K&K:n KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15.1.2018
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:02. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Samuel Rinnetmäki.
3. Läsnäolijoiden esittely
Läsnä olivat Lea Anderssen, Sari Hokkanen, Hanna Koivunen, Ruxandra Mandras,
Tiina Niemi-Aro, Samuel Rinnetmäki, Heidi Rissanen, Tommi Utriainen
(puheenjohtaja), Tuuli Valosaari. Opettajia edusti Katri Shiray.
4. Uudet jäsenet
Netin kautta on liittynyt Terhi Mali.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 28.11. kokouksen pöytäkirja.
6. Aurora-päivän suunnittelun avaus
Aurora-päivä pidetään lauantaina 10.3. Katri kertoi, että oppilaiden on tarkoitus syödä
omien opettajiensa kanssa 10 ja 11 välillä. Tänä aikana luokissa ei voi järjestää
ohjelmaa.
Karkkien jakamista on toivottu takaisin. Todettiin, että metrilakujen myynti voisi
korvata irtokarkkimyynnin.
Hanna kertoi, että tivoleista tutun koripallokoneen voi saada järjestettyä. Todettiin,
että maksullisilla pisteillä pitäisi olla kunnon palkinnot. Maksuttomista toimintapisteistä
on pidetty.
Edellisvuoden pisteiden järjestämisvastuut löytyvät taulukosta. Myös edellisvuoden
pöytäkirjaan on listattu pisteideoita.
Tiedotusvastaava Hanna kyselee luokkien yhteyshenkilöiden kautta kiinnostusta
pisteiden järjestämiseen. Palataan järjestelyihin vielä tarkemmin helmikuun
kokouksessa.
7. Koulukuvaus
Käsiteltiin saatuja tarjouksia koulukuvauksen tarjouksesta. Sovittiin, että palataan
tarjouksiin vielä ensi kokouksessa.
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8. Joulukuusimyynnin kokemukset
Kuuset eivät olleet ihan yhtä hyvälaatuisia kuin aiemmin. Pohditaan, pitäisikö tänä
vuonna myydä joulukuusten sijaan joulukukkia.
9. Ojitus koulun ympäristössä
Koulun lähellä on ollut iso lammikko, jossa lasten kengät kastuvat. Ilmeisesti asiaan
ollaan jo puututtu ja sitä ollaan korjaamassa.
10. Varaston siivous.
Hanna Johansson ja Ruxandra olivat siivonneet koulun varaston, jossa on
yhdistyksen tavaraa. Inventaario varastosta löytyvistä tavaroista on jaettu hallituksen
Whatsapp-ryhmässä.
Kahvinkeittimen varaosat on ostettu. Vedenkeitin pitäisi ostaa.
11. Yhdistyksen liikuntavuoro
Ninja-parkour oli syksyllä hyvin suosittua. Opettaja tulisi mielellään uudelleen, mutta
ottaisi mielellään tunnista korvauksen. Todettiin, että voidaan maksaa korkeintaan
100 euroa; palkkio voidaan maksaa vain laskua vastaan.
12. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tilin saldo on 3 552,64 euroa. Tammikuussa maksetaan
elokuvalisenssistä 1 241 euroa ja kirjastolle 800 euroa. Lisäksi Ihmepoika-esityksen
maksu (noin 700 euroa) maksetaan, kun lasku tulee.
13. Muut asiat
Katri kertoi uusista vapputaikuriehdokkaista. Päätettiin, että noin 500 euroa voidaan
käyttää vapun taikuriesitykseen.
Keskiviikon vanhempainiltaan (Keijo Tahkokallio) ei ole kukaan ilmoittautunut
pitämään kahviota. Todettiin, että 5 B voi pitää yksinkertaisen kahvion, jos haluaa.
Keskusteltiin, voisiko vanhemmille luoda esimerkiksi ohjeita ja käytännön vinkkejä
puhelimen ja tietokoneen nettiyhteyden rajoittamiseen yms. Ruxi tekee ohjeista
pohjan, jota muut kommentoivat.
14. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 13.2. kello 18.

