
 
 
 
 
Hallituksen kokous 
 
Aika         Maanantai 8.5.2017 klo 18.00 
Paikka     Linnankoskenkatu 16 A 33/Mikkola, 06100 Porvoo 
Läsnä       Tarja Juvonen, Marja-Liisa Mikkola, Laura Karén, Nina Martikainen 
 
 

PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. 
 

3. Kokouksen työjärjestys 
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 
4. LAPE, Suomen vanh.liiton Yhdessä eteenpäin -jäsenpäivä, Tarinoiden käyttö viestinnässä -

koulutus 

• LAPE  Aloitetaan Ketterät -kokeilu Kevätkummussa (nuorisotila?) elokuussa 2017. 
Ketterät -kokeilun ideana on tarjota kuntalaisille mahdollisuus matalan kynnyksen 
palveluun, jossa ongelmiin pystyttäisiin tarttumaan nopeasti ja vältettäisiin ongelmien 
paheneminen ja kasautuminen. POFF esitti huolensa palvelun mahdollisesta 
suuntaamisesta ja keskittämisestä liiaksi alle kouluikäisten perheille. Lapsiperheitä ovat 
kaikki perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. 

 

• YHDESSÄ ETEENPÄIN -JÄSENPÄIVÄ  Aiheena oli strategian työstäminen. Kentän 
osallistuminen oli vähäistä, vaikuttaako lopputulokseen? 

 

• TARINOIDEN KÄYTTÖ VIESTINNÄSSÄ  Koulutuksen tiimoilta ideoita viestintäämme esim. 
Suomi 100 -teemaan liittyen materiaalia Vanhempainyhdistysten historia -koosteeseen, 
haastatteluja ja uutta näkökulmaa viestinnän saralle. 

 

5. Porvoon päivät 
Porvoon päivillä la 10.6.2017 klo 10-14 paikalla ovat Tarja, Mari, Johanna ja Nina, jokaiselle jaettu 
tehtävät. Neljäs vuosi mukana, tämän vuoden teemana varhaiskasvatus. Toiminta: Nössö-pelle 
(Markku), Onnenpyörä, jossa joka värille (7) oma kysymys, katuliidut, kasvomaalaus, saippuakuplat, 
aiheeseen liittyviä esitteitä.  

 
6. Suomi 100 -piknik 

26.8.2017 klo 12-14, Runebergin puisto. Avoin tapahtuma kaikille, toimii piknik -periaatteella  = 
jokainen tuo/valmistaa omat syötävänsä, syödään yhdessä. Lapsille toimintaa sekä Nössö-pelle ja 
ilmapalloja. MLL Uusi Porvoolta Popcorn-kone + grilli, Porvoon seudun 4H:lla keppicrossirata + 



mahdollisesti muuta toimintaa, seurakunnalta teltta. Tarjotaan 200:lle ensimmäiselle lapselle 
pillimehu, 90:lle ensimmäiselle aikuiselle kahvi. 

 
7. Linnajoen koulun avustus 

Pihan kunnostus ja rahoitus kaupungin toimesta. Odotetaan vielä vahvistusta asiasta. Pihan 
kunnostukseen (välineisiin) suunniteltu raha mahdollisesti muuhun kohteeseen Linnajoella tai 
vaihtoehtoisesti avustus suunnataan kokonaan uudelleen valittavaan kohteeseen. 

 
8. Hallituksen jäsenten toimenkuvat 

Asia siirrettiin myöhemmin käsiteltäväksi. 
 

9. Muut asiat 
Liikenneturvallisuus 

• Porvoon kaupungin Liikenneturvallisuustyöryhmän seuraava kokous ti 19.9.2017. 

• Kokoontuu 4 kertaa vuodessa. 

• Tulossa Porvoon turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma.  

• POFF tekee osaltaan aiheeseen liittyvän toimintasuunnitelman, johon kuuluu mm. 
mopoaiheinen Liikenneturvallisuustapahtuma Porvoon kaikille 8-luokkalaisille, 
polkupyöräajokortin suorittaminen alakouluissa, koulumatkojen 
liikenneturvallisuuskartoitus ja  heijastimien jakaminen jäsenyhdistyksille valtakunnallista 
Heijastinpäivää (1.10.2017) varten. 

                
               Porvoon peruna 

• Tutustumiskäynti Porvoon Perunaan lähiruoan merkeissä. Etsitään mahdollisuuksia 
mittavampaan lähiruoan käyttöön kouluruoan ym. uudessa, marraskuussa -17 toimintansa 
aloittavassa keskuskeittiössä tuotettavan ruoan valmistuksessa. Tavoitteena on lähiruoan 
käyttöä koskeva poliittinen päätös ennen keskuskeittiön toiminnan alkamista. 
Tutustumiskäynnillä läsnä Marja-Liisa Mikkola, Marina Grönroos, Mikaela Nylander, Fredrik 
von Schoultz ja Jukka-Pekka Ujula. 

 
Porvoon sisäilmatyöryhmän kokoontuminen 8.5.2017 

• Sisäilmatyöryhmän jäsenet: Tarja Juvonen (POFF), Laura Lappalainen (Hinthaara), Tuomas 
Kanervala (Kerkkoo), Anna Granfelt, Marko Liljeström, ( + Kaupunginarkkitehti Markku 
Partanen, toimitilajohdosta Börje Boström ja Pekka Koskimies). Työryhmä on esittänyt 
Porvoon kaupungin sisäilmatyöryhmälle terveys-/oirekyselyn lähettämistä 
sisäilmaepäiltyjen koulujen oppilaille ja huoltajille, sekä huoltajien edustajaa 
koulukohtaisiin sisäilmatyöryhmiin. 

• Porvoon kaupungin sisäilmatyöryhmän seuraava kokous 12.5.2017.  
 

10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
Seuraavan kokouksen päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
21.00. 
 
 
 
 
 
 
 

              Tarja Juvonen                                                              Nina Martikainen 
Puheenjohtaja                                                             Sihteeri  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


