

Auroran Koti ja Koulu ry			Johtokunnan kokous		


Aika	17.1.2008, klo 18.30 – 20.30 

Paikka	Auroran koulu, opettajien taukotila

Läsnä	 
	Päivi Tiainen
	Paula Ahonen
	Pia Kontola 
	Marjaana Suutarinen
	Tuija Holmström-Erkamo
	Annaleena Kuhanen
	Marita Anjala
	Ulla Hämäläinen (opettajajäsen)
	Marjo Lehtinen 	puheenjohtaja
	Susanna Lehti		sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
	Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.


Vanhempien saattoliikenne aamuisin
	Liikenne vaarantaa lasten turvallisuuden varsinkin aamuisin. Läheltä piti-	tapauksia on ollut useita. Asiaan on mietittävä ratkaisu. Yhdistys ottaa 	yhteyttä Espoon tekniseen lautakuntaan, jotta liikenteelle järjestetään 		turvallinen reitti. Ulla valmistelee muistion, jonka perusteella Koti ja Koulu ry 
	ja koulun johtokunta tekevät kirjelmän, jolla asiaa pyritään vaikuttamaan.

50-vuotisjuhlan palaute 
	Juhlat ja kahvitukset onnistuivat hyvin. Viimeinen kahvitus jäi opettajien  	hoidettavaksi, mutta sekin onnistui. Kahvitusten tuotto oli n. 700€. Paita-	projekti onnistui yli odotusten. Tuotto arviolta 600€. Arpojen tuotto oli 65 €. 

Sinikarhujen/Uma Jutilan raha-anomus (liite)
	Sinikarhuille päätettiin myöntää 120 €:n avustus anomuksen mukaan.
 
Raha- anomus pingispöydän verkon hankintaan                              
            Päätettiin myöntää verkon hankintaan tarvittava summa.    

Koti ja Koulu yhdistysten Espoon kattojärjestö                                 Päätettiin, että Auroran Koti ja Koulu ry liittyy perustettavaan kattojärjestöön 	sen perustamiskokouksessa 4.3.2008. Jos tilaisuus aukenee mennään 	mukaan perustettavan yhdistyksen hallitukseen. Päätettiin valtuuttaa 	Susanna Lehti edustamaan Auroran Koti ja Koulu ry:tä perustamisessa ja 	mahdollisesti hallituksessa.  

Pesuaineiden verkostomarkkinointi                                           
           Yhdistyksen hallitukselle on ehdotettu verkostomarkkinointiin ryhtymistä.
            Johtokunta totesi, että toiminta sopii paremmin jonkun luokkatoimikunnan 	toteuttamiseksi. Todettiin yksimielisesti, ettei verkostomarkkinointi sovi  yhdistyksen toimintaan. 
Mediaseminaari Studio Aurora-seminaarisarjassa                        Keskusteltiin mediaseminaarin järjestämisestä vanhemmille miten kohdata 	mediasta lapsille välittyvää ahdistavaa tietoa. Sopiva aika olisi esimerkiksi 	viikolle 14 tai 15. Osallistumismahdollisuus/kutsu päätettiin esittää myös 	Lippajärven päiväkotien vanhemmille ja Karamzinin koulun vanhemmille. 	Marjo Lehtinen selvittää esiintyjän ja kustannukset. Ilmoituksen tekee 	Susanna Lehti. Jakelun organisoi Soile Hänninen.                                                                                        
 
Loppiaiskerhon palaute                                                                        	Loppiaiskerhossa oli erittäin vähän lapsia (5). Näyttää, ettei joululomalla ole 	tarvetta tämän tapaiselle kerholle                                                   

Aurorapäivä                                                                        	Suunnittelukokous, jossa jaetaan toimintapisteet 6.2.2008 klo 18.30. 	Toimintapisteitä ei voi varata etukäteen, vaan ne jaetaan kokouksessa. 	Luokkatoimikuntia pyydetään miettimään etukäteen toiveitaan.
	Viimehetken briiffaus jossa tsekataan, että luokilla on järjestelyt    hyvässä mallissa 27.2.2008
	Aurorapäivä 8.3.2008 (lauantai ja lasten koulupäivä)  

Muut kevään kokoukset                                                                         	             	26.3.2008 klo 18.30 ilmapallot ja mediaseminaarin viimeistely                             	29.4. alustava talkoopäivä ilmapallojen täyttöön klo 17 lähtien                              	13.5 makkaranmyynti koulun kevätjuhlissa                                               	 	21.5 nyyttärit ja kevätkauden päätös, kokous muualla. Syksyn toiminnan                          	suunnittelua.

Shakkikerhon tuki
	  Keskusteltiin shakkikerhon tukemisesta. Kun saadaan kerhon 			kustannusarvio voidaan tehdä päätös kerhon kummina 	            		toimimisesta, jotta se saadaan käyntiin. Päätös    		          			riippuu kustannusten suuruudesta. 

Kokouksen päättäminen
            Päätettiin kokous.
	
	Seuraava kokous on 6.2. klo 18.30 (Aurorapäivän suunnittelu)

	
            Pöytäkirjan vakuudeksi



            Marjo Lehtinen		Susanna Lehti
             puheenjohtaja		kokouksen sihteeri
		 

