PÖYTÄKIRJA
3.12.2019

AURORAN KOTI JA KOULU RY: N KOKOUS
Paikka: Auroran koulu, Espoo
Aika:

3.12.2019, klo 18:00

Läsnä: Hanna Koivunen
Henna Hertell
Marjo Heikkinen
Pinja Rouger
Ulla Oksanen
Kirsi Jaakkola
Sari Hokkanen
Nina Viitanen

puheenjohtaja

sihteeri
koulun edustaja

1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajana toimi Hanna Koivunen, joka myös avasi kokouksen.
Sihteerinä toimi Sari Hokkanen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Joulukuusi -myynti
Hennalle iso kiitos joulukuusikampanjan organisoimisessa.
Tällä hetkellä on 20 tilausta. Tavoite oli 50 kpl. Hanna ilmoittaa ja vahvistaa 6.12. kuusimyyjälle
lopullisen määrän. Päivitys 6.12.: 41 joulukuusta tilattu.
Voisimme laittaa mainoksen vielä Lippajärvi -sivuille.
Kuuset tulevat to 19. päivä klo 18:30 (purku). Ylimääräiset kuuset laitetaan sivuun (selkeä lappu). Klo 19 20:30 jako.
Ninalta laittaa viestiä myös Wilmaan eli 5.12. mennessä tilaukset.

4. Joulujuhlakahvila
5L ottaisivat kahvilan kumpaisenakin aamuna.

5. Talous
Tilimme saldo on nyt 3.218,77 €. Viime kerran kokouksen jälkeen tullut Focusoivan järjestlypalkkio
yht. 2.088 €.
Elokuvalisenssi 1.538,84 € meni konaisuudessaan Koti ja koululta. Koska puolet olisi koulu ollut valmis
maksamaan siitä tänä vuonna niin koulu maksaa tämän lukukauden aikana puolet ko. arvosta johonkin
muuhun(koska on jo resurssoinut kulut). Esim. 122,46 hymypoikapatsaat ja taikurin n. 450 €.
Tilinpäätökseen loput nimet viime kaudelta.

6. Muut asiat
Valokuvaus
Hannalla oli tietoa, että koulut on ohjeistettu, että voimassaolevat sopimukset saa käyttää loppuun.
Uusia ei saisi sopia.
Ninalle ei ole tullut uutta tietoa asiasta. Nina lupasi tarkistaa Katrilta.
Sopimuksessamme optio. Valokuvauksesta saatua tulovirtaa olisi vaikea korvata.
Kirsi vahvistaa Focusoivalle Jannelle, koska hän on kysellyt sopimuksen perään.

Koulun facebook-sivu
Pia Kaspi oli ehdottanut, että olisi hyvä että myös joku Koulu & kodin hallituksen jäsen olisi myös
päivittämässä sivuja. Pialle pitäisi lähettää kaveripyyntö.
Hennalle sopi tiedottajan roolissa ryhtyä myös tähän positioon.

Seuraava johtokunta alkuvuodesta
Nina päivitti, että ensi vuonna on koululla työstettävänä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
Monta kohtaa pohdittavana. Myös kuunneltava aikuisia ja oppilaita. Viraston puolelta painopiste
eriarvoisuudessa. Pitäisi pohtia näkyykö koulussa, että toisilla perheillä enemmän ja toisilla vähemmän
rahaa käytettävissä ja miten lähestyttäisiin asiaa.

Itsenäisyyspäivän tanssiaiset
Espoossa 6. lähtevät tanssimaan perinteisesti Opinmäkeen.
Keskusteltiin jos Koti ja koulu voisi jatkossa aktivoida esim. vaatteiden kierrätystä loka-marrskuun aikana
niin ettei nk. juhlavaatteiden hankkiminen muodostaisi liian ”näkyvää roolia”.

Muutettaisiin ajatusta. Ajateltaisiin esim. vastuullisuutta ja kierrätystä sekä perinteitä kunnioittaen.

Yhteisöllinen toiminta
Keskusteltiin yhteisöllisien toimintojen tiimoilta. Lisäksi Icehearts -toiminnasta.

Johtokunnan kokous
Johtokunnan kokous helmikuussa.

Koti ja koulun hallituksen sähköpostiosoitteet
Ei ole syytä jatkossa olla henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita, joten ne poistetaan. Kuitenkin
yhteissähköposti on olemassa.

8. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 21.1.2020 klo 18:00.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

