
 
AURORAN KOTI JA KOULU RY    Pöytäkirja 26.02.2013  
KOKOUS  

 
 
Aika  Keskiviikko 26.02.2013 klo 18.36  
 
Paikka  Auroran koulu, parakki  
 
Läsnä  Katja Maidell 5B (pj)  

Ulla Hämäläinen opettajien edustaja 
Soile Hänninen 1C, 6C  
Jonna Ruoho 1A, 5A,  
Katja Kvintus 1A, 3B  
Minna Mattila 1c, 2mix, 5c  
Anu Poukka 2mix, 4AB (sihteeri) 
Lilli Ritvos-Jokela 2mix 
Tea Arosilta 2mix 

 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT  

 
1. Kokouksen avaus  

 
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen klo 18.36 
ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen sihteerinä toimi Anu Poukka  
 

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. 
- Aurorapäivän 9.3. järjestelyt 
- Hankesuunnitelma / kuulumiset rakennushankkeen tiimoilta 
- Kesäkerhon järjestelyt 
- Muut esille tulevat asiat 

o planetarium 
o Oittaan ulkoilupäivän bussit 
o Vapputaikuri 
o discopallot 
o joulukahvilaohjeistus 
o Kaitaan kasvattajakerhon teesit 
o Kevätnäytelmän kahvitukset 

 
5. Aurorapäivä 9.3 järjestelyt klo 10 – 13 

 
Aurorapäivä la 9.3.2013 on koulupäivä klo 10-13. Käytiin keskustelu 
Aurorapäivän pisteistä ja niiden sijainnista luokittain 
 
 



4AB, 6C onnenpyörä   6B luokassa 
6B   kasvomaalaus  6C luokassa 
1B  makkarapiste   ulkona 
5B  hodari    aulassa 
6A + 2mix Kahvila / kevään tulo  kahvila 
2mix  puttauspiste   kahvilan vieressä, Ripan luokka 
5C  kierrätyspiste   1C luokassa 
  kierrätys tuubihuivi + pipo käsityöluokassa 
1A  askartelupiste   Ismon luokka / 3A 
1C  koripallopiste   Osmon luokka, 5C (yläkerta) 
5A  sähly    parakissa 4AB 
6A + 2 mix karkkipisteet 2 kpl  käytävät – 1 parakki / 1 päätalo 
avoinna sammutuspeitto harjoitus ulkona 
2C  vohvelit   3B luokassa 
  löytötavaranäyttely 
  opettajien pisteet 
 
Aurora-päivästä on tulossa infoa reppupostilla. 
 
Kahvilaa varten on käytettävissä: keitin 4mix-luokasta ja opettajien taukotuvasta 
MoccaMaster. 
 
Tiedotus:  
Lilli - 9 kpl julisteita: Auroran kappeli + Heiniityn päiväkoti + Järvenperän koulu + 
Kauniaisten jäähalli + Järvenperän päiväkoti + kaupat  
Katja – 3 kpl: Laaksolahden jäähalli ja palloiluhalli  
Minna – 7 kpl: Karamtzinin koulu + Viherlaakson koulu + Lippajärven päiväkoti + 
ilmoitustaulu  
Tea – 3 kpl: Temppu + Kauniaisten uimahalli 
Ulla: Ilmoitus Länsiväylään 

 
Luokkien yhteyshenkilöt toimittavat rahat maksullisista pisteistä opettajien 
taukotupaan heti Aurora päivän päätteeksi. 
 
Perjantaina 8.3. kahvilan valmistelijat tulevat paikalle klo 17.30 ja karkkien 
pakkaajat klo 18.00. 
 
Luonnos Aurorapäivän ohjeistuksesta ja järjestelyistä on olemassa seuraavien 
vuosien toteutuksia ajatellen. 

 
6. Hankesuunnitelma / kuulumiset rakennushankkeen tiimoilta 

 
Hankesuunnitelma on olemassa. Suunnitelma tulee johtoryhmälle luettavaksi ja 
mahdolliset kommentit suoraan Martille viimeistään sunnuntaina 3.3. 
  
Asemakaavamuutos on vireillä.  
 
Jaakko Mentunen / sisäilmamittauksia tehdään niissä luokissa missä on eniten 
poissaoloja. 

 
7. Kesäkerhon järjestelyt  

 
Heli on tehnyt ilmoitukset. Ilmoittautumislomake laitetaan kokouksen jälkeen 
nettiin auki. Sähköpostiosoite on valmis. Nettiin päivitetään tiedot. Kerhoon 
ilmoittautumiset 30.3.2012 mennessä 



 
Ohjaajien palkkaaminen – Silja Lehden kanssa on alustavasti sovittu. 
Tapaaminen ja mahdollinen työsopimus allekirjoitetaan perjantaina. Noora / 
Martin tytär ilmoittaa helmikuun loppuun mennessä. Kolmaskin mahdollinen 
ohjaaja on olemassa. Sijaisia on olemassa 7-8 henkilöä.  
 
Vakuutusasiat on kunnossa. 
 
Kesäkerhon tilat – parakki. Ruokien säilytykseen tarvitaan parakin puolelle 
jääkaappi ja muutama mikro. Kysytään mikrot Merja Viskari ja Kaitsu. 
 
Mainokset ja julisteet ullam.hamalainen@espoo.fi  

 
8. Muut esille tulevat asiat 

 
Planetarium ja esittelijä varattuna 23.-25.4. väliselle ajalle. Kokonaisuuden hinta 
on noin 1000 €. 
 
Oittaan 15.3. retkibussit kilpailutetaan – noin 800 €. 
 
Vapputaikuri – tarjoukset kysytään. 
 
Discopallot 2 kpl hankittuna Auroran koti & koulu yhdistykselle. Seuraava disco 
20.3. 5C.n järjestämänä. Discopallot säilytetään termospullojen kanssa 
tuolivaraston vieressä. Ehdotettiin yleistä ohjeistusta luokkatoimikunnille. 
 
Joulukahvilaohjeistus työn alla.  
 
www.liikkuvakoulu.fi asiat edenneet 
 
Kaitaan kasvattajaverkon teeseistä -jatko? Ulla Hämäläinen kysyy rehtorilta 
suostuisiko hän puhujaksi, jos järjestettäisiin vanhempainilta aiheesta.  
 
Koulun kevätnäytelmän kahvitukset tulossa - ti 28.5. / 2 näytöstä ja ke 29.5. / 2 
näytöstä. 

 
9. Seuraavat kokoukset 

 
Seuraavat kokoukset pidetään ke 10.4.2013. klo 18.30 ja ti 7.5. klo 18.30 

 
10. Kokouksen päättäminen  

 
Puheenjohtaja Katja Maidell päätti kokouksen klo 19.52  
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  
 
 
 
Katja Maidell     Anu Poukka 
puheenjohtaja     kokouksen sihteeri  

 

mailto:ullam.hamalainen@espoo.fi
http://www.liikkuvakoulu.fi/

