
AURORAN KOTI JA KOULU RY   PÖYTÄKIRJA 
 
    25.02.2014 
 
 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
 
 
 
 
Aika  Tiistai 25.02.2014 klo 18.00 –  19:20 
 
Paikka  Auroran koulu, parakki 
 
Läsnä  Katja Maidell (3A, 6B) 

Jonna Ruoho (2mix, 6A) 
Minna Mattila (2 mix, The mix, 6C) 
Katja Kvintus (2mix, 4B) 
Soile Hänninen (2mix) 
Lea Andersen (1a) 
Hanna Koivunen (4B) 
Ulla Hämäläinen, opettajajäsen 

 
 
 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

 
2. Sihteerin valinta kokoukselle 
 
 Pöytäkirjan kirjoittaa Katja Maidell. 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
  
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
5. Kokouksen työjärjestys 
   
  Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä: 
 
   5.1 Aurorapäivän valmistelut 
   5.2 Jalkapallot Kalajärvelle 
   5.3 Wappu ja taikuri 
   5.4 Muut asiat 



 
 5.1 Aurorapäivän valmistelut 
 

Aurorapäivän valmistelut ovat hyvässä käynnissä. Luokkien järjestämät pisteet ovat 
seuraavat: 
- Kahvila (3a, 1a, 1c) 
- Vohvelit (3mix) 
- Makkarat (2B) 
- Hodarit (6B) 
- Onnenpyörä (5AB, 1B) 
- Sählypiste (6A) 
- Karkit (4A+4B) 
- Kierrätysteeman piste (6C) 
- Puuhapaja (2mix) 

 
Lisäksi keskusteltiin opettajien järjestämistä pisteistä sekä toivotuista toiminnallisista 
pisteistä. 2mix jäi miettimään, voisivatko he puuhapajan lisäksi järjestää pihalle Koris-
pisteen (säävaraus). 
 
Onnenpyörän palkintoja tullaan järjestelemään koululle torstai-iltana 6.3. 
 
Kahvilan järjestelyjä tullaan tekemään koululle perjantai-iltana 7.3. klo 17 alkaen.  
 
Vanhemmille laitetaan vielä erillinen kooste päivän pisteistä sekä toive, että 
saapuisivat jalan tai julkisilla paikalla. Urheilukenttä on toivottavasti toimintapisteenä, 
joten parkkitilaa on todella rajoitetusti. 
 
Katja, Hanna ja Minna jakavat mainoksia lähikauppojen ja päiväkotien 
ilmoitustauluille. 
 
 

 5.2 Jalkapallot Kalajärvelle 
  

 Aikaisemmin syksyllä hankittiin pallot Auroran luokille, mutta ei Kalajärvelle. Ulla 
Hämäläinen hoitaa hankinnat Kalajärvelle yhdessä muiden opettajien kanssa 
edellisen päätöksen pohjalta ja toimittaa laskun vanhempainyhdistykselle. 
 
5.3 Wappu ja taikuri 
 
Keskusteltiin vapputaikurin saamisesta koululle esiintymään 30.4. Ulla Hämäläinen 
jatkaa asian valmistelua. Koska talviulkoilupäivää ei lumitilanteen vuoksi järjestetä 
Oittaalla tänä vuonna, päätettiin säästyvät rahat käyttää taikuriin ja näin ollen 
mahdollistaa kaksi näytöstä. Yhtenä vaihtoehtona on, että esitys järjestettäisiin 
Kalajärvellä, jossa isompi juhla/liikuntasali kuin Aurorassa. Sovimme, että teemme 
asiasta tarkemman päätöksen sähköpostitse tai seuraavassa kokouksessa, kun 
valmistelut ovat pitemmällä 
 
5.4 
 
Nettiguru-luennon lasku on tullut. Auroran K&K:n osuus siitä on 100e. Loput tullaan 
laskuttamaan Järvenperän, Karakallion ja Karanzinin vanhempainyhdistyksiltä. 
 
Keskusteltiin koulun ulkoilupäiväsuunnitelmista. Tiedotus koulun kautta eri luokille, 
kun asiat varmistuvat. 

 



6. Seuraavat kokoukset 
 

Seuraava ja samalla kevään viimeinen kokous päätettiin pitää ke 23.4. klo 18 alkaen 
Auroran koululla. 

 
 
Puheenjohtaja Katja Maidell päätti kokouksen klo 19:20. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Katja Maidell     
puheenjohtaja ./ sihteeri    


