K&K:n KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17.1.2017
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Samuel Rinnetmäki.
3. Läsnäolijoiden esittely
Läsnä olivat Lea Anderssen, Minna Mattila, Samuel Rinnetmäki, Natacha Silen,
Tommi Utriainen (puheenjohtaja). Opettajia edusti Marja Nuutila. Hanna Koivunen
osallistui kokoukseen kohdasta 6 eteenpäin.
4. Uudet jäsenet
Ei uusia jäsenhakemuksia.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 28.11. kokouksen pöytäkirja.
6. Palautekeskustelu joulukuusi projektista
Todettiin, että Marko hoiti joulukuusten myynnin organisoinnin vastuullisesti ja
huolellisesti. Toivottiin, että hän voisi jatkaa roolissa myös ensi vuonna. Sovittiin, että
Tommi kysyy Markolta kiinnostusta.
Kuusten myynnistä saatiin tuottoa 650 euroa.
7. Aurorapäivän suunnittelun avaus
Aurorapäivä pidetään lauantaina 11.3. Todettiin, että palautteen perusteella
ruokapisteitä voitaisiin vähentää aiemmasta ja toimintapisteitä lisätä. Toimintapisteet
voisivat olla maksuttomia, vain ruokapisteet ja onnenpyörä maksullisia.
Kirjattiin lähinnä aiempien Aurorapäivien ohjelmien perusteella ajatuksia
mahdollisista pisteistä:
● oppilasesitykset, opettajien bändi (koulun järjestäminä)
● kahvila (sama tila kuin kyläjuhlassa, haluttaisiin joku 1. luokista mukaan)
● vohvelit
● makkaranpaisto (luontotukikohdan lähellä; kota käytettävissä mutta ahdas)
● liikuntasaliin sählypiste ja temppurata
● onnenpyörä
● näkövammaissimulaatiorata (VAUry:ltä voi vuokrata simulaatiolasit)
● mönkijäajelu (onnistuukohan uuden koulun ympäristössä?)
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● kierrätyskirppis ja lajittelutehtävä
● rusettiluistelu
● käsityöpiste/puutyöpaja; yhteinen käsityö, johon kaikki tekevät osan
● kasvomaalaus, kynsistudio
● disko, singstarkaraoke
● Mindstormlegot
Tiedotusvastaava Hanna kyselee luokkien yhteyshenkilöiden kautta kiinnostusta
pisteiden järjestämiseen.
8. HOKELANTOtukipaketti Aurorapäivään
HOKElannolta saa kahvia ja kahvikuppeja näkyvyyttä vastaan. Tommi antaa
lomakkeen Natachalle, joka hoitaa asian.
9. 5Aluokan anomus leirikoulun hyväksi
Päätettiin myöntää 200 euron avustus 5Aluokan leirikouluun.
10. Yhdistyksen oma salivuoro
Keskusteltiin ehdotuksesta järjestää oppilaiden ja vanhempien yhteistä toimintaa
esim. kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Todettiin, että jos varataan aika, jonkun
pitäisi myös valmistella toimintaa etukäteen. Myös ulkokentällä voisi ehkä järjestää
jotain yhteistä liikuntaa.
Sovittiin, että Lea selvittää Espoon kaupungin liikuntatoimelta, olisiko koululta
varattavissa tila. (Kokouksen jälkeen: muutamia vapaita aikoja on. Varausmaksu 10
euroa/kerta.)
11. Kahvitarjoilu NMkurssipäivänä
Päätettiin, että yhdistys ei järjestä kahvitarjoilua.
12. Tarvitaanko uusi hallituksen jäsen poismuuttaneen Nooran tilalle?
Sovittiin, että Tommi kysyy aktiivisesti toimineelta Markolta kiinnostusta liittyä
hallitukseen Nooran tilalle.
13. Muut asiat
a) Yhdistyksen tilin saldo on 6160,65 euroa. Fokusoivalta on tullut maksu,
exlibristarrat ja kyläjuhlan luvat on maksettu. Todettiin, että koulun kirjaston
kirjahankintoja voisi tukea noin 2000–3000 eurolla, mutta ei tehty vielä
päätöstä asiasta. Suomen 100vuotispäivän yhteydessä voitaisiin tarjota koko
koululle leivokset tai esiintyjä.
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b) Raide ry:n Raidebussi tulee Auroraan 6luokkalaisille 22.9.2017.
c) Keskusteltiin tiedonkulusta yhdistyksen ja opettajien välillä. Ehdotettiin, että
opettajat käsittelisivät yhdistyksen asioita kokouksissaan. Lisäksi opettajat
voisivat kerätä kokouspöytäkirjoja ja muistiinpanoja kansioon, joka olisi aina
kokoukseen osallistuvan opettajien edustajan saatavilla. Muistutuksena:
○ Opettajilta odotetaan kannanottoa edellisessä kokouksessa ehdotetun
WAU!paketin tarpeellisuudesta.
○ Yhdistys kustantaa opettajien oppilaiden käyttöön hankkimia pelejä
600 euroa (200 euroa kuhunkin kerrokseen). Kuitteja ei ole toimitettu
yhdistykselle eikä pelejä vielä ilmeisesti hankittu.
d) Todettiin, että hallituksen jäsenillä ei ole tietoa yhdistyksen käyttöön luvatun
varastohyllyn sijainnista.
e) Keskusteltiin koulun ilmapiiristä ja säännöistä.
Olisi kiva, jos koulun vieressä olevaa metsää voisi hyödyntää paremmin. Jos
lapsia ei voi päästää sinne välitunneilla ja siestalla, ehkä joku opettajista voisi
pitää metsäaiheista siestakerhoa.
Ihmeteltiin, miksei luistimia saa säilyttää koulussa. Marja lupasi selvittää, mikä
on koulun virallinen linja ja perustelut.
Todettiin, että koulussa ei tällä hetkellä toimi pienemmille oppilaille
liikuntaohjaajina toimivia moovereita. Voisiko toiminnan elvyttää? Entä
saataisiinko kouluun Kaverikioski?
Luokkien vanhemmat voisivat vanhempainilloissa miettiä, olisiko syytä sopia
ainakin yhdestä päivästä, jolloin siestalla ei käytettäisi kännyköitä lainkaan.
f)

Päätettiin seuraavien kokousten ajat:
14.2. kello 18
20.3. kello 18
Helmikuun kokouksessa päätetään Aurorapäivän ohjelma ja luokkien pitämät
pisteet.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:19.

