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KÄSITELTÄVÄT ASIAT  

 
1. Kokouksen avaus  

 
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen klo 18.10 
ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen sihteerinä toimi Katja Maidell. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4. Kokouksen työjärjestys  
 

Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä. 
a) Auroranpäivä 9.3. kuulumiset ja tuotto 

b) Kesäkerhon järjestelyt, ilmoittautumistilanne 

c) Väistötilat ja kuulumiset rakennushankkeen tiimoilta 

d) Vappupallot: tilaukset, talkoot, jako 30.4. 

e) Vapputaikuri 

f) Muut asiat: 

- hankinnat, laskut yms pöytäkirjaan merkittävät  

- kevätmuistamisiin varautuminen: kukat, kakut, hymypatsaat, koulumummit jne. 

- leirikoulu- retkiavustukset (6. luokat) 

-     kevätnäytelmien kahvilat 

-     päättäjäisdisko tmv. tapahtuma ennen väistöä 



5. Aurorapäivä 9.3. 
Aurorapäivä tuotti tänä vuonna ennätykselliset 3619,59e. Pistekohtainen lista alla: 

Kahvila 861,35    
Karkit 245,14    
Hodarit 303,95    
Makkarat  331,15    
Vohvelit 446,40    
Onnenpyörä 724,20    
Sählypiste 277,00    
Kasvomaalaus 213,90    
Puttauspiste 87,00    
Kierrätyskirppis 65,00    
Naulaus 64,50    

 
Keskustelimme v. 2014 mahdollisuudesta järjestää Aurorapäivä väistötilanteesta 
huolimatta. Mikäli päärakennus on käytettävissä, järjestetään tapahtuma 
mahdollisuuksien suomassa laajuudessa. 
 
Yläasteelle syksyllä siirtyvien luokkien yhteyshenkilöiltä tiedustellaan ohjeita ja 
parhaita käytäntöjä heidän järjestämiinsä pisteisiin. Samoin palautetta ja vinkkejä 
ensi vuoden järjestelyihin kerätään muilta luokilta. 

 
 

 
6. Kesäkerhon järjestelyt 

 
Kesäkerhon ohjaajien kanssa on tehty työsopimukset. Lainakännykkä ja siihen 
prepaid-liittymä on sovittu. Tea Arosilta on yhteydessä ohjaajiin ja pyytää heitä 
valmistelemaan ohjelmarunkoa kesäkerhon toiminnalle. Jääkaappia parakkiin 
tiedustellaan lainaksi. Mikroaaltouuni saadaan lahjoituksena.  
 
Sovittavia ja selvitettäviä asioita ovat koulun avaimet ja hälytykset, miten niiden 
kanssa toimitaan. Vakuutuksia varten tarvitsee ilmoittaa vakuutusyhtiöön lopullinen 
osallistujamäärä. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 18+18+15 eli hivenen 
edellisvuotta vähemmän, mutta ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä 14.4.2013 asti. 
Todennäköisesti tulee vielä jälki-ilmoittautumisia, jolloin kesäkerhomaksuilla 
saadaan katettua kerhon kustannukset. 

 
 

7. Väistötilat ja kuulumiset rakennushankkeen tiimoilta 
 

Ke 3.4.2013 koululla järjestettiin vanhempien kuulemistilaisuus lukuvuoden 2013–
2014 väistösuunnitelmaan liittyen. Paikalla oli runsaasti vanhempia ja keskustelu 
oli vilkasta. Erityisesti bussijärjestelyt puhuttivat. 
 
To 4.4.2013 koulun johtokunta käsitteli esitystä 4.-6. luokkien siirtymisestä 
Kalajärvelle ja on antanut lausunnon esityksestä. Puheenjohtaja Anu Arvonen ja 
K&K:n puheenjohtaja ovat olleet myös yhteydessä Kalajärven koulun johtokunnan 
puheenjohtajaan ja vaihtaneet kuulumisia. Tärkeimmät viestit ovat: 
- Kalajärvellä ei ole epäilyksiä sisäilmaongelmista 
- Koululla on tilaa, koska sieltä on lakkautettu lukio pari vuotta sitten 
- Auditoria on ihan hyvä työskentelytila ja esim. kouluavustajilla on hyvä näkymä 

oppilaisiin avun tarpeen havaitsemiseksi 



- Kalajärven johtokunnan huolena ovat liikennejärjestelyt koulun läheisyydessä 
(jalankulkureitit, bussien päätepysäkki, muu autoliikenne) 

 
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee väistösuunnitelman ke 10.4.2013 
kokouksessa.  
 
Keskustelimme mahdollisuudesta järjestää vanhemmille tutustumiskäynti 
Kalajärven koululle kevään aikana. Puheenjohtaja selvittää rehtorilta, onko 
tällainen tapahtuma jo suunnitteilla. Päätettiin, että K&K tarjoaa 
tutustumistilaisuudessa kahvit ja pullat, jos niin koulujen kanssa sovitaan. 
 
Lisäys: Koti ja koulu ry:n kokouksen jälkeen saimme tiedon, että lautakunta on 
tehnyt päätöksen väistösuunnitelmasta. Oheinen teksti on kopioitu koulun blogista: 

 
 

14. § Auroran koulun opetuksen järjestäminen lukuvuonna 2013-2014 
 
Auroran koulun kiinteistö on huonossa kunnossa. Suuri osa henkilöstöstä ja 
oppilaista oireilee koulun varsinaisissa koulutiloissa. Investointiohjelman mukaan 
koulun peruskorjaus on alkamassa kesällä 2014. 
 
Lautakunta päätti, että lukuvuonna 2013-2014 Auroran koulun vuosiluokkien 1-3 ja 
starttiluokka opiskelevat Auroran koulun siirtokoulutiloissa. Lisäksi käytetään niitä 
Auroran koulun nykyisiä tiloja, jotka ovat riittävän hyväkuntoisia, mm. ruokailuun, 
liikunnan ja teknisen työn opetukseen sekä hallintotiloiksi.  
 
Auroran koulun vuosiluokkien 4-6 oppilaiden opetus järjestetään Kalajärven 
koulussa. Oppilaiden koulumatkat järjestetään vuorobusseilla ja oppilaat saavat 
koulumatkoja varten matkakortin.  
 
Lautakunta edellyttää, että Auroran koulun ja Kalajärven koulun johtokuntien 
lausunnoissa nostetut asiat otetaan huomioon päätöksen toimeenpanossa.  
 
Lisäksi lautakunta pyytää tutkimaan mahdollisuutta ja tarvetta yhden ison 
väistötilan hankkimiseksi seuraavia lukukausia varten. Tätä tilaa tulisi voida 
käyttää useiden vuosien ajan eri koulujen väistötilana.  
 

 
8. Vappupallot: tilaukset, talkoot, jako 30.4. 

 
Vappupallojen täyttötalkoot pidetään tuttuun tapaan aaton aattona pärakennuksen 
punaisessa lisäsiivessä. Yhteyshenkilöiden kautta tiedustellaan talkoolaisia. 
 
Vappupallopainoja voi edelleen tuoda täyttötalkoisiin. Aurorapäivän keräyksessä 
saatiin pieni määrä uusiokäyttöön.  
 
Pallojen jakelu on vapun aattona koululla. Kokouksen osallistujista löytyy pallojen 
jakoon vapaaehtoisia.  

 
9. Vapputaikuri 

 
Ulla Hämäläinen on tehtyt ehdotuksen, että vapputaikurin sijasta koululle 
ostettaisiin maaleja ja oppilaat voisivat maalailla seiniä, toki ohjatusti ja valvotusti. 



Ideaa pidettiin hyvänä ja päätettiin, että K&K kustantaa maaleja 500e edestä, 
mikäli idea toteutuu. 

 
10. Muut asiat 

 
Oittaan bussilasku (n. 1000e) on tulossa maksuun. 
Koska Ulla ei osallistunut kokoukseen, päätettiin siirtää kevätjuhlaan liittyvät asiat 
seuraavaan kokoukseen. Kummimummeja/pappoja päätettiin kiittää luokissa 
tehdystä vapaaehtoistyöstä kirjalahjalla. Kirjat saadaan lahjoituksena. 
Luokkatoimikunnat voivat lisäksi muistaa halutessaan oman luokkansa kummia.  
 
Leirikouluavustukset: päätettiin maksaa avustukset 6a ja 6b luokille. 6c on jo 
aikaisemmin maksettu. 
 
Koulun kevätnäytelmien yhteydessä on todennäköisesti mahdollista järjestää 
kahvila. Luokkien yhteyshenkilöiden kautta kysellään kiinnostuneita luokkia. 
Näytelmäpäivät ovat olleet koulun blogissa, mutta puheenjohtaja varmistaa ne 
vielä rehtorilta. 
 
5a ja 5b – luokat ovat halukkaita järjestämään koko koulun discon viikolla 20 (ti, ke 
tai to). Sovimme, että luokkien yhteyshenkilöt ovat suoraan yhteydessä koulun 
rehtoriin ja tiedustelevat lupaa discon järjestämiseen. 

 
 

11. Seuraavat kokoukset 
 
Seuraava kokous pidetään ti 7.5. klo 18.00 

 
12. Kokouksen päättäminen  

 
Puheenjohtaja Katja Maidell päätti kokouksen klo 19.35 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  
 
 
 
Katja Maidell      
puheenjohtaja     

 


