PÖYTÄKIRJA
7.4.2020

AURORAN KOTI JA KOULU RY:N KOKOUS
Paikka: Teams-kokous
Aika:

7.4.2020, klo 17:00

Läsnä: Hanna Koivunen
Henna Hertell
Tiina Jäväjä
Mirva Koskinen
Ulla Oksanen
Kirsi Jaakkola
Tiina Niemi-Aro
Ruxandra Mandras
Sari Hokkanen
Nina Viitanen

puheenjohtaja

sihteeri
koulun edustaja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous avatuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Auroran -päivä 7. maaliskuuta
Käytiin läpi toimiintapisteet, palautteet sekä mahdolliset vinkit ensi vuotta ajatellen.
1 lk
LAKUPISTE
Onnistunut. Seuraavana vonna voi miettiä mistä kuluja voisi supistaa. Jäi n. 40 pussia.
Yhteisessä tilaisuudessa voi myydä myöhemminkin, eräpävää on hyvin jäljellä.
Metrilaku ja karkinmyynti jatkossakin. Ehkä jokin muu, näkyvämpi paikka ensi kerralla.
1 lk ja 3 lk
KAHVILA
Pienellä porukalla laitettiin pystyyn sekä purettiin, aika työlästä. Useammalla vanhemmalla parikin lasta
koulussa niin ei paljon apukäsiä herunut. Tuotto oli hyvä.
1 lk
ONNENPYÖRÄ
Onnistunut piste. Palkinnot olivat enemmän aikuisille sopivia. Sirkuksesta saapuneet palkinnot lasten
mieleen. Vähän oli apukäsiä. Tuotto oli hyvä.

2 lk
MAKKARAPISTE
Oli todella hyvin onnistunut. Viimeinen puoli tuntia myytiin eioota. 220 makkaraa meni. Olisi mennyt
enemmänkin. Raviolista saatiin makkarat. Grilli myös lainassa.
2 lk
SÄHLY
Oli hyvin porukkaa paikalla. 3. kerros vähän ”piilossa”. Hyvin miespuolisia vetäjiä pisteellä.
Xylitol-pastelleja jäi yksi pakkaus. Eräpäivää jäljellä ja näitä voi siis jakaa muussa tilaisuudessa
myöhemmin.
Jos jatkossa sählypiste niin esim. pikkusalissa (todennäk. korispiste lähtee ensi vuonna).
3 lk
KYSILAKKAUS + GLITTERTATUOINNIT
Oli vaikeaa saada porukkaa pisteelle. Oli kovin tyttövoittoiset mallit. Hajuhaittaa kuten aina.
Enemmän malleja myös pojille.
4 lk
KUPLAFUTIS, POPPARIT + MEHU
Lapset tykkäsivät todella kovasti kuten aina. Hienosti myös vanhemmat mukana.
Ensi vuonna pitää saada tingittyä kuplafutiksen vuokraa, koska todella hintavaa lystiä.
KIRPPIS
Ehjät lelut lopussa lahjoitettiin Hopelle.
KORISPISTE
KASVOMAALAUS
Aurorapäivän tuotto: yht. 3.126,30 EUR tilitetty.

3. Talous
Koulu ja Koti Yhdistyksen tilin saldo nyt yht.: 6.726,19 EUR

4. Leirikouluavustukset syksy 2020
Päätettiin, että leirikouluavustus on 200 EUR/luokka ajatellen ensi vuoden 6. luokkalaisia.
Jos hakemuksia tulee.
5. Hymypatsaat
Nina vahvisti, että koulu odottelee hallituksen päätöksiä ajatellen kevätlukukauden loppumista.
Hymypatsaita ollaan tilattu koulun puolesta (kompensoidaan Koulu- ja Koti Yhdistyksen
elokuvalisenssiä).

6. Opettajien kahvitukset
Opettajia tullaan muistamaan ja kiittämään jollain tavoin keväällä tai viimeistään syksyllä.

7. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous tarvittaessa esim. toukokuun aikana ja todennäköisesti edelleen
Teams-palaverina.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.

