
AURORAN KOTI JA KOULU RY   PÖYTÄKIRJA 
 
    29.01.2014 
 
 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
 
 
Aika  Keskiviikko 29.01.2014 klo 18.05 –  19:40 
 
Paikka  Auroran koulu, parakki 
 
Läsnä  Heli Koivula (2mix) 
 Katja Maidell (3A, 6B) 

Jonna Ruoho (2mix, 6A) 
Anna Elovaara-Salmi (1C) 
Suvi-Päivikki Salo (1C) 
Minna Mattila (2 mix, The mix, 6C) 
Natacha Silén (1A) 
Anni-Kaisa Eriksson 

 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

 
2. Sihteerin valinta kokoukselle 
 
 Kokouksen sihteeriksi valittiin Natacha Silén. 
 
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 Joulukuusi-kampanjan kuulumiset 
   5.2 DVD & paitamyynti –kuulumiset 
   5.3 Estradan esitys: palaute 
   5.4 Nettigurun luento 23.01.2014: palaute ja tärkeimmät opit 
   5.5 Yhdistyksen sääntömuutoksen hyväksyminen ja jatkotoimenpiteet 

5.6 Aurorapäivän suunnittelun aloitus 
   5.7 Yhdistyksen rahatilanne ja pöytäkirjaan merkittävät laskut yms. 
   5.8 Muut asiat 
 
 5.1 Joulukuusi-kampanjan kuulumiset 



 
 Joulukuusikampanja sujui hyvin, kuusia myytiin 50 kpl ja tuotto oli 580 €:a. 
 
 5.2 DVD & paitamyynti -kuulumiset 
 

Joulunäytelmän yhteydessä sekä ennakkotilausten perusteella t-paitoja myytiin 24 kpl         
ja DVD:tä myytiin 78 kpl. Rahaa tuli 1458 €:a. Koulun kanssa on vielä selvitys kesken 
kuinka järjestetään maksu koululle tulleista kustannuksista.  

 
Samassa yhteydessä myytiin yhdistyksen teettämiä heijastimia ja niistä saatu tuotto 
oli 155 €:a 
 

 5.3 Estradan esitys: palaute 
 

Estradan tanssiesitys oli tammikuun alussa ja oppilailta saatu palaute oli positiivista. 
Laskua ei ole vielä saatu. 
 
5.4 Nettigurun (Tommi Tossavainen) luento 23.01.2014: palaute ja tärkeimmät opit 
 
Esityksen kustannuksiin osallistui 4 koulua: Auroran, Järvenperän, Karakallion ja 
Karamzinin koulut. Kuuntelijoita paikan päällä oli noin 50-60. Luennoitsijaa pidettiin 
hyvänä ja lisätietoa aiheesta saa mm seuraavasta linkistä:  
http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf 
 
5.5. Yhdistyksen sääntömuutoksen hyväksyminen ja jatkotoimenpiteet 
 
Yhdistyksen sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjotaja Katja Maidell 
rekisteröi uudet säännöt yhdistysrekisteriin, joka tulee maksamaan 75 €:a. Uudet 
säännöt astuvat voimaan kun rekisteröinti on hyväksytty. 
 
5.6 Aurorapäivän suunnittelu 
 
Kokouksessa tarkastettiin käytettävissä olevat tilat ja Katja Maidell lupasi tehdä 
uuden tehtävälistan, johon kirjataan tähän mennessä ilmoittautuneet luokat ja heidän 
toimintapisteensä.  
 
5.7 Yhdistyksen rahatilanne ja pöytäkirjaan merkittävät laskut yms. 
 
Yhdistyksellä on tilillä rahaa nyt 2.200 €:a. Maksettavaksi tulee koulun 
elokuvalisenssi, joka on 1045,85 €. 
 
Päätettiin myös lopettaa Pohjolan kesäkerhovakuutus. Yhdistyksellä ei ole tulevina 
kesinä mahdollisuutta järjestää kesäkerhoa koulun purkamisen vuoksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf


6. Seuraavat kokoukset 
 

Seuraava kokous pidetään 25.02.2014. klo 18. 
 
 
Puheenjohtaja Katja Maidell päätti kokouksen klo 19:40. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
_____________________________  _____________________________ 
Katja Maidell    Natacha Silén 
puheenjohtaja .    kokouksen sihteeri 


