AURORAN KOTI JA KOULU RY: N KOKOUS

Paikka:

Google Meet

Aika:

23.11.2020, klo 18:00 – 20.00

Läsnäolijat:

Henna Hertell
Sari Hokkanen
Ulla Oksanen
Tiina Jäväjä
Mirva Koskinen
Ruxandra Mandras
Kirsi Jaakkola
Tiina Niemi-Aro
Anna Tammisto
Johanna Vartiainen
Marja Jäppinen
Nina Viitanen

puheenjohtaja

opettajien edustaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Henna Hertell avasi kokouksen.
2. Sihteerin valinta
Valittiin Sari Hokkanen sihteeriksi.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen järjestäytyminen
Osallistujia ilmoittautui useampi vapaaehtoiseksi ääntenlaskijoiksi mikäli päädytään äänestämään
jostain asiasta.
5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
6. Talousasiat mm. kieltenopetuksen lisenssi maksettu
Varainhoitajamme Kirsi Jaakkola vahvisti, että tilimme saldo on 5.561,14 EUR.
Tänään koulun Positiven lasku maksetaan arvoltaan 1.781,99 EUR.
Viime kerran jälkeen tililtä on vähennetty 261,29 EUR kielilisenssiin sekä
Uman lahjoihin yht. 60,89 EUR.
Nina totesi, että Kielilisenssi on viidelle käyttäjälle ja hänen mielestä riittävä määrä.
Materiaalia on lähdetty työstämään saman tien. Materiaali jää koulu käyttöön.
Palvelee hyvin koko koulua. Opettajakunta ollut erittäin tyytyväisiä.
7. Rahastonhoitajan haku
Ulla Oksanen totesi, että jos ostamme jonkun palvelun pitää aina tarkistaa, onko ko. yritys/yrittäjä
ennakkoperintäjärekisterissä. Pitäisi tehdä 40% pidätys valmiiksi nk. takuu pidätys.
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Todettiin, että Koulu ja koti ry:llä ei ole kirjanpito-ohjelmaa käytettävissä mikä helpottaisi
vuosittaista tilinpäätöksen tekoa.
Kirsi Jaakkola on tehnyt viime vuonna alustavan kirjanpidon.
Tilinpäätös on maksanut meille 250 EUR eli paljon ei ole kuitenkaan kustantanut.
Yhdistyksen tilikausi sama kuin lukukausi. Kirsin pesti jatkuu nyt heinäkuun 2021 loppuun.
Keskusteltiin jos olisi joku muu joka haluaa ottaa rahastonhoitajan sekä myös tilinpäätöksen
itselleen. Katsotaan asiaa uudemman kerran keväällä jos esim. vapaaehtoisia ilmaantuu.
Tätä asiaa voisimme markkinoida ja kysellä seuraavassa vanhempainillassa.
8. Joulukuusten myynti
Joulukuusien myyntipäivä on vahvistunut la 19.12.2020 klo 12.00-13.30. Kuusten purkaminen
autosta alkaa 11.30. Purkamiseen tarvitaan 1hlö/20 kuusta. Purkamiseen vahvat hanskat, ei lapasia.
Viime kokouksessa ilmoittautui nk. vakiryhmä. Nyt valittiin myös tarvittavat varahenkilöt:
Tiina Niemi-Aro, Ulla Oksanen , Tiina Jäväjä, Ruxana Mandras, Anna Tammisto, Henna Hertell,
Jorma Hokkanen ja Sari Hokkanen.
9. Koulun terveiset, Ninalta
Nina totesi, että sujuvaa arkea eletään.
Joulujuhlia on mietitty ja suunnitelmat ovat jo pitkällä. Oppilaille yritetään luoda pidennettyä
joulutunnelmaa. Luokilla on mm. yhteinen joulukalenteri ja luukku avataan tiettyyn kellonaikaan.
Vanhemmille tullaan tarjoamaan yhtenä päivänä live stream -lähetys. Luokilla on mahdollisuus siinä
hetkessä lähettää terveiset tai esittää jokin juttu. Aikatauluista tulee tiedote.
Espoon kaupungin innostamana on pystytetty myös joulukortti-paja missä siis askarrellaan
vanhuksille joulukortteja.
Etäopetuksesta ei tietenkään vielä tiedetä ja olisi joka tapauksessa viimeisimpiä keinoja.
Jatkotartuntoja koulujen osalta yleensäkin todetusti todella vähän.
10. Muut asiat
Jatkuva muistio Dropbox pilvipalveluun, mikä s-postiosoite Koti & Koulu yhdistykselle luodaan ja
vastuuhenkilö
• Ruxandra Mandras lupasi aukaista ”tilin”.
K & K:n tulevaisuuden näkymät, pandemian vuoksi Aurorara-päivää ei todennäköisesti voida
toteuttaa
•

Katsellaan uuden normalin jälkeen kevätlukukaudella uudemman kerran. Juuri nyt ei
kuitenkaan pakottavaa tarvetta kun tilillä kuitenkin rahaa on.

Tarvetta K&K:n nettisivujen /sosiaalisen median sivujen “tuunaukselle” ? Voisi selvittää olisiko
tietotekniikan ja terveysalan opiskelijat halukkaita tuunaamaan sivuja yhteistyönä AMK tasoisena
opinnäytetyönä, palvelumuotoilun/asiakaskokemuksen periaatteiden mukaisesti
•
•

Henna Hertell lupasi viedä asiaa kevätlukukaudella eteenpäin.
Jos opiskelijat pääsisivät paikalle vanhempainiltaan niin voisivat lähteä jo työstämään
opinnäytetyötään.
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Miten saada K & K toimintaa näkyvämmäksi, esim. Positiven koulutuksen hyödyntäminen
opetuksessa, Podcast keväällä 2021?
•
•
•

Esim. opiskelijatyönä Podcast.
Hyödyt tähän mennessä jne.
Voisi olla eri jaksoja: alkutunnustelu & lapset.
o Toinen jakso jotain muuta.

Koti ja koulun sivuille päätettiin lisätä mainoksena, että tuetaan positiivista pedagogiikkaa.
Henna Hertell lupasi liittää lyhyen sepustuksen mm. facebookkiin.

Jätskirekka-keikka keväällä oli onnistunut. Voitaisiinko tarjota jotain myös jouluna?
Olisi kova juttu, että oppilaat pääsisivät edes vähän kurkkimaan ikkunasta rekkaa.
Ja rekkakuskille tietysti tonttulakki päähän.
Kirsi Jaakkola lupasi hoitaa tilauksen. Sitä ennen Nina keskustelee Ulriikan kanssa ja ottaa ”koulun
suostumuksen”.
11. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Kuulostellaan vanhempainillan ajankohtaa ja päätetään sitten milloin kokoustellaan seuraavan
kerran. Kuitenkin ennen vanhempainiltaa.
12. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 20:00.
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