
 

KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika 12.12.2011  klo 18.30-20 

 

Paikka Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 

 

Läsnä  
Katja Maidell 
Pauliina Sahi 
Katja Kvintus 
Annaleena Kuhanen 
Minna Mattila 
Tea Arosilta 
Päivi Tiainen 
Jonna Ruoho 
Tanja Lehtonen 
Soile Hänninen 
Eija Kaarto, pj ja kokouksen sihteeri 
Susanna Lehti (mukana alussa) 
Ulla Hämäläinen (koulun edustaja) 
  

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen klo 18.30 ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen sihteerinä toimi Eija. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  
 

3. Kokouksen työjärjestys 
 

Sovittiin, että käydään ensin läpi opetusneuvos –asia, ja sen jälkeen muut asiat. 
 

4. Käsitellyt asiat 
 

Päätettiin hakea Martti Hellströmille opetusneuvoksen arvonimeä ja valtuuttaa Soile Hänninen 
allekirjoittamaan hakemus ja sitoumus, jolla sitoudutaan maksamaan lain mukaan määräytyvä 
vero (tällä hetkellä 1550 euroa). Varat kerätään tätä tarkoitusta varten järjestettävällä 
teatterinäytöksellä. Teatterinäytöksen järjestämistä ja lippujen myyntiä koordinoi Soile. Näytös 
on mahdollisesti 14.4.2012. Vastuu hakemuksen teosta on koulun johtokunnalla (Susanna 
Lehti).  
 
 



Muut asiat: 
 
Sovittiin joulunäytelmän fanipaitojen hinnaksi 12 e/kpl ja DVD:n hinnaksi 15 e/kpl. Tea on 
koordinoinut tätä projektia. 

 
Päätettiin, että tehdään koulukuvauksen hoitaneen Isitfreen toiminnasta valitus 
kuluttajavalituslautakuntaan, koska palvelussa on ollut erittäin paljon ongelmia eikä Isitfree ole 
vastannut reklamaatioon, vaikka siitä on useamman kerran muistutettu 

 
Keskusteltiin eri koulukuvien tarjoajista ja tarjouksista ja vertailtiin niitä. Tärkeä valintakriteeri oli 
ehdoton luotettavuus ja hyvät aiemmat kokemukset ja/tai referenssit. Päätettiin tehdä 3 vuoden 
sopimus Focusoivan kanssa. Hinnat pysyvät samoina 3 vuotta. Järjestelykorvaus annetaan 
tilaajien (kuvia tilaavien vanhempien) hyväksi. Valokuvaus halutaan järjestettävän syyskuun 
alussa. Kertakorvaus 1200 euroa maksetaan yhdistyksen tilille.  

 
Kuusimyynti onnistui hyvin: 55 kuusta tilattu.  
 
Keskusteltiin pihan uudesta liikennejärjestelystä ja miten saataisiin siitä paremmin vanhemmille 
tiedotettua. Päätettiin, että laitetaan ohjekuva hyvin näkyville joulunäytelmäpäivänä. 
 
Keskusteltiin siitä, että eskarilaisten kouluun tutustumispäivä oli peruttu viime tingassa 
(edellisenä päivänä) ilman selityksiä, mikä oli aiheuttanut pettymystä ja mielipahaa 
eskarilaisissa. Toivottiin, että koska tämä tilaisuus on eskarilaisten kovasti odottama ensi 
kontakti kouluun, niin vastaisuudessa olisi hyvä hoitaa tällainen tilanne siten, ettei 
ensivaikutelma koulusta muodostuisi sellaiseksi kuin nyt oli käynyt. 
 
Keskusteltiin, että joskus voisi mahdollisesti kutsua Mimmit –bändin esiintymään lapsille. 
Mahdollisesti voisi olla 1-3 –luokkalaisille oma esitys, ja 4-6 –luokkalaisille oma. 
 
Päätettiin hankkia henkilökunnalle (avustajat, keittiö, jne) perinteiset joulukukat. Henkilökunnan 
kahvitilaisuuteen kustannetaan perinteinen kakku (n 40 hengelle).  
 
Todettiin, että vaalikahvila (1. kierros) on varattu 4b:lle. 
 
Sovittiin, että kysytään hoitaako sama luokka karkkipisteen kuin viimeksi -> osa karkeista pitää 
hakea jo vuoden 2011 puolella -> Eija tarkistaa asian Mikko Hannulalta, joka hoiti karkkien 
hankinnan viime vuonna. 

 

5. Seuraavat kokoukset 
 

Seuraavat kokoukset sovittiin olevan  
- 16.1. klo 18.30 

- 6.2. klo 18.30 

- 5.3. klo 18.30 

- 2.4. klo 18.30 

- 7.5. klo 18.30 

 

6. Kokouksen päättäminen 
 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.15.  



Pöytäkirjan vakuudeksi   
  

 _______________________  _________________________ 

 puheenjohtaja    sihteeri 
 Eija Kaarto    Eija Kaarto 

 

  

 

 


