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Hallituksen kokous 

 

Aika: 22.1.2014 klo 18.00    

Paikka: Linnankoskenkatu 16 A 33 / Mikkola, 06100  Porvoo  

Läsnä: Kari Laamanen, Tarja Juvonen, Laura Karén, Nina Martikainen  ja Marja-Liisa  

 Mikkola päätösvaltaisina sekä Ansa Tulokas Linnankosken lukion vanhempainyhdistyksestä 

 

 

 

PÖYTÄKIRJA        26.1.2014 
 

1. Kokouksen avaus.  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.05. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen työjärjestys. 

 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Puheenjohtaja toimi myös kokouksen sihteerinä. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Vuosikokouksen valmistelua, SVL’n strategia ja toimintasuunnitelma 2014 

 Koska yhdistyksemme kuuluu  Suomen vanhempainliittoon, tulisi toimintamme noudattaa liiton 

 tavoitteita. Siksi kävimme läpi liiton strategian ja toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle. 

 Kävimme läpi tilit. 

 Hioimme toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, vuosikellon ja talousarvion valmiiksi 

 vuosikokoukselle esitettäväksi. 

 

6. Koulukuvaussopimus ja pyöräkortti 

 Kokous hyväksyi Seppälän koulukuvat tarjouksen sillä ehdolla, että paketit ym. kuvausyhtiön  

 tarjoamat lisät ovat esitteen kääntöpuolella ja etupuoli on varattu meille. 

 

 Pyöräkortin sponsori (LähiTapiola) ei ole vielä vahvistanut osallistumistaan. Materiaali tilataan, 

 kun vahvistus on saatu. 

 

7. Ilmoitusasiat: 

 OPS-työ jatkuu ohjausryhmässä. Tarvittaessa  ohjausryhmään kutsutaan vanhempainyhdistysten 

 edustajat. Suomenkielisiin- ja ruotsinkielisiin koulutuspalveluihin  palkataan 4 osa-aikaista 

 vastuuhenkilöä. Kaksi vetää esi- ja perusopetuksen, kaksi lukiokoulutuksen  ops-ryhmää omassa 

 kieliryhmässään. 

 

 Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden  tarkastaminen. Tarkastukset tulisi tehdä 

 asetuksen edellyttämällä tasolla. Porvoon kaupungin selvitys tyydytti aluehallintovirastoa. 
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 Yritämme selvittää asiaa lisää. 

 

 Oppilaaksiotto-ohjeet luokille 1-6. Suomenkielinen koulutusjaosto on hyväksynyt kokouksessaan 

 3.12.2013 ohjeet, että 1. ja 2.-luokan oppilasmäärä on max 25 ja 3.-6.-luokkien max 30 1.1.2014 

 alkaen. 

 

 Koulurauhapaketissa  on seuraavia uusia asioita: 1. Jälki-istunnossa saa teettää tehtäviä.    

 2. Opettajilla on  oikeus ottaa oppilaalta pois vaaralliset aineet ja esineet sekä perusopetuksessa 

 myös kännykät, jos niiden käyttö häiritsee opetusta. 3. Oppilaiden osallisuutta vahvistetaan. 

 

 Kouluterveyskysely 2013  tuloksiin löytyy linkki mm. Linnajoenkoulun  tai Linnankosken 

lukion  vanhempainyhdistysten sivuilta. 

 

 Koulutustoimen laaturaportti lukuvuodelta 2012-2013 löytyy  Suomenkielisen koulutusjaoston 

 kokouksen 3.12.13 pöytäkirjan pykälästä 80. 

 

 Lukuinto-ohjelmaa kannattaa suositella osaksi oman koulun opetusta. Jaamme seuraavassa 

 alueyhdistyksen kokouksessa  materiaalia asiasta. Viemme ajatusta myös sivistystoimeen. 

 

 Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta löytyy osoitteesta  www.oaj.fi 

 > Medialle > Esitteet ja julkaisut.  On toivottavaa, että jokainen jäsenyhdistys laittaisi sivuilleen 

 linkin oppaaseen, jotta vanhemmat löytäisivät sen helposti. Opas löytyy samalta sivustolta myös 

 ruotsiksi.  

 

8. Muut asiat. 

 Käynnistämme nimien keruun Pro Porvoon pienkeittiöt hankkeen puolesta. 

 

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen. 

 27.2.14 klo.18.00 on vuosikokous, Linnankoskenkatu 16 A 33/ Mikkola. 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30 

 

 

 

 

 

 

Marja-Liisa Mikkola 

puheenjohtaja ja sihteeri 

 

   


