PÖYTÄKIRJA

AURORAN KOTI JA KOULU RY:N KOKOUS
Aika:

19.4.2021 klo 18:00 – 20:10

Paikka:

Google Meet -videokokous

Läsnäolijat:

Henna Hertell, puheenjohtaja
Anna Tammisto
Kirsi Jaakkola
Maija Ketola
Mirva Lohko-Koskinen
Pinja Rouger
Tiina Jäväjä
Tiina Niemi-Aro
Ulla Oksanen
Sari Hokkanen, sihteeri
Nina Viitanen, opettajien edustaja

1.
Kokoksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.
Kokouksen järjestäytyminen (äänten laskijat)
Todettiin, että valitaan erikseen ääntenlaskijat jos joudumme jostain asiasta äänestämään.
4.
Esityslistan hyväksyminen
Todettiin, että esityslista on tullut hyvissä ajoin kaikille ja kattaa tässä kokouksessa käsiteltävät asiat.
5.
Rahastoasiat ja rahastoasioiden hoitaminen jatkossa, tilikausi päättyy 8/21 ja huomioidaan tilatut
donitsit Aurora päivään
Kirsi kertoi tilin saldon: 3.480,02 eur. Saldosta on vähennetty Aurorapäivän donitsit, mitkä päätettiin
Koulu ja Koti yhdistyksen puolesta tarjota koko koululle ti 10.3.
Todettiin, että tilikausi päättyy elokuun lopulla ja siihen asti Kirsi Jaakkola hoitaa rahastoasioita.
Uuden hallituksen myötä (syyskuu 2021 ->) pitää löytää yhdistykselle uusi rahastonhoitaja (Ulla Oksanen
optiona) sekä uusi kirjanpitäjä. Suunniltetiin, että Wilman kautta voisi laittaa kyselyä jos vanhempien
puolelta löytyisi kiinnostusta/verkostoa edulliselle kirjanpitäjälle. Hakemukset Ullalle, Hennalle ja Kirsille.

Luvattiin pitää pikapalaveri hallituksen kesken mikäli uusi, potentiaalinen kirjanpitäjä löytyy.
Pikapalaveri hallituksen kesken mikäli löytyy.
Akuutti vasta kuitenkin syksyllä.
6.
Etä-vanhempainillan 01/21 kyselyn tulokset K&K ry:n toiminnasta
Eniten suosikkeja:
- positiven koulutusta myös vanhemmille esim. pieninä palasina
- vosimmeko olla yhdistyksenä kustannuksia maksamassa
- oppisimme tuntemaan paremmin toisiamme vanhempina
- matala kynnys lähestyä lasten myötä
- ehdotettin Aurora-päivän siirtämistä syksyyn
- yhteisöllisyyden tarve nousi esiin
- oppilaskummi-toiminta nostetettiin uudelleen esiin
- eskarista lähtien olisi mahdollista järjestää kummitoimintaa
Todettiin, että useimmissa kohdissa ei ole mahdollsta nyt toteuttaa toivetta, mutta näihin voidaan
palata kun korona-epidemia helpottuu.
7.
Kartoitettiin puuttuvat hallituksen työroolit: tapahtumavastaava ja IT-vastaava
Todettiin, että olisi hyvä saada yhdistykselle oma tapahtumavastaava sekä IT-vastaava.
Vaikka roolit saattavat kuulostaa haastavilta ei olla hakemassa huippuammattilaisia. Matalalla
kynnyksellä voi ilmoittautua!
Henna kertoi, että kotisivujemme päivitys mahdollisena oppilastyönä on vähän viivästynyt.
”Palvelumuotoilukonsepti” esim. Tapiolan lukiossa on toiminut mainiosti.
8.
Koulun terveiset
Ninan kertoi useampia kouluterveisiä:
Koulukuvaus
Koulukuvauksen suhteen Espoossa mennään vahvasti mitä Helsingissäkin eli kuvaajat on kilpailutettu ja
kaksi firmaa valittu. Tarkemmat ohjeet tulossa koululle ja niistä viestitetään Koti & Koululle.
Hymypatsaat ja stipendit
Koulu tiedusteli olisiko Koulu & Koti tulossa mukaan hankkimaan edellisvuosien tapaan hymypatsaita ja
stipendejä.
Päätettiin
1 kpl /kuuudes luokka
Stipendirahan antaa Koulu & Koti rahana, koulu tekee itse stipendin
Koulu järjestää kahvit, Koulu & Koti maksaa
2 kpl / luokka

Hymypatsaita
Koulu hoitaa tilauksen ja lasku Koulu & Kodille
Ruusut maksaa Koulu & Koti

Narureput, hyväntekeväisyysasia (Vauvakassiyhdistys Vaaka ry)
Tiinan käsityöryhmäläiset ovat tehneet 10 kpl narurappuja Senegaliin koulunsa aloittaville lapsille.
Narureput tarvitsisivat täytettä: 2 kpl A5 ruutuvihkoa, 5 lyijykynää, viivottimen, puuvärejä, mustekynän,
terottimen, hammasharjan ja -tahnan, alushousut (120-130 cm) , tennispallon sekä pienen froteepyyhkeen.
Päätettiin tukea tätä hienoa hyväntekeväisyyshanketta reppujen täytteiden osalta. Tiina ostaa tarvikkeet
ja laskuttaa Koulu ja Koti ry:tä.
Kevätjuhlat
Nina totesi, että tavalla tai toisella ollaan kevätjuhlia järjestämässä. Tästä tiedotetaan Wilmassa perheitä
ajan kanssa.
9.
Muut asiat
Henna päivitti onnistuneesta prodcast-asiasta. Tarvittu toki pientä aikalisää.
Aiheena: positiivinen pedagogiikka ja taito-asiat. Kokous on pidetty viime viikolla.
Todennäköisesti huoltajille tulossa tänä keväänä kaksi osaisena.
Puhujana Kaisa Vuorinen - rakkaudesta positiiviseen pedagogiikkaan.
Kaisan luennolle vahva suositus esim. seuraavalle lukuvuodelle. Materiaalia tarjolla myös koteihin.
Kaisa on lupautunut alustavasti haastateltavaksi (nyt ilmaiseksi).
Päätetään syksyn alussa mitä aiheita voisi olla.
Leirikoulut
Päätettiin tukea mahdollisia leirikoululaisia aikaisempien vuosien tapaan 200 €/ luokka. Nykyiset
viidesluokkalaiset mahdollisesti lähdössä leirikouluilemaan elokuussa. Hakemukset Hennalle ja Kirsille.
Vahvuuspedagogiikkaa & taidetta Auroran koulun henkeen
Mietittiin ja luvattiin jatkotyöstää mahdollista ”hanketta” missä vahvuuspedagogiikka & taidetta
oppilaiden tekemänä yhdistyisi. Esim. jonkinlainen painatus Auroran koulusta/muu kuva yhdistettynä
vahvuus sanaan. Tai kuva voisi olla vahvuussana. Jotain yksinertaista. Pohjautuisi yhteiseen
kasvatusnäkymään. Tästä sitten painettaisiin esim. t-paitoja, juomapuolloja, jumppakasseja.
Vuosikirja
Keskusteltiin uutuustuotteesta eli koulun vuosikirjasta, mikä pitäisi sisällään myös valokuvat.
Koko ppaketin hinta noin 35 eur sisältäen kaiken (kuvat + kirja).
Kuvaamisluvat jne. hoidettaisiin virallisesti toimitsijan puolelta ja kuvat saisi digitaalisesti itselleen.
Tiina J lähettää vuosikirjasta tiedot Ulrikalle & Ninalle ja he vahvstavat koulun kannan.
Lähderannan tapaturma
Keskusteltiin viimeviikkoisesta, surullisesta tapaturmasta ja heräsi kysymys voisiko poliisilta tilata
koululle esim. nettiversiona materiaalia liikenneturvallisuudesta.
Nina totesi, että virastolta ei ole tullut mitään ohjeita tähän mennessä.
Asiaa on käsitelty luokissa tarpeen tullen – Nina kuullut vain yhdestä luokasta.
Nina vie liikenneturvallisuus-terveiset eteenpäin koululle.
Lisäksi Nina vahvisti, että jokaisella koululla on omat kriisisuunnitelmat eri tilanteita varten.
Kevätjääteöt tai muu vastaava yllätys oppilaille
Jätettiin harkintaan mikäli keksittäisiin kesäjäätelön tilalle jokin muu kiva yllätys.

Perinneseuran opastus ja vappuaaton ohjelma
Kirsi totesi, että ensi viikolla Espoon perinneseurasta tulee opas ja jokaisella luokalla mahdollisuus varata
aika käydä tutustumassa Träskandan -tiloihin. Materiaalit on myös tehty.
Opilasparlamentti on suunnitellut vappuaaton ohjelmaa.
10.
Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous ti 25.5. ja kelistä riippuen voi olla myös nk. yhteinen kävelykokous.
11.
Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 20:10

