AURORAN KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA
7.11.2012

JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika:

7.11.2012 klo 18.30

Paikka:

Auroran koulu, Parakki – 4AB:n luokka

Läsnä:

Tea Arosilta
Anu Arvonen
Ulla Hämäläinen
Minna Mattila
Anu Poukka
Jonna Ruoho
Anne Westerholm
Heli Koivula

2mix
4AB, 6C, johtokunnan varapuheenjohtaja (tuleva pj.)
opettajajäsen
1C, 2mix, 5C
2mix, 4AB
1A, 5A
1A
1C

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja Jonna Ruoho avasi kokouksen klo 18.30.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu. Päätösvaltaisuus täydennetään pöytäkirjan
lähettämisellä johtoryhmän jäsenille. Jonna ja Tea toimivat pöytäkirjan tarkastajina.
3. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Koulurakennuksen tilanne
Vanhempien nettiadressi on kerännyt lähes 700 nimeä. Adressi suljetaan noin viikon kuluttua ja
luovutetaan valtuustoryhmien puheenjohtajille tai valtuustoryhmän puheenjohtajien
puheenjohtajalle Seppo Huhtalle.
Auroran koulun johtokunnan nykyinen puheenjohtaja Susanna Lehti on toimittanut
kaupunginjohtajalle vetoomuksen asiasta.
Katja Maidell on ollut yhteydessä tilakeskukseen. Koulurakennuksen rakennusaikataulun
suunnittelu ja kaavamuutos ovat käynnissä. Tällä hetkellä tiedossa:
- Alkuvuodesta 2013 tilakeskuksen johtokunta ja kaupungin hallitus hyväksyy
hankesuunnitelman.
- 1,4 milj € varattu suunnitteluun: väistötilojen etsintä ja tilojen suunnittelu (0energiatalo, aurinkoenergiaa ja maalämpöä)
- Vuoden 2014 aikana: valmistelu, purkutyöt, kilpailutus – väistötilat

-

Auroran koulu valmiina käyttöön 2016 syksyllä

5.12. on seuraava valtuuston kokous, jossa asia on käsittelyssä. Vetoomuksen jättö tapahtuu
tätä ennen – sisältö on samansuuntainen kuin kaupunginjohtajalle jätetty vetoomus, mutta
muokattuna ja voimakkaammin alleviivattu väistötilojen tarve jo nyt. Adressi ja vetoomus
osoitettu valtuutetuille, jotka tekevät asiasta päätöksen.
Vanhempien aloitteesta on esitetty toteutettavaksi sisäilmatutkimus. Koulutilojen tutkimuksen
osalta on esitetty, että 3 - 4 tilaa otettaisiin arvioitavaksi, ja hinnaksi on arvioitu 800 - 1000 €.
Tällä hetkellä tämän asian kanssa päätettiin olla etenemättä, mutta pidetään ehdotus mielessä.
Käynnissä on myös kaupungin osalta Ympäristö/terveys – terveystarkastajan kannanotto ja
toiminta asian osalta. Odotetaan ensin tämän tulokset, ja vasta sen jälkeen mietitään
tutkimuksen vanhempien ehdottaman tutkimuksen rahoittamista.
Auroran Koti- ja Koulu ry postittaa vetoomuksen 7.11. valtuustoryhmille puheenjohtajien kautta.
Adressi toimitetaan ensi viikolla valtuustoryhmien puheenjohtajille. Kaupunginvaltuusto tekee
päätöksen asiasta 5.12.
Ehdotettiin vetoomus julkaistavaksi Koti & Koulu ry:n sivulle sekä Koko Espoo FB-ryhmän sivulle.
Ehdotettiin myös, että vetoomukseen lisätään linkki Koko Espoo FB-ryhmän sivulle.
5. Joulukuusi-kampanja
Anne hoitaa toteutuksen yhteistyössä Annaleena Kuhasen kanssa. 19.11. alkavalla viikolla
lähetetään oppilaiden mukana reppuposti. Viimeinen kuusien tilauspäivä on 5.12. Kuusen hinta
on 40€ - kokoja on kaksi pieni ja iso. Hinnasta 10 € jää yhdistykselle.
Torstaina 20.12. on joulukuusien jako, jossa Jonna, Minna, Tea & Anu ovat vapaaehtoisina.
Ideoidaan tilaisuuteen musiikki, glögi ja piparit, ja soihdut.
6. Koulukuvaus
Focusoivalle on lähetetty palautettu. Kiittivät palautteesta ja kehittävät toimintaansa
nettitoimituksen osalta.
7. Kahvilavuoro jouluna
Joulunäytelmän kahvilan toteuttaa la 15.12. 5A ja 5C.
Lisäksi 5B järjestää myyjäispöydän ja kynttiläarpajaiset.
8. Joulunäytelmän paitojen ja DVD myynti
Tea Arosilta ottaa asian hoitaakseen mikäli näytelmään toteutetaan paidat ja DVD:t.
9. Joulukukat  joulukakku
Opettajien joulukahville hankitaan yhdistyksen puolesta joulukakku kukkien sijasta. Joulukakku
tarvitaan torstaina 20.12. Ulla hoitaa tilauksen.
10. Rehtorin opetusneuvoshakemuksen tilanne
Hakemuksen tilanteesta ei vielä ole lisäinformaatiota.

11. Kesäkerho
Keskusteltiin kesäkerhon toteuttamisesta kesäkuun kolmelle ensimmäiselle viikolle. Vetäjien
haun aloittamisesta keskusteltiin. Varsinainen vetäjä löytyi viime kesänä nopeasti, mutta sijaiset
oli hankalampi rekrytoida.
12. Planetaario
Ulla kysyy tarjouksen liikuteltavan planetaarion toteuttamisesta URSAsta, ja samalla oppaan
puolen tunnin opastukselle / luokka.
13. Koulun 55-v juhla
Koulun puolesta juhlatoimikunta on olemassa, mutta on päätetty, että juhla siirtyy remontin
jälkeiseen aikaan.
Seuraavat kokoukset
ti 4.12.2012 klo 18:30
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

kokouksen puheenjohtaja
Jonna Ruoho

sihteeri
Anu Poukka

