AURORAN KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA
23.04.2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika

Tiistai 23.04.2014 klo 18.30 alkaen

Paikka

Auroran koulu, parakki

Läsnä

Katja Maidell (3A, 6B)
Jonna Ruoho (2mix, 6A)
Heli Koivula (2mix)
Anna Elovaara-Salmi (1C)
Anu Arvonen (5AB)
Annaleena Kuhanen (1C, 5AB)
Minna Mattila (2 mix, The mix, 6C)
Natacha Silén (1A)
Hanna Koivunen (4B)
Ulla Hämäläinen, opettajajäsen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
2. Sihteerin valinta kokoukselle
Pöytäkirjan kirjoittaa Heli Koivula.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Kokouksen työjärjestys
-Yhdistyksen rahatilanne ja pöytäkirjaan merkittävät laskut yms.
-Vapputaikuri Auroraan
-Vappupallokampanjan tilanne & pallotalkoot ti 29.4.
-6. lk stipendit, hymypatsaat, ruusut
-Muita muistamis-/kiitos –asioita
-Retkiavustukset (jos anomuksia)
-Eppujen vanhempainilta: K&K info & mainos

-Muutto: K&K-tarvikkeiden säilytys (kesän yli, syksy)
-Kevätnäytelmän DVD-myynti
-Koulun aloitus elokuussa:
kävelevä koulubussi
-Muut asiat:
EU-vaalit: vaalikahvilaan halukkaita luokkia?


Yhdistyksen rahatilanne ja pöytäkirjaan merkittäviä laskuja
Tilitilanne on tällä hetkellä 4777 euroa.
Laskut: toinen erä jalkapalloja 159 euroa. Yhdistyksen sääntömuutokset 85 euroa.



Vapputaikuri tulee Auroran koululle 30.4. 8.15-12.30. Lasku on 900 euroa.



Vappupallokampanjan tilanne & pallotalkoot ti 29.4. klo 18 alkaen
Tilauksia ja maksuja on tullut.
Talkoisiin on ilmoittautunut muutamia vanhempia.



6.-lk stipendit, hymypatsaat, ruusut
Varataan stipendeihin ym. käytettäväksi 300 euroa, kuten viime vuonnakin.
Keskusteltiin ruusujen vaihtamisesta ilmapalloon, mutta päädyttiin jakamaan entiseen
tapaan ruusut.



Muita muistamis-/kiitos –asioita
Perjantaina 30.5. opettajilla kahvitilaisuus, jossa K&K tarjoaa kahvileivät toiveen
mukaan. Ulla hankkii tarjottavat ja toimittaa laskun K&K:lle.
Keskusteltiin Kalajärven koulun henkilökunnan muistamisesta. K&K antaa Auroran
opettajille valtuudet ostaa 100 euron arvoisen muistamisen.
Eläkkeelle jäävää rehtoria Martti Hällströmiä päätettiin muistaa 100 euron arvoisella
Lippupalvelun/Lippupisteen lahjakortilla. Muistaminen annetaan viimeisen kouluviikon
keskiviikkoaamuna, 28.5. klo 8.30 Auroran puistossa. Asiasta tiedotetaan
vanhemmille luokkien yhteyshenkilöiden kautta.



Retkiavustukset
6b-luokka anoo 200 euron avustusta retkeä varten. Avustus myönnetään.



Eppujen vanhempainilta
Pidetään koululla 14.5. klo 18.
K&K:n puolesta on paikalla Hanna Koivunen ja johtokunnan puolesta Anu Arvonen.
Katja Maidell tekee lyhyen diaesityksen vanhempainyhdistyksen ja
luokkatoimikunnan toimintaan liittyen.
K&K tarjoaa illassa kahvit ja pullat. Opettajat hoitavat hankinnan ja tarjoilun.



Muutto: K&K-tarvikkeiden säilytys (kesän yli, syksy)
Ulla selvittää mahdollisuutta säilyttää tarvikkeita Järvenperän koululla ja asiaan
palataan.



Kevätnäytelmän DVD-myynti
Päätettiin pyytää vanhemmilta sitovat ennakkotilaukset verkkokyselynä, johon linkki
toimitetaan Wilman kautta. DVD:n hinnaksi päätettiin 15 euroa. DVD:t jaetaan 26.5.
Sellosalissa näytösten yhteydessä. Jakotilanteeseen lupautunut Heli Koivula ja
todennäköisesti Annaleena Kuhanen.



Koulun aloitus elokuussa
Keskusteltiin ”kävelevän koulubussin” järjestämisestä ensimmäisenä koulupäivänä
Auroralta Järvenperään.
Keskusteltiin suojatiepäivystyksen järjestämisestä kahdelle ensimmäiselle
kouluviikolle Järvenperän koulun tienylityksiin. Päätettiin tuoda asia keskusteluun
eppujen vanhempainillassa. Tokaluokkien vanhempia kutsutaan mukaan
suojatiepäivystykseen vanhempainillan jälkeen.



Muut asiat
Keskusteltiin toukokuun lopun EU-vaalien vaalikahvilan järjestämisestä. Päivitys
kokouksen jälkeen: vaalipaikka on Järvenperän koulu, ei Auroran koulu kuten
aikaisempina vuosina.

6. Seuraavat kokoukset
- elokuu: vko 35 ke 27.8. klo 18
- syyskuu: vuosikokous vko 39 ti 23.9.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Katja Maidell päätti kokouksen klo 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________
Katja Maidell
puheenjohtaja

_____________________________
Heli Koivula
sihteeri

