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PÖYTÄKIRJA
1.9.2020

AURORAN KOTI JA KOULU RY: N KOKOUS
Paikka: Auroran koulun piha
Aika:

26.5.2020, klo 18:00 – 19:10

Läsnä: Hanna Koivunen
Kirsi Jaakkola
Tiina Niemi-Aro
Ruxandra Mandras
Henna Koivisto
Pirjo Koskinen
Tiina Jäväjä
Merita Ruuskanen
Mirka Koskinen
Anna Tammisto
Marjo Heikkinen
Teemu Halkosaari
Sari Hokkanen
Ulriika Huimala
Nina Viitanen

puheenjohtaja
taloudenhoitaja

sihteeri
koulun edustaja , paikalla kohdan kaksi loppuun asti
koulun edustaja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous avatuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Koulun päivitykset/terveiset
Facebook
Ulriika totesi, että Johanna Pelkonen on nyt vastuuopettaja koulun tiedottamiseen liittyen Pia Kaspin
lähdettyä Aurorasta.
Koululla Facebook on vähemällä käytöllä. Koti ja Koulu voi olla yhteydessä Johannaan ja keskustella
mahdollisista toiveista liittyen ”yhteistyöhön”. Henna ottaa Koti ja Koulun Facebook-päivityksen.
Koulupäiviä vain arkisin – ei viikonloppuisin (ei lauantaisin)
Yleensä on tehty lukuvuodessa yksi lauantai koulupäivänä, että on saatu vastaavasti vapaaksi esim.
kiirastorstai tai helatorstain jälkeinen perjantai. Perinteisesti koulupäivänä on ollut Aurora-päivä
(aamusta kävely). Ko. päivään on liittynyt rahankäyttöä ja actionia. Yhdenvertaiuus-ajattelu on
korostunut ja kaikilla täytyy olla vastaavanlainen mahdollisuus osallistua pisteisiin jne. Toinen asia on
myös, että miten koronatilanne jatkuu. (Hyvä, ettei tule takapakkia jos olisi pajon etukäteisjärjestelyitä).
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Tuleville vuosille olisi hyvä ideoida jotain. Esim. koulupäivän jälkeen olisi jokin vapaamuotoinen,
yhteinen tilaisuus.
Koulu ja Koti Yhdistys totesi, että tärkeimpiin kuuluva varainkeruutapa loppuu nyt ja tilalle olisi
suunniteltava jotain muuta. Kolme isoimpaa varainkeruutempausta on ollut vuosia: Aurora-päivä,
koulukuvausten järjestelypalkkio sekä joulukuusten myynti. Keskusteltiin avoimesti esim.
syysmarkkinoiden järjestämisesti ja koulun picni c-tapahtumasta keväällä. Tärkeintä olisi, että
tapahtuma ei olisi koulun järjestämää ja perustuisi vapaaehtoisuuteen. Kannatusjäsenyyttä voisi myös
ajatella. Kyllä ihmisiä voisi löytyä. Esim. minimimaksulla 5/10 eur, 100 eur ikuisuusjäsenys, 20 eur/v.
Koulu ja Koti Yhdistys totesi, että mikäli koulu haluaa niin yhdistys voisi kustantaa joissakin tapauksissa
koulun tarpeelliseksi katsomia oppikirjoja. Asia rönsyili siitä, että ensimmäisen luokan yksi luokka oli
saanut käytettyjä aapisia kun kahdella muulla luokalla uudet oppikirjat.
Ulriika ja Nina totesivat, että mikäli joudutaan uudestaan etäkoulutukseen niin kustantajilla ei ole varaa
antaa ilmaiseen käyttöön nettimateriaalia.

3. Toimintakertomus
Kirsi totesi, että Koti ja Koulu on nk. rekistöreöitynyt yhdistys ja tilinpäätöksessä voi korostua erilaiset
asiat esim. jos tulos on poikkeava muista vuosista. Kevätlukukaudella on jäänyt rahaa muista vuosista
poiketen enemmänkin kassaan, koska monet suunnitellut asiat peruuntuivat koronan vuoksi. Lisäksi
välituntilainaamon jo päätettyjä hankintoja ei ole edelleenkään tehty. Jos verottaja pyytää niin sitten
joutuu selvittämään erikseen.
Pyydettiin koulua miettimään olisiko heillä akuutteja tarpeita mitä Koulu ja Koti voisivat hankkia esim.
kirjaston täydennystä tai voitaisiinko maksaa elokuvalisenssi kokonaan.
Talous
Päätetiin hankkia jalkapallot kaikille luokille eli 18 jalkapalloa ostettu.
Tilinpäätös kiersi ja sitä tarkisteltiin.
Saldo:

tilikausi 1.8.2019 - 31.72020

Stadiumin jalkapallohankintojen jälkeen

6.000 eur
5.720,96 eur

Maksettu on kevät-kesän aikana yksi leirikoulu sekä opettajien kahvitilaisuus.
Todettiin, että leirikoulun avustuksen suuruus on aina 200 eur riippumatta luokan koosta. Toinen 6. lk ei
lähde leirikouluun. Todettiin, että retkirahaksi on oikeus hakea 200 eur korvausta.
Nina totesi, että koulu käy keskustelua esim. elokuvalisenssistä ja hyödynnetäänkö lisenssiä
täysimääräisesti. Kokous jo huomenna. Päätös saadaan seuraavaan kokoukseen.
Toimintakertomus esittely
Hanna luki ääneen toimintakertomuksen. Todettiin, että se oli erittäin hyvä ja kattava. Lisätään Aurorapäivän maininta sekä jäätelöt. Tilinpäätösmateriaali oli nähtävillä.
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4. Muut asiat
Luokkien yhteyshenkilöt
Nina lupasi laittaa Tiinalle luokkien yhteyshenkilöt tulemaan. Luvatiin kannustaa esim. luokkien
yhteyshenkilöt Koulu ja Koti kokouksiin. Todettiin, että netissä julkaistaan enää luokkien
yhteyshenkilöiden nimet. Sähköpostit ovat yhdistyksen käytössä.

Syyslukukauden kokouspäivät
Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa sovitaan koko syyslukukauden kokouspäivät kerralla. Todettiin
myös, että etämahdollisuuksia varten olisi myös hyvä saada linkki ajoissa valmiiksi. Todettiin myös, että
koulun ruokala on fyysiseen kokoukseen erittäin tilava ja toimiva.

Uudet jäsenet
Tiina lupasi tarkistaa kenelle tulee nykyään ilmoitus mikäli joku haluaa uudeksi jäseneksi.

Koulu ja Koti ry:n roolit ja toimenkuvat
Todettiin, että olisi hyvä jos Koulu ja Koti ry:n hallituksen jäsenet kirjoittaisivat ylös mitä vastuita omaan
rooliin on kuulunut. Viime vuonna kokouksia oli kahdeksan. Nämä yhdessä voisivat toimia hyvänä
markkinointikikkana netissä. Todettiin, että nettilinkkien toimivuus tulisi tarkistaa. Lisäksi Kiva koulu linkki pois, koska ei olla sertifioitu. Todettiin myös, että KoKo Espoon & Kauniaisten vastaavan foorumin
edustajan tulisi kertoa ko. kokouksen asioista Auroran Koti ja Koulun kokouksissa. Tästä roolista on hyvä
kuulla myös lisää. Kaikki voisivat miettiä seuraavaan kokoukseen minkälaista roolia haluaisi ottaa.
Ehdotettiin Yhdistyksen drop box’ia missä voisi olla avoimesti tiliotteet jne. Voisi olla myös pöytäkirjat ja
järjestyssäännöt. Esim. Google -drive voisi olla paras.

5. Seuraava kokous
Vuosikokous ja uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään ti 6.10. klo 18:00. Kokoukseen voi
osallistua myös linkinkin kautta.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10.

