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Hallituksen kokous

Aika:  Maanantai 5.9.2016 
Paikka:  Linnankoskenkatu 16 A 33, 06100 Porvoo 
Läsnä:  Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Tarja Juvonen, Nina Martikainen ja Johanna Peltokangas 

(sihteeri), päätösvaltaisina.

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. Kuulumiset Alueyhdistysten kesäpäiviltä
Yhdistyksestä kesäpäivillä oli Tarja Juvonen ja Mari Mikkola.
Kesäpäivillä oli nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus tavata Liiton toimiston koko väki ja 
johtokunnan jäsenet.
Kesäpäivillä oli edustettuna puolet alueellisista yhdistyksistä. Jokainen esitteli yhdistyksensä 
toimintaa mm. seuraavasti: Vantaa / sisäilma, Helsinki / vaikuttaminen, Espoo / kiusaamisen 
ehkäisy. Porvoo esitteli tekemäänsä koululaisten koulumatkan liikenneturvallisuuskartoitusta.
Tarja Juvonen kertoi kuulumisia kesäpäiviltä:
Sote ja Lape asioihin tulisi yrittää vaikuttaa nyt kun kuntiin perustetaan monitoimijaisia 
työryhmiä, joissa tulisi olla myös järjestöjen edustus. Otetaan yhteys muutosagentteihin.
Vasu tulee voimaan elokuussa 2017.

5. Suomen Vanhempainliiton liittokokous 19.11. klo 9 Heurekassa
 - valitaan yhdistyksen edustaja kokoukseen
Marja-Liisa Mikkola edustaa yhdistystä liittokokouksessa.
 - keskustellaan yhdistyksen esityksestä Liiton johtokuntaan
Yhdistys esittää Tarja Juvosta ja Johanna Peltokangasta Liiton johtokuntaan.

6. Glögi-tilaisuuden suunnittelu
Tilaisuus pidetään tänäkin vuonna Paahtimossa ja vieraita kutsutaan viime vuotisen listan mukaan.
Glögi-tilaisuus on tiistaina 22.11.2016 klo 17.00-18.30. Paikka varataan 19.00 saakka.

7. Nuorten vaalipaneeli Nuvan kanssa
Nuorisovaltuutetut vaihtuvat vuoden vaihteessa ja nykyiset jäsenet eivät halua lähteä 
suunnittelemaan toimintaa uusien valtuutettujen puolesta. Palaamme asiaan kun vaalit on pidetty 
ja uusien valtuutettujen kausi alkaa.

8. Raha-asiat
Käytiin läpi yhdistyksen rahatilanne.

9. Muut asiat
• Päätettiin tehdä kannanotto School Coach-toiminnan jatkumisen puolesta.

Kannanotto laitettiin sivistyslautakunnan varsinaisille ja varajäsenille sekä sivistysjohdolle.
• Keskusteltiin meneillään olevasta kouluverkkoselvityksestä.
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10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
• Seuraava kokous on maanantaina 3.10. klo 18.
• Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.40.

Marja-Liisa Mikkola Johanna Peltokangas
puheenjohtaja sihteeri
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