AURORAN KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA
28.8.2012

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika

Maanantai 27.8.2012 klo 18.30 – 20.00

Paikka

Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa

Läsnä

Eija Kaarto 6A (pj)
Ulla Hämäläinen (opettajien edustaja)
Annaleena Kuhanen, 4AB
Katja Kvintus, 1A ja 3B (sihteeri)
Jonna Ruoho, 1A ja 5A
Soile Hänninen, 1A ja 6C
Minna Mattila, 1C, 2mix ja 5C
Tea Arosilta, 2mix
Päivi Tiainen, 6B
Marja Forsell, 4AB, 6C
Lilli Ritvos-Jokela, 2mix
Katja Olli, 2mix ja 4mix

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja toivotti
läsnäolijat tervetulleeksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Kokouksen työjärjestys
Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vuosikokouksen valmistelut
Koulun sisäilmatilanne
Kesäkerho 2012
Mimmit-konsertti
Jalkapallojen ja hyppynarujen hankinta luokille
Avustuksen myöntäminen koulun kerhotoimintaan
Muut ajankohtaiset asiat

4. Vuosikokouksen valmistelut

Eija lähettää toimintakertomuksen johtokunnalle sähköpostilla etukäteen
kommentoitavaksi. Toimintakertomusta käsitellään ja täydennetään
vuosikokouksessa.
Soile ilmoitti, että tilintarkastaja tarkistaa tilinpäätöksen vuosikokoukseen mennessä
ja tarvitsee sitä varten toimintakertomuksen. Eija lupasi toimittaa sen hänelle ajoissa.
Vuosikokouksessa valitaan uusi johtokunta. Erovuorossa olevilta tiedustellaan
etukäteen sähköpostitse, ovatko he halukkaita jatkamaan. Eija Kaarto ja Sari
Tammikari ovat jo aiemmin ilmoittaneet etteivät jatka johtokunnassa. Kokouksen
jälkeen myös Annaleena kuhanen viestitti, että jättää hallituksen. On siis tärkeää
rekrytoida mukaan uusia aktiiveja.
Sovittiin, että vuosikokousta mainostetaan erityisesti uusien ekaluokkalaisten
vanhemmille. Tulevassa vanhempainillassa ne yhdistyksen jäsenet, joilla on lapsi
ekaluokalla, kertovat asiasta lyhyesti luokkakohtaisissa tapaamisissa. Ulla hoitaa
repputiedotteen.
Yhdistys osallistuu vanhempainillan infopisteosuuteen omalla ständillä, jossa tuodaan
esille vanhempainyhdistyksen toimintaa ja pyritään rekrytoimaan uusia aktiiveja
mukaan. Eija tiedustelee mahdollisuutta saada ständille energiajuoma-adressi. Ulla
lupasi ilmoittaa kun tilaisuuden aikataulu varmistuu. Ständivuorot sovitaan
sähköpostitse.
5. Koulun sisäilmatilanne
Kokouksen jälkeisenä päivänä koululle oli tulossa Espoon tilakeskuksen
toimitusjohtaja keskustelemaan sisäilmaongelmista, joten päätettiin odottaa tuon
keskustelun tuloksia ja palata asiaan seuraavassa kokouksessa.
6. Kesäkerho 2012
Kesän 2012 kesäkerhoon osallistui yhteensä 27, jotka jakaantuivat eri viikoille
seuraavasti:
1. vko 21 lasta
2. vko 22 lasta
3. vko 15 lasta
Todettiin, että kesäkerho on yksi yhdistyksen tärkeimmistä toimintatavoista ja sen
järjestämistä tulevinakin vuosina pyritään tukemaan laatimalla sekä organisoijille että
ohjaajille hyvät toimintaohjeet. Tiedotteet, infot ja lomakepohjat säilytetään tulevia
vuosia varten. Kesän 2012 kokemukset, saatu palaute sekä hyväksi havaitut
käytännöt on dokumentoitu, jotta niitä voidaan huomioida seuraavaa kesäkerhoa
järjestettäessä.
7. Mimmit-konsertti
Johtokunta päätti sähköpostitse järjestää ensimmäisen kouluviikon perjantaille
konsertin. Esiintyjäksi hankittiin Mimmit-kansanmusiikkiyhtye, josta tuli jälkeenpäin
vaihtelevaa palautetta.
Todettiin, että on haastavaa löytää esiintyjä, joka sopii kaikille luokka-asteille.
Esityksiä tilataan jatkossakin ja se voi olla musiikin lisäksi myös tanssia.
8. Jalkapallojen ja hyppynarujen hankinta luokille

Yhdistys on perinteisesti kustantanut luokille uudet hyppynarut ja jalkapallot joka
vuosi. Ulla lupasi selvittää nykyisten välineiden kuntoa Ripan kanssa ja kartoittaa
uusia urheiluvälinekauppoja, joista hankinnat voisi tehdä jatkossa. Johtokunta
valtuutti Ullan hankkimaan pallot ja hyppynarut sopivaksi katsomaltaan toimittajalta.
9. Avustuksen myöntäminen koulun kerhotoimintaan
Ulla lupasi palata asiaan, jos kerhotoimintaan tarvitaan lisää rahaa. Koulun
budjettitilanne tiedetään kuluvan vuoden osalta vasta marraskuussa.
10. Muut ajankohtaiset asiat
Johtokunta päätti kustantaa 12.9. vanhempainillan kahvi-, mehu- ja pullatarjoilun. Ulla
hankkii tarvikkeet ja ilmoittaa, jos tarvitsee apua tarjoilujen kanssa.
Koulusihteeri tiedusteli, maksaako K&K tänä vuonna koulun elokuvalisenssin.
Päätettiin palata asiaan marraskuussa, kun koulun budjettitilanne on tiedossa.
Ursan planetaario tilataan koululle tämän lukuvuoden aikana. Selvitetään, riittääkö
yksi päivä vai tarvitaanko kaksi.
Rehtorin opetusneuvoshakemus on lähtenyt eteenpäin kesän aikana. Vastausta
odotellaan.
Ennen joulua on koulun 55-vuotisjuhla, jota opettajakunta suunnittelee parhaillaan.
Asiaan palataan myöhemmin.

Seuraavat kokoukset
K&K vuosikokous ti 18.9. klo 18:30

Puheenjohtaja Eija Kaarto päätti kokouksen klo 20.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eija Kaarto
puheenjohtaja .

Katja Kvintus
kokouksen sihteeri

