4. Campus 18.9.2017 – kuulumiset 

Aiheena oli Porvoon alakoulujen aamupäiväkerhot. Meneillään olevan perhepalveluiden 
kehittämisen sekä POFFille tulleiden kyselyjen tiimoilta asia otettiin esille koulutusjohtajien kanssa.  
Opetushallituksen suositukseen nojaten POFF lähetti jäsenyhdistyksilleen pyynnön tehdä 
aamupäiväkerhojen tarpeesta kysely omille jäsenilleen. Huoltajien vastausten tuli olla 
vanhempainyhdistyksillä 24.9.2017 mennessä, ja vanhempainyhdistysten yhteenveto POFFilla 
1.10.2017 mennessä. Päätettiin lähettää jäsenillemme uusintapyyntö kyselyn toteuttamiseksi, jos 
huomataan, että kysely on pääosin jäänyt tekemättä.  

 
5. Porvoon sisäilmaryhmän kuulumiset 

Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä, vuoropuhelu on vilkasta. Kokouksia pidetään kerran 
kuukaudessa, seuraava tapaaminen 27.10.2017. Porvoon kaupungin sisäilmasivut on avattu 
kaupungin nettisivuilla, linkki löytyy myös POFFin sivuilta valikon kohdasta ”Sisäilma”. Vuoden 
sisällä tulossa sisäilmakysely päiväkotien ja koulujen osalta. Kysely kohdennetaan 
vanhemmille/huoltajille ja koulujen henkilökunnalle.  

 
6. Syksyn toinen suojatiepäivystys 2.10.2017 

Tempauksessa mukana ovat Folksam Vahinkovakuutus, LähiTapiola Uusimaa, MLL Uudenmaan 
piiri, Nordea Henkivakuutus ja OP Itä-Uusimaa. Suojatiepäivystyksen järjestelyistä vastaavat MLL 
Uusi Porvoo ja POFF.  
Suojatiepäivystyksen tavoitteena on saada autoilijat kiinnittämään enemmän huomiota koululaisiin 
ja suojateihin. Lähes puolet alakouluikäisten jalankulkijoiden loukkaantumisista tapahtuu 
suojatiellä. 
Lokakuun tempaukseen on ilmoittautunut mukaan 10 päivystäjää kymmenelle eri alakoululle. 

 



7. Lukuvuoden 2018-2019 loma-ajat 
Tehdään ehdotus lukuvuoden 2018-2019 loma-ajoiksi. Päätettiin myös tehdä aloite 
lauantaikoulupäivästä. Porvoossa tulisi olla yksi koulupäivä lauantaina Kodin ja Koulun päivää 
varten. Lauantai Kodin ja Koulun päivänä antaisi mahdollisuuden suuremmalle määrälle 
vanhempia/huoltajia osallistua kyseisen päivän viettoon yhdessä lasten ja nuorten kanssa.  

 
8. Suomen Vanhempainliiton liittokokousedustajat 

25.11.2017 liittokokoukseen edustajiksi nimettiin Tarja Juvonen, Johanna Peltokangas ja Pertti 
Nieminen. POFFin jäsenille vielä muistutus valtakirjojen toimittamisesta pj Tarja Juvoselle 
mahdollisimman pian, kuitenkin 19.11.2017 mennessä. 

 
9. Maailman suurin vanhempainilta 

Vanhempainilta järjestetään ke 8.11.2017 klo 18.00. Tavoitteena on sitouttaa ja innostaa kaikki 
Suomen vanhemmat koulumaailman muutokseen. Ensimmäisellä kerralla tammikuussa 2017 
mukana oli yli 150 koulua ja yli 20 000 vanhempaa/huoltajaa. Osallistujakoulut saavat valmiin, 
maksuttoman materiaalin illan järjestämistä varten. Ilmoittautuminen tapahtumaan 
www.maailmansuurinvanhempainilta.fi -sivulla. 
Tapahtuman taustalla ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Suomen 
Vanhempainliitto ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Kuntaliitto ry ja HundrED. 
Päätettiin lähettää muistutus tapahtumasta sivistysjohdolle sekä rehtoreille.  

 
10.  POFF -synttärit  -  lehtijuttu 

POFFin perustamiskokous 9.6.2009, rekisteröinti 3.11.2009  kahdeksan (8) vuotta virallista 
toimintaa. Puheenjohtaja laatii jutun paikallislehteen. 

 
11.  Alakoulujen aamupäivähoito 

Katso kohta 4. 
 

12.  Yhdistyksen raha-asiat 
Käytiin läpi yhdistyksen raha-asiat. 

 
13.  Muut asiat 

Vuorovaikutteinen luento oppimisen ilon ja innostuksen aikaansaamisesta: Keskusteltiin 
mahdollisen luentotilaisuuden järjestämisestä vielä tämän vuoden puolella. Ajankohdaksi 
ehdotettiin ti 28.11.2017 klo 18.00. Otetaan selvää paikasta järjestää luento. Luennon 
kohderyhmänä porvoolaisten ala- ja yläkouluikäisten oppilaiden vanhemmat ja huoltajat. 
 
Koulumatkojen vaaranpaikkakartoitus: Vaaranpaikkakartoitus saadaan päätökseen vuoden 
loppuun mennessä. Kartoituksessa on mukana 22 koulua, läpi käytyjen lomakkeiden määrä on n. 
4000. Kartoitus käydään kokonaisuudessaan läpi Porvoon kuntatekniikan henkilökunnan kanssa.  

 
14.  Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous on 30.10.2017 klo 17.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 
 
 
 
 
 
 
 

              Tarja Juvonen                                                     Nina Martikainen 
Puheenjohtaja                                                    Sihteeri 

http://www.maailmansuurinvanhempainilta.fi/


 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


