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AURORAN KOTI JA KOULU RY: N KOKOUS
Paikka: Auroran koulu, Espoo
Läsnä:
Tommi Utriainen
Kirsi Jaakkola
Marjo Heikkinen
Tiina Jäväjä
Marja Jäppinen
Ulla Oksanen
Anna Tammisto
Tiina Niemi-Aro
Mirva Koskinen
Nina Viitanen (koulun edustaja)

1. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimi Tommi Utriainen ja sihteerinä Ulla Oksanen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Valokuvaus
Kirsi oli pyytänyt tarjouksia eri valokuvaamoista ja laatinut niistä yhteenvedon. Kirsin laatima
lista tulee pöytäkirjan liitteeksi. Keskusteltiin siitä, tehdäänkö vielä sopimus, jossa on
järjestelykorvaus, sillä nyt on luultavasti viimeinen syksy, kun tätä kautta on mahdollista kerätä
yhdistykselle varoja. Todettiin, että viimeinen kerta kannattaa hyödyntää.
Kirsi ehdotti Focusoivan sopimusta 6 euron järjestelykorvauksella. Tästä äänestettiin ja Kirsin
ehdottama sopimus valittiin yksimielisesti. Kirsi lupasi tehdä Focusoivan kanssa sopimuksen ja
yrittää sopia kuvauksen heti koulujen alkuun elo- syyskuulle.

4. Talouskatsaus

Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä 4.421,91 euroa. Aurora-päivän kuplafudiksesta on saatu 100
euroa. Vanhempainillan kahvilaa varten on tehty korttiosto 41,55 euroa. Kahvilasta on saatu
60,80 euroa (tuotto 19,25 euroa). Tililtä on mennyt myös palvelumaksu 27,62 euroa.
Nordealta oli tullut vastaus Kirsin lähettämään reklamaatioon (kts. edellinen pöytäkirja) ettei
reklamoitavaa ole. Tämä 100 euroa jää nyt saamatta ja hallitus antaa Kirsille vastuuvapauden.
Kirsi oli laatinut Koti- ja kouluyhdistyksen tulo- ja menorakenteen viimeiseltä kolmelta
lukuvuodelta. Tämä taulukko jaettiin hallituksen WhatsApp-ryhmässä ja Kirsi lupasi antaa sen
myös pöytäkirjan liitteeksi.
Pitkällä tähtäimellä taulukosta voidaan havaita, että menot ovat kasvaneet tuloihin nähden.
Elokuvalisenssi herätti keskustelua. Elokuvalisenssi muodostaa suuren osan vuosittaisista
menoista ja keskusteltiin sen välttämättömyydestä. Opettajaedustaja Nina lupasi puhua rehtorin
kanssa asiasta ja selvittää lisenssin nykyistä käyttöä. Nina selvittää, onko kysymys pelkästään
ns. ”hupikäytöstä” vai käytetäänkö sitä myös opetuksessa. Nina keskustelee rehtorin kanssa
myös mahdollisuudesta käyttää lisenssiä vain kertaluonteisesti. Veloitus kertaluontoisesta
käytöstä oli 120 euroa + alv < 100 oppilasta.

5. Koti- ja kouluyhdistyksen liikuntavuorot
Keskusteltiin Koti- ja kouluyhdistyksen liikuntavuoroista ja onko niitä mielekästä jatkaa. Tiina
Niemi-Aro kertoi, että joillain vuoroilla on paljonkin porukkaa, mutta välillä vuoroilla ei käy
ketään. Pohdittiin olisiko aamupäivävuoro parempi. Yritetään vaihtaa vuoro lauantaille klo 11-12.
Tässä oli kalenterin mukaan vielä vapaata. Vuorojen varaus ensi lukuvuodeksi oli päättynyt,
mutta selvitetään voidaanko tuo uusi vuoro silti vielä varata.
Tiina ja Marjo lupasivat jatkaa vuorojen järjestämistä, mutta toivoivat apuja, ettei kaikkien
vuorojen järjestäminen jäisi heidän harteilleen. Pohdittiin voisivatko koulun isommat oppilaat
järjestää joitain vuoroja.

6. Varainkeruu ja toimintaehdotuksia ensi lukuvuodelle
Viime kokouksessa sovittiin, että kaikki miettisivät varainkeruuehdotuksia yhdistykselle, sillä
tulot ovat laskeneet huomattavasti viime vuodesta. Esille tuli seuraavia ehdotuksia:
• vapaaehtoinen kannatusmaksu
• joulukortit
• teatteriesitys (varainhankintaliput)
• syyskukkamyynti (kanervat, callunat)
• vaalikahvila

Syyskukkamyynti ja vaalikahvila todettiin tuottoisiksi varainkeruumuodoiksi ja niitä ruvetaan
työstämään.
Uusia toimintaehdotuksia ei tullut. Opettajaedustaja Nina lupasi tutkia leikkivälinevaraston
koulun alkuun mennessä, jotta tiedetään, mitä välineitä yhdistys voisi hankkia koululle syksyllä.

7. Leirikouluavustus
Auroran koulun 5C-luokka oli pyytänyt avustusta leirikouluun. Päätettiin antaa 200 euron
avustus.

8. Muut asiat
Sovittiin, että kustannetaan hymypatsaat, stipendit (opettajat päättävät kuudesluokkalaisten
parhaat) ja ruusut kuudesluokkalaisille. Lisäksi järjestetään opettajille kahvitus kiitokseksi
kuluneesta lukuvuodesta.
Eurovaalit pidetään 26.5.2019 ja sinne olisi varmasti mahdollista järjestää vaalikahvila.
(Opettajaedustaja Nina lupasi vielä tiedustella asiaa rehtorilta). Tiedotetaan luokkia
mahdollisuudesta. Kahvilan järjetämistä voitaisiin jakaa halukkaiden luokkien ja Koti-ja
kouluyhdistyksen kesken, sillä vaalipäivä on pitkä ja vaatii isomman järjestäjäjoukon.
Yhdistyksen riveistä löytyi vapaaehtoisia kahvilan järjestämiseen.
Koti- ja kouluyhdistyksen hallituksen varsinaista kokousta ei järjestetä enää toukokuussa, mutta
mahdolliset esiin nousevat asiat voidaan kokoustaa sähköpostitse ja WhatsAppilla.
Tommi tiedusteli, kuinka moni jatkaa hallituksessa ja paikallaolijat ilmoittivat jatkavansa ensi
lukuvuonna. Tommi on toiminut jo pitkään hallituksen puheenjohtajana ja toivoi, että uusia
halukkaita löytyisi jatkamaan tehtävää ensi vuonna. Vapaaehtoisia ei ainakaan vielä
ilmoittautunut.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.40.

Seuraava kokous keskiviikkona 14.8.2019 klo 18.00

