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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu. Läsnä ei ollut tarpeeksi hallituksen 
jäseniä jotta kokous olisi päätösvaltainen. Päätökset päätettiin tehdä jälkikäteen 
sähköpostilla. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 
 

4. Kokouksen työjärjestys 
 

Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä: 
 

- Kesäkerhon kuulumiset 
- Väistötilat ja kuulumiset rakennushankkeen tiimoilta 
- Koulukuvaus  
- Yhdistyksen rahatilanne 
- Aurora-seminaarin kahvitarjoilut 
- Elokuvalisenssi 
- Vuosikokousvalmistelut 
- Muut asiat 

 



5. Kesäkerho 2013 
 

Kesäkerhon organisoinnista vastaavat henkilöt eivät päässeet paikalle, joten asia 
käsitellään seuraavassa kokouksessa.  

 
6. Väistötilat ja kuulumiset rakennushankkeen tiimoilta 
 

Auroran koulu on mukana Tilakeskuksen ensi vuoden investointisuunnitelmassa. 
Rehtorin mukaan parakit puretaan uuden koulurakennuksen rakennustyömaan tieltä, 
joten lukuvuonna 2014-2015 koulun kaikki luokat joutuvat väistötiloihin. Tietoa siitä, 
mikä väistötila tulee olemaan, ei vielä ole.  
 
Esitys iso parakkikoulusta, joka toimisi väistötilana aina kokonaiselle koululle 
kerrallaan, on menossa lautakunnan käsittelyyn vasta marraskuussa. Parakit vaativat 
minimissään yhdeksän kuukauden rakennusajan, joten tämä suunnitelma ei millään 
ehdi toteutua ensi syksyn syyslukukauden alkuun mennessä. 
 
Todettiin, että on hyvä olla yhteydessä Tilakeskukseen yhdessä koulun johtokunnan 
kanssa ja tiedustella Auroran väistötilasuunnitelmaa.  

 
7. Koulukuvaus lukuvuonna 2013-2014 
 

Focusoiva Oy:n kanssa tehty sopimus on voimassa vielä tämän lukuvuoden. 
Koulukuvauksen ajankohdaksi on sovittu 10. - 11.9. Katja Maidell on yhteydessä 
kuvaajaan ja sopii, että kuvaukset tehdään erikseen molemmilla kouluilla.  

 
8. Yhdistyksen rahatilanne 
 

Rahastonhoitaja Soile Hänninen ei päässyt paikalle kokoukseen, mutta viestitti 
etukäteen että K&K:n rahatilanne on hyvä: tilillä on tällä hetkellä 3084,47 e.  

 
9. Aurora-seminaarin kahvitarjoilut 
 

Koulun johtokunta lähetti kutsun Aurora-seminaariin 16.9. Johtokunta toivoi, että K&K 
kustantaisi kahvitarjoilun. Todettiin, että päätös tehdään kokouksen jälkeen 
sähköpostitse.  
 
Rehtori on esittänyt, että tällä kertaa kutsu seminaariin menisi kaikille 
ekaluokkalaisten vanhemmille. Keskusteltiin eri tiedotusvaihtoehdoista ja todettiin, 
että jaetaan paperikutsu 1. luokkalaisten vanhempainillassa sekä vielä erikseen 
Wilma-viestinä sen jälkeen. Katja K muotoilee kutsun. 

 
10. Elokuvalisenssin hankinta 
 

Koulusihteeri on tiedustellut, haluaako K&K maksaa elokuvalisenssin myös tänä 
lukuvuonna. Todettiin, että ensin on tarkistettava kattaako lisenssi myös väistötiloissa 
opiskelevat lapset tai ovatko he Kalajärven koulun lisenssin piirissä. Uma keskustelee 
asiasta koulusihteerin kanssa ja tiedottaa asiasta Katja M:lle. Tehdään päätös 
kokouksen jälkeen sähköpostitse. Todettiin lisäksi, että jos enemmistö hallituksesta 
kannattaa lisenssin ostoa, maksetaan summa koulun tilille koulusihteerin 
ohjeistamana ajankohtana. 

 
11. Vuosikokousvalmistelut 
 



Vuosikokous pidetään Auroran koululla parakissa 18.9. klo 18. Katja M tekee 
esityslistan ja vuosikertomuksen.  
 
Katja K pyytää rehtoria julkaisemaan vuosikokouskutsun koulun blogissa ja 
koulusihteeriä lähettämään sen Wilma-viestinä vanhemmille. 
 
Nykyisen johtokunnan kanssa on keskusteltu jatkohaluista. Moni on enää ehdi olla 
mukana yhdistystoiminnassa. Todettiin, että on rekrytoitava uusia jäseniä ja 
panostetaan nyt ensiluokkalaisten vanhempiin. 
 
Kokouksessa keskusteltiin myös kokousrytmin harventamisesta nykyisestä 4 viikon 
välistä 6-8 viikkoon. Asia siirtyy päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. 

 
 
12. Muut asiat 
 

Uma Jutila välitti opettajien pyynnön määrärahasta jalkapallojen ja hyppynarujen 
hankintaan sekä Auroraan että Kalajärvelle. Tarve olisi yksi hyppynaru ja yksi 
jalkapallo per luokka. Tehdään päätös sähköpostitse. Katja M tiedottaa päätöksestä 
Risto Schirayta, joka on hoitanut välineiden tilaamisen. 

 
Ensimmäisellä kouluviikolla on perinteisesti ollut jokin koko koulun esitys, mutta 
nykyisessä väistötilanteessa siitä päätettiin luopua. Teatteri Hevosenkenkä on 
tarjonnut nukketeatteriesitystä, mutta sen kohderyhmä on pienemmille lapsille. 
Kokouksessa keskusteltiin eri vaihtoehdoista sekä esityksen lajin että esitysten 
sijaintien suhteen. Pohdittiin myös mahdollisuutta tilata kaksi eri esitystä 
kohderyhmittäin: toinen 1-3-luokkalaisille ja toinen 4-6-luokkalaisille. 

 
Uma vinkkasi konserttikeskuksesta, joka tarjoaa erilaisia esityksiä. 
 
1-2-luokkalaisten vanhempainilta on ensi viikolla. Siellä läsnä olevat yhdistyksen 
jäsenet mainostavat vuosikokousta. Katja K päivittää Tervetuloa 
vanhempainyhdistykseen! –esitteen ja toimittaa sen  Anna-Leenalle, joka kopioi ja 
jakaa sen 1. luokille. Katja K hoitaa esitteen 2. luokille. Tarve on n. 60 kpl/luokka-aste. 
 
Jonna tuo K&K:n discotarvikkeet koululle säilytettäväksi. Todettiin, että laatikkoon on 
laitettava selkeä nimilappu, etteivät ne joudu muuttopakkauksessa 
pitkäaikaissäilytykseen. 

 
Pöytäkirjaan kirjattiin lisäksi, että K&K järjesti kahvilan koulun kevätnäytelmien 
yhteydessä. Tuotto oli 802,75e. 

 
 
Puheenjohtaja Katja Maidell päätti kokouksen klo 19:15. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Katja Maidell    Katja Kvintus 
puheenjohtaja .    kokouksen sihteeri 
  



AURORAN KOTI JA KOULU RY   LIITE  
 
    1.9.2013 
 
 
 
 
Kokouksen jälkeen tehdyt päätökset 
 

Johtokunnan kokous 27.8.2013 ei ollut päätösvaltainen, joten kokouksessa 
keskustelluista asioista tehtiin päätös jälkikäteen sähköpostitse. Johtokunta päätti 
seuraavasti: 
 
1. Mikäli yksi lisenssi kattaa koko koulun (Aurora + Kalajärvellä olijat), K&K maksaa 

elokuvalisenssin koululle koulusihteerin ohjeiden mukaan. Hinta n. 1000 e. 
 

Kokouksen jälkeen koulusihteeri vahvisti sähköpostitse, että yksi lisenssi kattaa 
Auroran koulun oppilaat molemmissa koulutiloissa. 

 
2.  K&K maksaa kappelilla tapahtuvat Aurora-seminaarin kahvitarjoilun. Hinta 
osallistujamäärästä riippuen n. 300 - 400 e. 
 
3. K&K maksaa jokaiselle luokalle muutaman hyppynarun ja 1-2 palloa. Mikäli 
Kalajärvellä on luokkia, joilla ei ole pallojen käyttömahdollisuutta, niin vastaava 
rahamäärä voidaan käyttää muiden liikuntatarvikkeiden hankintaan kyseisille luokille. 
Kustannus max 500 e.  
 

 


