AURORAN KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA
22.10.2013

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika

Keskiviikko 22.10.2013 klo 18.00 – 20:00

Paikka

Auroran koulu, parakki

Läsnä

Lea Andersen (1A)
Soile Hänninen (2mix)
Heli Koivula (2mix)
Hanna Koivunen (4B)
Katja Kvintus (2mix, 4B)
Annaleena Kuhanen (1C, 5AB)
Katja Maidell (3A, 6B)
Jonna Ruoho (2mix, 6A)
Natacha Silén (1A)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
2. Sihteerin valinta järjestäytymiskokoukselle
Kokouksen sihteeriksi valittiin Heli Koivula.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Kokouksen työjärjestys
Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä:
- Kuulumiset rakennushankkeen tiimoilta
- Väistötilat 2014-2016
- Yhdistyksen rahatilanne
- Yhdistysrekisteriasiat
- Yhdistyksen sääntöjen uudistaminen
- Jäsenrekisteri
- Vanhempainliiton materiaalit
- Leirikouluavustukset
- Joulukuusikampanja
- Joulunäytelmäpäivän järjestelyt: kahvila, myyjäiset sekä dvd- ja paitamyynti
- Alkuvuoden kulttuuriesitys
- Edellisen rahastonhoitajan muistaminen
- Heijastinten hankinta, suunnittelukilpailu ja palkinnot
- Liikenneturvallisuustempaus
- Muut asiat


Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan rakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty
Espoo kaupunginvaltuustossa eilen. Vanhan koulun purkutyöt alkavat keväällä tai syksyllä
2014 ja uuden koulun on määrä olla valmis syksyyn 2016 mennessä.



Väistötilaan 2014-2016 liittyvät suunnitelmat ovat avoinna. Paikkaa parakkirakennukselle
etsitään. Ajatuksissa ollut Vilniemen hiekkakenttä ei tiettävästi ole rakentamiseen
soveltuva. Toisena vaihtoehtona on tullut esiin Nepperi Vanhakartanossa.
Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu marraskuussa ja
vanhempainkuulemistilaisuus järjestetään koululla ennen sitä. Tietoa ajankohdasta
odotellaan.



Yhdistyksen rahatilanne on hyvä. Yhdistyksen tilillä on kokouspäivänä rahaa n. 2800e.
Aurora-seminaarin kahvituksista sekä koululle hankituista liikuntavälineistä odotetaan
laskua. Tilinkäyttöoikeuden siirtäminen Soile Hänniseltä Natacha Silénille on edelleen
käynnissä. Syynä viivästykseen on pankin vaatimat lisätiedot ja pöytäkirjaotteet, jotka on
tänään allekirjoitettuna toimitettu Natachalle.
Päätettiin lakkautaa käyttämättämänä ollut pankkitili, joka on aikoinaan perustettu koko
koulun leirikoulun maksuja varten. Samoin päätettiin lakkauttaa yhdistyksen nimissä ollut
VISA-kortti.Käyttöön jää yksi pankkitili.



Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään yhdistysrekisteriin on yhdistyksen
nimenkirjoittajiksi ilmoitettu Jonna Ruoho, Katja Maidell ja Natascha Silén.



Yhdistyksen säännöt päätettiin tarkistaa ja uudistaa tarvittavilta osin. Sääntöuudistusta
valittiin hoitamaan Tarita Vähä-Vahe, Annaleena Kuhanen ja Jonna Ruoho.



Rekisteröityneen yhdistyksen sääntöjen mukaisen jäsenrekisterin pitovelvollisuuden
mukaisesti päätettiin laatia verkkopohjainen kysely jäseneksi ilmoittautumisesta, joka
jaetaan vanhemmille Wilman ja luokkien yhdyshenkilöiden kautta.
Katja Kvintus laatii luonnoksen, jota yhdessä kommentoidaan ja muokataan tarpeita
vastaavaksi.



Vanhempainliitolta saa tilata erilaista ilmaista materiaalia vanhempainyhdistysten ja
luokkatoimikuntien toiminnan avuksi. Näytekappaleina materiaalista oli kokouksessa Koti ja
koulu-lehti ja Luokan vahempaintiimi-esite.



Myönnettiin 6A-luokalle heidän pyynnöstään, maaliskuussa 2014 pidettävää, Solvallan
leirikoulua varten 200€ avustusta.



Joulukuusikampanja päätettiin järjestää tänäkin vuonna. Annaleena varmistaa kuusien
saatavuuden ja organisoi kampanjan vielä tänä vuonna. Avuksi ja oppimaan järjestelyt
tulevia vuosia varten lupautuivat Tarita Vähä-Vahe ja Lea Andersen.
Katja Kvintus laatii asiasta tiedotteen, joka toimitaan vanhemmille luokkien
yhteyshenkilöiden ja Wilman kautta.
Kuusien jakotilaisuuteen joulukuussa lupautui Lea Andersen.



Joulunäytelmänä on tänä vuonna Totuuden helmi 14.12.2013.
Näytelmän yhteydessä pidettävän kahvilan järjestämisestä on kiinnostunut 3mix-luokka.
Kahvilassa riittää puuhaa kahdelle luokalle. Katja Kvintus tekee kyselyn, jolla tavoitellaan
kiinnostuneita. Kysely laitetaan liikkeelle luokkien yhdyshenkilöiden kautta.
Yhdistyksellä on olemassa ohjeistus kahvilan järjestelyistä, joka välitetään tiedoksi ja avuksi
kahvilanpitäjille.
Lisäksi päätettiin varata joulunäytelmäpäivään luokkatila myyjäisiä varten. Myyjäisten
järjestämisestä on kiinnostunut mm. 6A-luokka. Myyjäismahdollisuudesta tiedotetaan myös
luokkien yhteyshenkilöiden välityksellä.
Joulunäytelmän dvd- ja paitamyynnin ennakkojärjestelyjä ja myyntiä organisoimaan
lupautuivat Katja Maidell, Lea Andersen ja Hanna Koivunen.



Kulttuuriesityksen tilaaminen koululle kevätlukukauden 2014 alussa on selvittelyssä. Heli
esitteli löytämiään vaihtoehtoja: Klovni Sebastian, vatsastapuhuja Ari Lauanne, Sirkuskoulu
Keikaus, Tanssikoulu DCA, Tanssikoulu Footlight, Espoon musiikki- ja tanssikoulu Estrada.
Näistä tanssiesitys vaikutti kiinnostavimmalta. Heli jatkaa selvittelyä.



Edellisen toimintakauden rahastonhoitaja Soile Hännistä kiitettiin 80e arvoisella lahjakortilla
vuosikokouksen yhteydessä. Päätettiin maksaa summa yhdistyksen tililtä lahjakortin
hankkineelle Jonna Ruoholle.



Päätettiin toteuttaa 4-6 luokkien oppilaiden heijastinsuunnittelukilpailun äänestyksen
voittanut työ (erillinen sähköpostipäätös määristä ja toimittajasta kokouksen jälkeen).
Lisäksi päätettiin palkita 3 eniten ääniä saanutta työtä lahjoituksina saaduilla kirjoilla (
Bonnier Books Finland) ja Subway-lahjakorteilla. Katja Maidell kokoaa palkinnot ja
toimittaa ne koululle. Koulu palkitsee voittajat sopivassa tilaisuudessa ja tiedottaa kilpailun
tuloksesta koulun blogissa.



Liikenneturvallisuuskampanjan/tempauksen toteutus päätettiin ajan ja resurssien puutteen
vuoksi siirtää uudelleen harkittavaksi syksyyn 2014.



Luentotilaisuuden järjestäminen
Nettiguru. Jonna ja Anne tutkivat vaihtoehtoja luentojen tarjoajista aiheesta
”nettiturvallisuus ja lasten pelaaminen” sekä pyytävät tarjouspyyntöjä luennoitsijoilta.
Aiheesta on ollut luento joitakin vuosia sitten ja vanhemmat ovat olleet kiinnostuneita
aiheesta. Aihe todettiin hyvin ajankohtaiseksi myös nyt. Katja M selvittää ovatko
Järvenperän vanhempainyhdistyksestä halukkaita tulemaan mukaan.
Järvenperän auditorio paikkana.



Muut asiat
Keskusteltiin yleisesti luokkien pikkujoulujärjestelyistä.

6. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään 3.12. klo 18.

Puheenjohtaja Katja Maidell päätti kokouksen klo 20:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________
Katja Maidell
puheenjohtaja .

_____________________________
Heli Koivula
kokouksen sihteeri

