PÖYTÄKIRJA
21.1.2020

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

21.1.2020, klo 18:00

Läsnä: Tiina Jäväjä
Mirva Koskinen
Ruxana Mandras
Annaliisa Lee
Ulla Oksanen
Kirsi Jaakkola
Sari Hokkanen
Nina Viitanen

puheenjohtaja

sihteeri
koulun edustaja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous avatuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Auroran -päivä
Perinteistä Auroran päivää vietetään koululla lauantaina 7. maaliskuuta. Tämä on koululaisille tuttuun
tapaan koulupäivä ja vastaavasti kiirastorstai on siten vapaa.
Pikkuyrittäjiä ei ole tulossa tänä vuonna mukaan (viime vuonna olivat ensimmäistä kertaa).
Toivottiin, että Hanna ja Henna lähettäisivät viime vuoden ”toiminta-taulukot” eteenpäin luokkien
yhteyshenkilöille. Vastaavasti luokkien yhteyshenkilöt varmistavat, että jokainen luokka on talkoissa
mukana ja oma, maksullinen aktiviteettipiste toiminnassa.
Uudet pisteet tervetulleita – mielikuvitusta saa käyttää!
Excelin alapuolella on viimevuodelta kerättyä hyvää käytännön dataa joka kannattaa lukea.
Makkarapisteen varasi jo 2 K.
Liikuntasalin varasi 4S ja 4N. He järjestävät yhdessä näillä näkymin diskon missä myydään jotain pientä
herkkua kuten popcornia ja pillimehua. Myös limbo-kisa suunnitelmissa samaan tilaan.
Ideoitiin esimerkkejä uusista pisteistä:
•
•
•

Hoitavat kädet, päähieronta jne.
Poliisi tms. ammatti-/osaamisesittely. Jos jollain on suhteita niin ilmoitelkaa!
Halikoirat (pelastuskoirat/etsijäkoirat)

•

•

Aarteen metsästys esim. kirjastoautolla ja/tai innostaa myös aikuisia osallistumaan yhdessä
lasten kanssa kirjallisuuden pariin
o Nina lupasi selvitellä jos kirjastoauto pääsisi tulemaan
Kaikille oppilaille: koulun -logo suunnittelukilpailu (logosta painatettaisiin huppareita/
t-paitoja/kangaskasseja jne.) ja esim. oppilasparlamentti toimisi tuomarina

Teemoina 2020: hyvinvointi, vastuullisuus/kierrätys/kestävä kehitys, lukutaito
Wilma -viesti on myös laitettava eteenpäin kuten aikaisimpina vuosina (Koti ja koulu yhdistyksen nimissä
lähetetty Auroranpäivä info). Tiina Jäväjä lupasi luonnostella viestin ja lähettää sen Katrille.

3. Valokuvaus
Olemme sopineet, että Focusoiva Oy suorittaa koulukuvauksen Auroran koululla lukuvuotena 2019 –
2020. Sopimuksen kesto on yksi vuosi. Sopimukseen sisältyy optio kahden seuraavan lukuvuoden 20202021 ja 2021-2022 kuvauksista ja vanhempainyhdistys voi halutessaan käyttää option. Koulu ja Koti
käyttää ko. option (Espoon kaupunki siirsi Espoon kaupungin kilpailutusta).
Järjestelykorvaus on 6 € /muotokuvassa käynyt oppilas.

4. Talous
Koulu ja koti yhdistyksen tilin saldo on 3.653,75 e. Edellisen kokouksen jälkeen on tilitetty kuusituotto:
515 €.
Kuten jo viime kokouksessa mainittiin niin tänä vuonna taikuri ja ruusujen kulut menevät koulun piikkiin
kun elokuvalisenssi oli alunperin tarkoitus puolittaa yhdistyksen kanssa.

5. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 11.2. klo 18:00

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:03.

