AURORAN KOTI JA KOULU RY

Pöytäkirja 6.2.2012

KOKOUS
Aika

Maanantai 6.2.2012 klo 18.30

Paikka

Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa

Läsnä

Eija Kaarto 5A (pj)
Anu Poukka 1B ja 3B
Ulla Hämäläinen opettajien edustaja
Marja Forsel trimix ja 5C
Annaleena Kuhanen trimix, 6B
Carita Lähdesmäki 6B
Jukka Viinikainen
Jonna Ruoho 4A
Tea Arosilta 1A
Katja Kvintus 2B
Minna Mattila 1B ja 4C
Tanja Lehtonen TriMix ja 6B
Katja Olli
Soile Hänninen 5C
Sari Tammikari 2A ( sihteeri )

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja
toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen sihteerinä toimi Sari
Tammikari.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3. Kokouksen työjärjestys
Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä
– sovitaan Aurorapäivien toimintaapisteiden jaosta eri luokkien
kesken
– keskustellaan koulun sisäilmaongelmasta ja mitä voimme tehdä,
jotta asia etenisi kaupungin taholta.
– keskustellaan Vesta-Linnea näytöksen lippujen myynnistä
– tarkistetaan mikä on tilanne koulukuvien kanssa ja onko IsItFree
toimittanut niitä koululle
– hyväksytään Focusoivan tarjous
– keskustellaan kesäkerhosta

4.

Keskustelimme Aurorapäivän ohjelmasta ja jaoimme eri luokkien
kesken toimintapisteet. Joitakin vanhoja pisteitä jätettiin pois ja uusia
otettiin tilalle. Pöytäkirjan liitteenä on Eija Kaarron tekemä lista, josta
näkyvät eri toimintaapisteet, järjestävät luokat ja pisteiden sijainnit.
Keskusteltiin myös rehtorin kokoaman teatteriseurueen esiintymisestä
Aurorapäivänä aikana. Esitys maksaisi 100 e. Asiasta suoritettiin
äänestys ja päätettiin antaa ryhmälle tilaisuus esiintyä koulun
juhlasalissa. Maksu hoidetaan Aurorapäivänä suoraan kahvilan
kassasta esiintyjille.

5.

Useat vanhemmat ovat olleet huolestuneita koulumme
sisäilmatilanteesta. Päätimme, että asialle on nyt tehtävä jotain.
AnnaLeena Kuhanen kertoi TriMixin vanhemmasta, Hanna Kiljusesta,
joka toimii aktiivisena kokoomuksessa. Hanna on luvannut viedä asiaa
eteenpäin Marika Niemelle, jos niin haluamme. Suorien kontaktien
hyödyntäminen on varmasti parempi kuin pelkät sähköpostit. Mietimme
myös lehdistötiedotteen tekemistä ja sähköpostiviestien toimittamista
Espoon päättäjille. Asia olisi saatava nopeasti esille, jotta se ei
myöhästyisi maaliskuussa pidettävästä kokouksesta, jossa Espoon
kaupunki päättää saneerauksien työjärjestyksestä.

6.

Soile Hänninen selvitti meille Vesta-Linnea näytöksen tilannetta.
Lippuja on myyty 68 kpl ja kulut on katettu. Tarvitaan kuitenkin aktiivista
otetta, jotta loputkin liput saadaan kaupaksi. Ratkaisuksi Soile ehdotti
opettajien haastamista lippujen myyntiin. Myös Koulun johtokunta
tullaan haastamaan lippukampanjaan. Lisäksi jaetaan mainoksia
tuttuihin päiväkoteihin, jos saamme luvan. Mikäli lippuja on vielä
jälhellä, jaetaan mainoksia näytöksestä oman koulun oppilaille
reppupostina hiihtoloman jälkeen. Lippuja voidaan myös myydä
Aurorapäivänä. Ja jos niitä vielä on jäljellä, niin yhdistyksen jäsenet
menisivät myymään pariksi lauantaiksi K –Raviolin eteen lippuja.
Ehdotus sai kannatusta. Otamme askeleen kerrallaan.

7.

IsItFree on toimittanut koululle koulukuvia ja tiedustelimme Ullalta,
ovatko kaikki oppilaat jo saaneet omansa. Ulla sanoi, että kuvat ovat
saapuneet ilman nimiä ja osa kuvista on edelleen toimittamatta.
IsItFreen Juha Grandlund oli ottanut yhteyttä kouluun ja kertonut, että
heillä on vielä kuvia, mutta hän ei ole varma, mihin kouluun ne
kuuluvat. Sovimme, että kaikki kuvat toimitetaan koululle ja katsotaan,
ovatko ne meidän oppilaidemme kuvia.

8.

Sari Tammikari esitteli Focusoivan lähettämän sopimuksen ja se
hyväksyttiin. Sari toimittaa allekirjoitetun sopimuksen Focusoivalle ja
meille jää siitä kaksoiskappale, joka toimitetaan K&K:n
puheenjohtajalle.

9.

Soile Hänninen otti esille kesäkerhoasian ja lupautui vapaaehtoiseksi
hoitamaan palkat, viranomaisasiat, maksuseurannan ja vakuutukset.
Mutta vetovastuullista henkilö ei ole vielä löytynyt. Päätimme kysyä

Mikko Hannulalta, jolla on kokemusta viime vuoden kesäkerhon
järjestelyistä.
10.

Seuraava kokous pidetään 5.3.2012 opettajien taukotilassa klo 18.30.

11.

Puheenjohtaja Eija Kaarto päätti kokouksen klo 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja
Eija Kaarto

kokouksen sihteeri
Sari Tammikari

