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KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Tommi Utriainen avasi kokouksen klo 18.04 ja todettiin, että
kokous on päätösvaltainen.

2. Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Mattila
3. Läsnäolijoiden esittely
Ei tarvetta
4. Uudet jäsenet
Ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia edellisen kokouksen jälkeen.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen ja sitä edellisen kokouksen pöytäkirjat tarkistettu ja
hyväksytty.

6. Aurora päivän palaute
Auroran päivä oli onnistunut. Tuotto 3084,85 oli linjassa edellisiin vuosiin.
Todettiin, että poikkeusvuodet vaikuttavat tapahtumaan.
Seuraavaksi vuodeksi vinkiksi :
Syömistä vähemmän ja toimintapisteitä enemmän.
Viherlaakson Veikkojen toimintaa voisi yhdistää tapahtumaan.
Taukojumppaa tms.
Leiman voisi saada vaikka joka pisteestä.
Tänä vuonna oli unohtunut sopia mitkä pisteet niitä antavat.

7. Siivouspäivä
Siivouspäivä on kierrätyksen, vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunkikulttuurin
uusi
juhlapäivä. siivouspäivä muuttaa kaupungit isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi,
joille
kuka tahansa voi tuoda ylimääräiset tavaransa myytäväksi tai annettavaksi.
Siivouspäivä järjestetään 23.5.2015
Ehdotus on, että kirpputori toteutetaan parakkien sisäpihassa ja hiekkakentällä
konttikirppiksenä.
Autojen takakonteista, +omilla rekeillä tai lisäpöydillä.
Koulu ja kotiyhdistys myy parkkiruutuja 10e/2ruutua.
Vähintään 10 varausta, että idea toteutetaan.
Hanna Koivunen on tapahtuman koordinaattori.
Hanna Johansson on lupautunut avuksi.

8. Vappu
30.4.2015 Taikuri Kim Wist esiintyy Järvenperän koulun salissa klo 9 alaasteelle
ja klo 10 yläasteelle.
Jonna Ruoho tekee ilmapalloista tilauskaavakkeen ja toimittaa sen jakoon
koululle.
29.4 klo 17.30 alkaen ilmapallojen täyttötalkoot opettajainhuoneessa.
30.4 klo 10 ilmapalloja jakamaan menevät Jonna Ruoho, Natacha Silen ja Katja
Maidelll

9. Elokuvalisenssi
Käytiin keskustelua elokuvalisenssistä.
Päätettin yksimielisellä äänestyksellä, että tänä vuonna koti ja koulu ry maksaa
lisenssin.

10. Tuettavat kohteet
Alustavan päätöksen mukaisesti luokille ostetaan uudet jalkapallot ja hyppynarut.

10. Muut asiat
Uusi oppilashuoltolaki tutuksi vanhemmille.
Järjestettäisiinkö syksyllä yhteinen ilta Karamzinin koulun ja yläasteen kanssa,
jossa uudistusta avattaisiin vanhemmille.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 21.4..2015 klo 18.00.

Puheenjohtaja Tommi Utriainen päätti kokouksen klo 19.10
Pöytäkirjan vakuudeksi
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