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ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Harri Heikkinen avasi kokouksen klo 18.03.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
ü Yhdistyksen tilillä on 10587,75 euroa, kuvausmaksut (3693,60 euroa) ovat
saapuneet. Tilille on tullut lisäksi 11 jäsenmaksua.

ü Päätettiin laittaa jäsenmaksuista reppupostia, koululla voidaan tulostaa. Harri
lupasi hoitaa jäsenmaksulomakkeen sopivassa muodossa Sari Riikoselle.
6. Koulun kuulumiset (Leena Mikkola)
ü Valokuvat tulivat ensimmäistä kertaa suoraan kotiin, kaikki kokousosallistujat
ovat tyytyväisiä tähän järjestelyyn. Luokkakuvasta voisi olla useampi versio
katsottavana, osa oli hiukan erikoisia. Vois olla lähempää/kauempaa, ei
ulkopuolisia taustalla. Yksityiskuvat sitä vastoin olivat hyviä. Webbisivu
hiukan hankala (jos haluaa useammalla ilmeellä samaa kuvakokoa). Ajateltiin
antaa palautetta kuvausyhtiölle. Oona laittaa palautteen eteenpäin.
ü Pihaa aiotaan kaupungin toimesta taas korjata. Kiipeilyteline on ilmeisesti
väärin ankkuroitu, sitä korjataan parhaillaan. Pelikentän aidat ovat
paikoillaan. Ei irtomaaleja (turvallisuustekijä) vaan ne on maalattu seinään.
Välituntilainaamo on aktiivisessa käytössä. Pihakarhun kohtalo on epäselvä.
Yhdistys haluaisi tietää pihan toteutuneen kustannuksen, Leena kysyy
rehtorilta. Tarvitaanko KKK:n lupaamaa osuutta?
ü Liikkuva koulu –hanke; ulkopuolisia ohjaajia on ollut vetämässä eri lajeja
(esim. tanssi, koripallo, salibandy). Koulu on saamassa useampia
suksipareja ja monoja, toivottavasti tulee käyttöä!
ü Kierrätyspajapäivä viime viikolla.
ü Ulkomaalaisia vieraita on usein, tulossa esim. espanjalaisia. Erityisesti KiVakoulu kiinnostaa.
ü Ensi viikolla oppilaskunnan vaalit (3.-5.-luokkalaiset).
ü Joulujuhlia on 3 kpl. Tunnin välein on ok, buffetti myös auttaa ruuhkaan.
ü TET-harjoittelijoita tulee tasaisesti.
ü Koululle tulee lisää iPadeja, 30 kpl (ennestään on 10 kpl). Voisiko oppilaiden
omia tabletteja hyödyntää? Tällöin nousisi esiin tasa-arvo- ja vastuukysymys.
7. Menneet yhdistyksen tapahtumat – suojatiepäivystys
ü Lokakuun päivystys meni ihan ok, ihmiset osaavat ajaa paremmin kerta
kerran jälkeen. Rakennustyömaa aiheutti haittaa lasten kululle, mutta tästä
informoitiin rakennusfirmaa joka suhtautui asiallisesti ja vakavasti.
ü Suomen vanhempainliiton kokous on lauantaina 22.11. Annetaan valtakirja
Susanna Lehdelle, joka edustaa koko Espoota. Voisiko Susanna tulla
kertomaan yhdistyksen kokoukseen kuulumisia liiton kokouksen jälkeen?
Esim. kevätkaudella.
8. Buffetvuorojen tilanne
ü Nelosluokilta on kysytty joulujuhlabuffetia, yksi (4B) on ilmoittautunut ettei ota
vuoroa. Leena lupasi vielä kysellä opettajilta. Voisiko aiheesta viestittää

Wilman kautta jos kukaan nelosista ei halua? Sitten kolme nopeinta luokkaa
saavat vuorot.
ü Vitosluokille vaalibuffet, se on luvattu jo aiemmin 5B:lle mutta jokin toinenkin
luokka voi tulla halutessaan mukaan
ü Joulumyyjäisten buffetin pitää 3B. Muitakin halukkaita luokkia mahtuu
mukaan.

9. Joulumyyjäiset
ü Pöydän varanneita on 8, joista kolme on luokkien varaamia.
ü Facebookissa on Järvenperän kierrätysryhmä, heille Kimmo laittaa viestiä
joulumyyjäisistä, saadaan varmaankin uusia myyjiä (ja ostajia). Myös
Auroran kappelin sivuille. Samoin yhdistyksen omille facebook-sivuille
ilmoitus.
ü Ajateltiin järjestää kirjan- ja/tai lelunvaihtopiste, tätä pitää muistaa mainostaa.
Marika tuo pesämunaleluja.
ü Mainoksia lyhtypylväisiin/bussipysäkkien lähelle täytyy alkaa laittaa, samoin
kaupan ilmoitustaululle (Kimmo vie). Myös koulun eteisiin (Kimmo). Laitetaan
n. viikko ennen myyjäisiä. Kaikki laittavat oman asuinalueensa lähistölle
ainakin. Myös päiväkoteihin voisi viedä (Kirsi: Pihlajarinteen ja Auroranportin
päiväkodit). Sovitaan lisää meilitse. Harri laittaa mainoksen uudelleen jakoon,
jotta kaikille tulee se saataville. Lisätään tieto vaihtopisteestä.
ü Kinkkulahjakortti, risteilylahjakortti ja hylje ovat tulossa. Tätä varten tarvitaan
lipukkeet ja boxit (Marika hoitaa). Lasten ja aikuisten arvonta erikseen.
ü Varmistetaan mainoslakana (Pete ja Harri tarkistaa että hoituu).
ü Kimmolla on avaimet.
ü Wilman kautta laitetaan vielä muistutus myyjäisistä (Harri hoitaa Jounille). Ei
reppupostia eikä Länsiväylään.
ü Paikalle tullaan alkaen klo 9.30 jolloin Kimmo ja Kirsi on paikalla.
ü Pete ja Harri hoitavat mainoslakanat paikoilleen aamulla. Mainoskyltti
fiksataan kuntoon, samoin laitetaan opasnuolia samana aamuna. Kirsi
Hellström hankkii 2 kpl roihuja.
ü Buffetin järjestävä luokka hoitaa siihen liittyvät asiat. Loppusiivoukseen
osallistuvat kaikki myyjät.

10. Muiden tulevien tapahtumien suunnittelu
ü Vain joulujuhlabuffetti on sovittavana.
ü Onko koulu päättänyt jotain viime kokouksessa mainitun teatterin suhteen?

11. Seuraavat kokousajat
Seuraava kokous pidetään viikolla 3, to 15.1.2015 klo 18 alkaen.
Päätettiin kokous klo 19.30.
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