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Hallituksen kokous

Aika:  Maanantai 3.10.2016 
Paikka:  Linnankoskenkatu 16 A 33, 06100 Porvoo/Mikkola 
Läsnä:  Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Tarja Juvonen, Laura Karén, Nina Martikainen ja Johanna 

 Peltokangas (sihteeri), päätösvaltaisina.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.15

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

3. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Tarkastellaan yhdistyksen toimintaa toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon peilaten 
Käytiin keskustelua siitä, mitä tavoitteita vuodelle 2016 on saavutettu ja mitä ei. 
Yhteistyön lisäämisessä niin oppilaskuntien ja vanhempainyhdistysten kuin yhdistyksen ja sen 
jäsenten välillä on vielä tehtävää, että vuorovaikutus saataisiin aktiivisemmaksi.
Kannustamme jäsenyhdistyksiä keskinäiseen yhteydenpitoon ja lähetämme heille ajantasaisen 
yhteystietolistan lokakuun lopulla, kun yhdistysten hallitusten järjestäytymiskokoukset on pidetty.

5. Miten Suomi 100 tulee näkymään yhdistyksen toiminnassa
Yhdistys osallistuu Syödään yhdessä-tapahtumaan, jota vietetään 100 päivää ennen 100-vuotis- 
juhlaa, eli lauantaina 26.8.17. Kutsumme mukaan jäsenyhdistyksiä sekä muita yhdistyksiä, jotka 
toimivat lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyväksi. Osallistua voi nyyttikesti periaatteella.
Tapahtuma korvaa jäsenille järjestetyn Lukukauden aloitus-tapahtuman.

6. Miten voimme osallistua Porvoossa tehtäviin lapsiperheitä koskeviin päätöksiin
Seuraamme Porvoossa loppuvuodesta sekä ensi vuoden alussa asiasta käytävää keskustelua.

7. Raha-asiat
 - Päätetään Noon-kollektiivin valokuvauskoulutukseen osallistumisesta

 Päätettiin, että Tarja Juvonen ja Mari Mikkola voivat osallistua Noon-kollektiivin Järjestöviestijä 
kameran takana-koulutukseen  31.10.16. Koulutus maksaa 180 € / osallistuja.

 - Päätetään avustuskohteista
 Päätettiin avustaa Linnajoen koulun pihanparannustoimia 1 000 €:lla.

 Toinen avustuskohde on Pääskytien koulun Hyvinvointipäivien 9.-luokkalaisten elämänhallintaa 
koskeva luento, jonka pitää Patrik Borg. Hinta on 400 € + ALV.
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8. Muut asiat
 - Aluerahan väliraportti on annettu Suomen Vanhempainliitolle.
 - Myrskylän Säästöpankki avusti yhdistystämme ainoana yhdistyksenä Porvoossa 2 500 €:lla. 
Kiitämme tuesta ja siitä, että toimintamme sai tunnustusta.
 - Glögi-kutsut laitetaan 1.11. ja osallistumisilmoitukset pyydetään 17.11. mennessä.
 - Päätettiin tehdä kannanotto koulukuvauksesta koulutusjaostoille.
 - Yhdistys on hankkinut kolme termosta ja kolme vesikanisteria. Yhdistyksellä on myös 
onnenpyörä. Näitä kaikkia lainataan jäsenille käytettäväksi heidän tapahtumissaan.
 - Päätettiin vaihtaa pankkia. Yhdistyksen puheenjohtaja, Marja-Liisa Mikkola,  valtuutetaan 
lopettamaan yhdistyksen tili Danske bankissa ja avaamaan uusi tili Myrskylän Säästöpankissa. 
Tilinkäyttöoikeudet annetaan yhdistyksen puheenjohtajalle, Marja-Liisa Mikkolalle sekä 
varapuheenjohtajalle, Laura Karénille.

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on Kevätkummun koululla parakki D eli Yxäri, Lohentie 60, 06150 Porvoo, 
keskiviikkona 2.11. klo 18-20.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

Marja-Liisa Mikkola Johanna Peltokangas
puheenjohtaja sihteeri 
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