
 Kiilan koulu ja koti ry 
 Esityslista 1/21-22 

 Hallituksen kokous 
 Aika: torstai 4.11.2021 klo 18 @Google Meet  (Anni  lähettää linkin ennen kokousta) 
 Paikka: jokainen omassa kodissaan 

 1.  Kokouksen avaus 

 2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 3.  Esityslistan hyväksyminen 

 4.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 5.  Talous 

 6.  Muut asiat 

 Pikkujoulujen suunnittelua  (Kemut 28.11.21 klo 14–16  koulun pihalla) 
 Kuraattori on alustavasti lupautunut tuomaan rapsutteluponinsa paikalle. 

 6-luokkalaisten yrittäjyyskurssilaiset lupasivat hoitaa tapahtuman markkinoinnin. Tulevat 
 myös myymään tapahtumassa itsetekemiään tuotteita, järjestämään arpajaiset yms., joiden 
 tuotoilla on tarkoitus kerätä rahaa koulun välituntitarvikkeisiin, eli yhteiseen kivaan. 

 Mitä muuta:  Pelejä? Leikkejä? Myyjäiset? Kahvila?  Puuroa? Makkaraa? Muuta ohjelmaa? 
 Joulupukki? Lumiukon kaatoa? 

 Olisiko kiva, että tarjolla olisi jotain lapsille ihan ilmaista pikkupurtavaa (pipareita, 
 hedelmää ja poppareita… ja vaikka mehua/glögiä). Ettei osallistuminen aina olisi rahasta 
 kiinni. Sitten myytävänä olisi isompia juttuja ja herkkuja? 

 Joulukorttiaskartelut 
 Olemme saaneet rehtorilta luvan pitää kouluajan ulkopuolella askartelut koulun tiloissa. 
 Mikä olisi hyvä ajankohta? Anni voi ainakin mennä, mutta olisi hyvä jos mukaan saisi 
 kaverin. 

 Tiedoksi: Myös yrittäjyyskurssilaiset ovat tekemässä kortteja ja ovat miettineet miten 
 saisivat myös pienempiä mukaan ja mahdollisesti voisivat tulla tänne. 

 Reippaille yrittäjille porkkana? 
 Jo yllä mainitut valinnaisen yrittäjyyskurssin vitoset/kutoset ovat asettaneet itselleen 300 
 euron myyntitavoitteen. Haluaako yhdistys kannattaa nuorta yrittäjyyttä ja tarvittaessa 
 sponssata myynnin jäädessä tavoitteesta tai mikäli myyntitavoite saavutetaan, niin pistää 
 pottiin vähän ekstraa? Kurssin myynneillä on tarkoitus ostaa oppilaiden valitsemia kivoja 



 juttuja välituntivarastoon, mikä hyödyttää kaikkia oppilaita. Yhdistys tilaisi/ostaisi ja 
 hoitaisi valitut välineet koululle, jotta opettajan ei tarvitse sumplia rahan kanssa. 

 Kurssi jatkuu myös ensi vuoden puolella  ja kevätmarkkinat olisivat heille mainio 
 myyntipaikka. 

 Koulun toiveita tulevalle vuodelle 
 Koululta tuli erityinen toive penkki-pöytäryhmistä koulun pihalle. Haimme von Julinin 
 säätiöiltä rahoitusta 4 Lapsetin piknikpöytäryhmään (á 1122 €/kpl). Katsotaan tärppääkö, 
 mutta aina kannattaa yrittää! 
 https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuote/hansa-piknikpoyta-pidennetty-poytalevy/NF2691 

 Rehtori esitti myös toiveen vanhempainyhdistyksen osallistumisesta oppilaiden 
 bussikuljetuksien kustannuksiin keväällä, jolloin alkaa Kulttuuritarjotin-hanke, mikä 
 tarjoaa elämyksellisiä kokemuksia ympäri Raaseporia opetuksen tueksi. Haimme tähän 
 myös Julinilta 1000 euron avustusta. 

 Koululla järjestettävistä työpajoista 

 Silja Sillanpään Salasaaren työpajasta 
 Päivi hoiti  Siljalta tietoja tuosta 1-2-luokkalaisille  tarkoitetusta työpajasta. 
 Salasaaren Lukukeskuksen sanataidepajataksa on 330€ (+ kulut), salapajan mitta 
 on lyhyempi (45 min.), mutta väkeä voi tulla tuplasti, kun tämä on enemmän 
 esitysmäinen kokonaisuus. 1.-2. -luokkalaiset ovat oivaa Salasaari-väkeä ja paja 
 sopisi taatusti heille. Helmikuusta -22 alkaen olisi oikein mainiosti kalenterissa 
 tilaa. 

 Palefacen ja kirjailija Kaisa Happosen räppityöpaja 
 Tämä vielä auki. 

 Hunajan myyntiä varainhankkinnaksi? 
 Myydäänkö hunajaa esim. tuolla pikkujoulumarkkinoilla? 

 www.hunajalahde.com/Varainhankinta 

 Syysmarkkinat 
 Rehtorilta tulleen tiedon mukaan syysmarkkinoita ei tulevaisuudessa enää järjestetä. 

 7.  Seuraava kokous 

 8.  Kokouksen päättäminen 

https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuote/hansa-piknikpoyta-pidennetty-poytalevy/NF2691
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