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Hallituksen kokous
Aika: Tiistai 22.9.2015 klo 18.00
Paikka: Kevätkummun koulu, Lohentie 60, 06150 Porvoo
Läsnä: Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Nina Martikainen, Johanna Peltokangas ja Tarja 

Juvonen (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. Keskuskeittiön tilannekatsaus.
Emme ole saaneet vielä uutta hankesuunnitelmaa. Se on valmistunut 11.9. Valtuuston
iltakoulu keskuskeittiöstä on 24.9. Laadimme Lauralle esitettäväksi kysymyksiä tilaisuudessa.
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan kokous on 6.10. Asiaa käsitellään siellä.  

5. Minun tärkeä kouluni-kampanja. Min fina skola-kampanj.
Kampanjalla on tarkoitus kiinnittää päättäjien huomio siihen, että lapsilla on oikeus tulla 
kuulluksi. Lapset saavat piirtäen tai kirjoittaen kertoa mikä heille heidän koulussaan on 
tärkeää.
Näyttely avataan Porvoon kaupungin kirjastossa Lapsen oikeuksien päivänä perjantaina 20.11.
klo 15.30. Mari lausuu tervetuliaissanat, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Nea Hjelt pitää max
10 min pitkän puheen ja Porvoon musiikkiopiston harmonikkaryhmä soittaa 1-2 kapppaletta.
Lasten pitelemä nauha leikataan saksilla ja näyttely avataan. Hankimme vieraskirjan nimiä 
varten. Avajaiset loppuvat 17.00.
Näyttely on avoinna kaksi viikkoa. Sen jälkeen Johanna vie Kevätkummun työt esille
Kevätkummun kirjastoon. 
Kutsu lähetetään valtuutetuille ja virkamiehille sähköpostilla sekä huoltajille Wilman kautta. 
Lehdistölle ilmoitetaan. Näyttelystä tehdään esite.
Työt saadaan kouluista 1.11. Sitten suunnittelemme ripustuksen, joka tehdään kirjastoon 
näyttelyä edeltävänä päivänä.

6. Liikenneturvallisuuskartoituksen purku syksy 2015.
Sannäs, Ilola, Tuorila ja Huhtinen ovat antaneet täytetyt lomakkeensa. Mari on yhteydessä 
näiden koulujen vanhempainyhdistyksiin ja sopii heidän kanssaan ajan jolloin 
lomakkeidenntiedot vedetään yhteen.
Grännäs, Kvarnbacken, Kerkkoo ja Epoo eivät ole vielä palauttaneet lomakkeitaan.

7. Avustukset ensi vuodelle.
Käytiin läpi aiempien avustusten tilanne. Koska koulutusrahaa on vielä jäljellä, tilataan lisää 
koulutusta Noora Jokiselta.
Päätettiin hakea ensi vuodelle 1000 ja 1000 €. Neuvotellaan vielä Liiton edustajan kanssa.

8. Glögitilaisuuden järjestäminen.
Aika on maanantai 23.11. klo 17.00-19.00. Mari selvittää missä tilassa glögit järjestetään. 
Mari tekee ja postittaa kutsut. Kutsumme vanhempainyhdistykset, sivistysjohdon, 
sivistyslautakunnan, jaostot, nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston. 
Ilmoittautumiset pyydetään laittamaan 17.11. mennessä.
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9. Tiedotettavat asiat.
• MLL:n kaveriviikko on 28.9.-4.10. Siihen liittyvä, kaikille avoin luento on 24.9.
• Kodin ja Koulun päivä vietetään 25.9. Mari ja Nina menevät Pääskytien koululle 

kertomaan vanhempaintoiminnasta ja alueyhdistyksestä. Rollupp, esitteitä ja 
omenoita mukaan.

• Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen-ryhmän kokous on Zentrassa 30.9. klo 
15. Mari on varsinainen jäsen, Tarja varalla. Tarja matkoilla, joten Johanna tällä 
kertaa varajäsen.

• OPS-kyselyyn vastattava 30.9. mennessä.
• Maailman opettajien päivä on 5.10. Vanhempainyhdistykset voisivat muistaa oman 

koulunsa opettajia.
• Keskuskeittiöasiaa neuvostojen kanssa Zentrassa 8.10. klo 15.
• Yhdistystapaaminen Vessössä 8.10.
• Campus 21.10. klo 15. Aiheista päätetään sähköpostikeskustelussa.

10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen.
Seuraavan kokous on Peipon koululla 20.10. klo 18.00

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja-Liisa Mikkola Tarja Juvonen
puheenjohtaja sihteeri
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