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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kirsi Hellström avasi kokouksen klo 18.34.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
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4. Hallituksen varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta
Valittiin varapuheenjohtajaksi Suvi Kerttula, sihteeriksi Ritva Räisänen, rahastonhoitajaksi
Oona Rechardt ja sähköpostin seuraajaksi Kirsi Hakkila. Lisäksi valittiin tiedottajaksi Marika
Nöjd.

5. Valokuvausasiat tuleville vuosille
ü Pyydetään tarjoukset halukkailta kuvausfirmoilta. Kiinnostuneita ovat olleet ainakin
Seppälän koulukuvaus, Kuvaverkko ja Oma Design koulukuvaamo. Tarjoukset
halutaan paperilla, ei tapaamisia. Jos kaksi tarjousta hyvin samanlaisia, pyydetään
molemmat tapaamiseen.
ü Kirsi Hellström vastaa firmojen aiempiin kyselyihin yllä olevan mukaisesti.
ü Leena Mikkolalta kysytään onko koululle tullut kyselyjä (Kirsi Hellström hoitaa).
ü Perhekuvauksille olemassa paikallinen vaihtoehto; Maiko. Kysytään myös
mahdollisuudesta koulukuvaukseen. Olisi hyvä joulumyyjäisten yhteyteen, kysytään
saisiko yhdistys pienen korvauksen. Heli hoitaa yhteydenpidon Maikoon.
6. Muut asiat
ü Suojatiepäivystys. Järjestetään lokakuun lopussa (viikko 43), näillä näkymin torstaina
27.10. jolloin on paljon kahdeksaan tulijoita.
ü Joulumyyjäiset. Järjestetään sunnuntaina 27.11. klo 11-13. Varataan ruokala klo 914. Jouni hoitaa varauksen. Perhekuvaus samaan yhteyteen? Varataan luokka tähän
tarkoitukseen. Entä Ursan planetaario? Tämä riippuu liikuntasalin korjausaikataulusta, voidaan tarvittaessa laittaa kirjastoon. Kirsi Hakkila kysyy hinnan ja
varaa. Laitetaan mahd. pian kyselyä luokkien halusta pitää buffetia (Kirsi Hellström
laitaa viestin luokille). Valitaan vain yksi luokka tähän yhteyteen.
ü Joulujuhlaan ei järjestetä buffetia koska on arkiaamu eikä uskota että vanhemmat
ehtivät jäämään kahville. Yhdistys osoitti tässä kohtaa eriävän mielipiteensä
arkiaamun valinnasta joulujuhlan ajankohdaksi; joko arki-ilta tai lauantai olisi
huomattavasti parempia vaihtoehtoja (lauantain joulujuhla voisi olla se korvaava
päivä, jolla pidennetty syysloma kuitataan). Syinä tyytymättömyyteen ovat sekä
vanhempien hankaluus saada työstä vapaata että buffetin poisjäänti (tämä on ollut
erittäin hyvin tuottava buffetti luokille).
ü Päätettiin yleisestä buffetvuorojen valintaperusteista. Ilmoitetaan buffeteista
luokille yhdyshenkilöiden kautta ja valitaan sovittavaan määräaikaan mennessä
tulleiden ilmoittautuneiden joukosta 1-2 luokkaa (arpomalla jos tarve). Pyritään
ottamaan vanhimmista luokka-asteista ensisijaisesti, koska heillä on akuutimpi tarve
saada rahaa kasaan.
ü Yhdistyksen tilin saldo on 4782,21 euroa.
ü Yhdistyksen kannatusmaksuista tiedottaminen. Ilmoitetaan yhdyshenkilöiden kautta
heti syksyllä ja uudestaan vuodenvaihteen jälkeen. Kirsi Hellström lähettää tästä

viestin. Ajateltiin että joulumyyjäisiin voitaisiin laittaa tippilaatikko johon voi laittaa
kannatusrahaa.
ü Vuoden 2017 alkupuolelle voitaisiin suunnitella jotakin luentoa vanhemmille.
ü Mightifier (työkalu positiisiven palautteen antamiseen luokkatovereille). Heli tuntee
perustajan ja voi pyytää paikalle esittelemään opettajille/oppilaille. Kysyy
hinnasta/käytöstä yms.
ü Koulun kerhojen rahoitus. Uusi hallitus vahvisti edellisen hallituksen suunnitelmat
kerhojen rahoittamisesta; koulun blogikerhoa tuetaan n. 1000 eurolla (joka säästyy
Karamzinin koottujen painokulujen poisjäännistä) ja muita kerhoja rahoitetaan
entiseen tapaan tarvittaessa myös n. 1000 eurolla.
7. Koulun kuulumiset (Jouni Hörkkö)
ü Liikuntasalin korjausaikataulu on edelleen avoin, mutta on vauhdissa. Muuta
korjattavaa on ollut uuden puolen kattomaalauksen kanssa. Maalauksen jälkeen
katon akustiikka ei enää toiminut, joten nyt seiniin on asennettu akustiikkalevyjä.
Nämä tuntuvat toimivan hyvin.
ü Pihan keinujen ja kiipeilytelineiden turvasora on vaihdettu turvahakkeeseen.
ü Kävelyreittin muuttuminen entisen Auroran päiväkodin remontin vuoksi on sujunut
hyvin. Lisäksi NCC on hoitanut hienosti turvallisuusasiat.
ü Uusi OPS on vauhdissa. Espoo on saanut hyvin tasa-arvorahaa valtiolta, joka takaa
lisää resursseja opetukseen.
ü Tänä vuonna joulujuhlat ovat arkiaamuna. Yhdistyksen kommentit asiaan ovat
kohdassa muut asiat.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Seuraava kokous pidetään tiistaina 25.10. klo 18.

Kokous päätettiin klo 19.53.
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