AURORAN KOTI JA KOULU RY

KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika

Maanantai 17.01.2011 klo 18.30

Paikka

Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa

Läsnä

Mikko Hannula 1C
Tarita Vähä-Vahe 3C, 1C
Katja Kvintus 1B
Pauliina Sahi 1A
Marja Forsell 2A, 4C
Soile Hänninen 4C
Jonna Ruoho 3A
Päivi Tiainen 4B, 6B
Hanna Koivunen 1C
Marja Pajamies 2A
Eija Kaarto 4A (pj)
Annaleena Kuhanen 2A, 5B (sihteeri)
Ulla Hämäläinen (koulun edustaja)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleeksi. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Annaleena Kuhanen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Kokouksen työjärjestys
Päätettiin että aloitetaan vierailijan asioilla ja jatketaan sen jälkeen muut asiat.
4. Vierailija Merja von Schantz
Projektisuunnittelija Merja von Schantz esitteli Espoossa toteutettavaa hanketta: Tukevasti
alkuun. Siinä päätavoitteena on lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnin tukeminen ja
osallisuuden lisääminen lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta
perusopetukseen.
5. Johtokuntaan uusi jäsen
Vahvistettiin jo mailitse tehty päätös että alueeltamme poismuuttaneen Sari Vidingin tilalle
(hänen loppukaudekseen eli ensi syksyyn asti) valittiin K&K- johtokuntaan Marja Forsell.
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6. Johtokunnan työnjakoasioita
Nettiyhteyshenkilöksi Sarin tilalle valittiin Pauliina Sahi ja varapuheenjohtajaksi tälle kaudelle
Marja Pajamies.
7. Vanhat projektit
Todettiin vielä lyhyesti että Joulukuusiprojekti onnistui hyvin ja kuusten laatuun oltiin jälleen
tyytyväisiä. Kuusia myytiin 48 kpl ja tuottoa kertyi 48*10= 480 -50 (kiinteä korvaus) = 430 eur.
Myös DVD- ja paitaprojekti sujui hyvin. DVD-tilauksia saatiin yhteensä 80 kpl. Sovittiin että
Pauliina toimittaa tilaukset luokittain ryhmiteltynä Ullalle ja hän hoitaa levyjen jakelun koululla.
Paitoja myytiin 28 kpl ja niistä oli t-paitoja 24 kpl ja collegeja 4 kpl. Paidat jaettiin osin
kuustenjaon yhteydessä ja loput koululla Ullan toimesta. Paidoista jäi nettotuottoa 172,98 eur.
8. Aurorapäivä
Keskusteltiin tulevasta Aurorapäivästä ja päätettiin että tiedottaja Annaleena lähettää mailillä
tietoa joka luokan yhteyshenkilölle asiasta ja kertoo että ensi kokouksessa 14.2 jaetaan
toimintapisteet luokille. Ehdotukset kunkin luokan toiveista pyydetään mailillä Annaleenalle.
Juteltiin ehdotuksesta että olisi tarjolla jotain hiphop-opetusta tms. mikä voisi kiinnostaa ainakin
isompia oppilaita ja joku tunsi ohjaajan joka vetää lapsille zumba-tunteja ja lupasi tiedustella
mahdollisuutta saada häntä mukaan.
9. Himakalta yhteistyöpyyntö
Järvenperän koulun vanhempainyhdistyksestä Himakasta on otettu yhteyttä ja tiedusteltu
halukkuutta osallistua yhteisen luentoillan järjestämiseen maaliskuussa. Aiheeksi ajateltu
Arjesta löytyy lujuutta ja luennoitsijaksi Minna Oulasmaata Väestöliitosta. Päätimme mennä
mukaan eli osallistumme kustannuksiin ja mainostamme sitä oman koulun vanhemmille.
Mukaan pyydetään myös Karamzinin koulua eli summa jaetaan joko kolmella tai kahdella
osallistujakoulujen mukaan. Kokonaiskulut ovat 450 eur + matkakulut luennoitsijalle.
10. Kesäkerho ensi kesälle
Jatkoimme jo aiemmin aloitettua keskustelua mahdollisuudesta ja halukkuudesta järjestää
kesäkerho koulumme oppilaille ensi kesänä. Koimme asian tärkeäksi ja päätimme että pyrimme
sen järjestämään. Tavoitteena on että kerho tulisi kesäkuun kolmelle ensimmäiselle viikolle eli
Juhannukseen asti ja siten että maksut ovat per/ vko. Kerhoaika olisi klo 9-15. Ulla Hämäläinen
on tiedustellut jo aiemmin Hilperolta asiaa ja he ovat todenneet että heidän kautta ei
kesäkerhoa tule. Ulla lupasi keskustella asiasta Martti-rehtorimme kanssa ja lisäksi tiedustella
koulumme avustajilta josko heillä olisi kiinnostusta ottaa ko. työ vastaan. Todennäköisesti
tarvitsisimme 2-4 ohjaajaa noille viikoille osallistujamäärien mukaan. Koti ja koulu ry päätti että
olemme mukana jos homma toteutetaan suunnilleen samalla konseptilla/työnjaolla kuin
kahtena aiempana kesänä eli rehtori hoiti työntekijöiden rekrytoinnin koulun avustajista ja oli
itse takapäivystäjänä sairastapauksia tai niiden järjestämistä varten. Me hoidimme
työsopimukset, palkat, sotu-maksut, vakuutukset yms. sekä hoidimme kaiken asiaan liittyvän
rahaliikenteen. Tavoitteena ei ole tällä toiminnalla tuottaa voittoa vaan järjestää palvelua
perheille ja siten budjetti ja maksut tehdään niin että tavoitteena ”nollatulos”.
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11. HOK-elannon avustuspaketti
Pj Eija ehdotti että teemme HOK-Elantoon tukipakettianomuksen. Tukipaketti sisältää Reilun
Kaupan kahvia, mehutiivistettä ja kertakäyttömukeja. Päätimme hakea pakettia Aurorapäivään
hakemuksen kohdistaen.
12. Energiajuoma-asia
Pj Eija oli valmistellut viime kokouksen keskustelun pohjalta valmiin vetoomuksen K-market
Raviolin ja Auroranportin kauppiaille jossa pyydetään että energiajuomien myynti alle 15vuotiaille näissä kaupoissa lopetettaisiin. Päätimme että Eija esittelee asian Raviolin ja
Auroraportin kauppiaille ja on yhteydessä Järvenperän koulun vanhempainyhdistys Himakkaan
koska heillä ollut suunnitteilla samoja asioita K-market Auroraportin suuntaan.
13. Koulun johtokunnan varajäsen
Ulla toi tiedoksi Martilta että joudumme uusimaan koulun johtokunnan varajäsenen valinnan
sillä kokous täytyy olla varta vasten sitä varten koolle kutsuttu ja tiettyjen muotoseikkojen täytyy
toteutua. Martti ohjeistanee ja seuraavan Koti ja koulu ry:n kokouksen yhteydessä pidetään ns.
virallinen huoltajien kokous missä ko. henkilö valitaan.
14. Leffaliput ja hymypatsaat yms.
Päätimme kustantaa jo perinteiset hymypatsaat, kukat ja stipendit kuutosluokille keväällä 2011.
Lisäksi päätimme ostaa kulttuurisiestan (vkolla 6) palkinnoiksi 10 kpl leffalippuja Bio Graniin.
Soile hoitaa lippujen oston ja Ulla hoitaa jakamisen/arvonnan.
15. Syksyn koulukuvaus
Todettiin että Isitfree on hyväksynyt vastatarjouksemme ja on siis koulumme ensi lukukauden
kuvaaja. Pyritään saamaan kuvaus syyskuulle 2011.
16. Rusettiluistelut
Jatkoimme keskustelua rusettiluisteluideasta. Eija lupasi olla yhteydessä Eija Virkkiin joka
ehdotti aiemmin, että samalla voisivat esitellä ringetteä ja teroittaa luistimia pientä korvausta
vastaan jne. Keskustellaan eri vaihtoehdoista. Jos joku luokka innostuu niin idea on vapaa
käyttöön. Olkaa yhteydessä! Rusettiluisteluun voisi olla pieni pääsymaksu ja siellä voisi olla
esim. makkaraa ja mehua myynnissä.
17. Opas vanhemmille kiusaamistilanteisiin
Tiedoksi annettiin Susanna Lehdeltä tullut maili missä liitteenä Juvanpuiston koulun Opas
vanhemmille kiusaamistilanteisiin. Todettiin että asiaa parempi käsitellä seuraavassa
kokouksessa ja laitetaan sitä ennen liite kaikille johtokunnan jäsenille tiedoksi. Ulla lupasi
näyttää sitä koulun Kiva-tiimille ja tarkoitus että yhdessä päivittäisimme sen meidän koululle
sopivaksi ja sitten voisimme laittaa jakoon.
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18. Vappupallot ja Vapputaikuri
Tiedoksi ilolla todettiin Irmelin maili Vappupalloprojektista ja sen etenemisestä. Pia vahvistanut
että voi hankkia kaasut ja muuten sujuu Irmelin johdolla. Pallojen täyttötalkoot pidetään
torstaina 28.4 klo 18. Mietittiin että jatkuvuuden takia olisi hyvä olla ainakin pari ”oppipoikaa”
projektissa mukana kun Irmeli menestyksellisesti hoitanut monta vuotta mutta nyt hänen lapsi
kuutosluokalla. Soile lupasi jatkaa projektissa rahastonhoitajan ominaisuudessa maksuja
tsekaten ja prikaten ja Jonna Ruoho lupautui yhdeksi oppipojaksi projektin hoitoon.
Eija lupasi tiedustella viimevuotiselta taikurilta että olisiko hänelle mahdollista tulla perjantaina
29.4 koululle esiintymään ja mikä on hinta.
19. Seuraavat kokoukset
Päätettiin että seuraavat kokoukset ovat ma 14.2 , ma 7.3 ja ma 11.4 klo 18.30.
20. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30

Pöytäkirjan vakuudeksi
_______________________
puheenjohtaja
Eija Kaarto

_________________________
sihteeri
Annaleena Kuhanen

