
AURORAN KOTI JA KOULU RY   

 
KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Maanantai 10.5.2010 klo 18.30–20.00  
 
Paikka Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Läsnä Eija Kaarto, (pj), 3a ja 6a 

 Ulla Hämäläinen (koulun edustaja)   
Marita Anjala, 3c ja 6b 
Sari Viding, 3c 
Soile Hänninen, 3c  

 Marja Forssell, 1a, 3c 

 Annaleena Kuhanen, 1a, 4b 
 Päivi Tiainen, 3b, 5b 
 Kaisa Jokela, 2a 

Anu Arvonen, 1a, 3c 
Carita Lähdesmäki, 4b (sihteeri) 

 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat 
tervetulleeksi. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
 

Todettiin työjärjestys.  
 
4. Elokuva-DVD ja T-paidat 
 

Todettiin, että seuraavalla viikolla tiedetään tarkempi tilanne t-paitojen ja niiden hinnoittelun 
suhteen. DVD-levyjen hinnaksi päätettiin 12 euroa jo viime kokouksessa 12.4. 
 
Jälkeenpäin tehdyssä sähköpostikirjeenvaihdossa päätettiin, että myös paitojen myyntihinta on 
12 euroa. Elokuvanäytöksen yhteydessä otetaan ennakkotilaukset käteismaksua vastaan, 
asiasta tiedotetaan mahdollisimman tehokkaasti. Kertyneet varat käytetään pääosin ensi 
syksyn kerhotoiminnan tukemiseen, mikäli koulun varat eivät riitä. 

 
Ulla Hämäläinen ilmoitti, että elokuvaesityksen yhteydessä Dreammixin (5ac) luokkatoimikunta 
järjestää kahvituksen.  

 
 
5. Ilmapallokampanjan loppuraportti 
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Irmeli on tehnyt kattavan selosteen tämän vuoden ilmapallokampanjan sujumisesta sekä 
tuotosta. Tuotto oli noin 450 euroa, tarkempi summa saadaan tietää tuonnempana. Kaikille 
osallistuneille esitetään suuret kiitokset! Erityiskiitokset esitetään Piialle, Soilelle ja Irmelille 
kampanjan hoidosta! 

 
6. Taikuri- ja musiikkiesitys 
 

Tilatun taikurin poisjäänti vapunaattona oli varsinkin lapsille pettymys. Päätettiin tilata korvaava 
esitys luotettavalta taikurilta (Martti ja Ulla ottavat yhteyttä erääseen taikuriin, joka on esiintynyt 
alueen päiväkodeissa). Lapsille esitys tulee yllätyksenä. Kustannus saa olla enintään 600 
euroa. 
 
Syksyn ensimmäiselle viikolle tilattu lastenorkesterin esitys on vahvistumassa, ja lopullinen 
vahvistus tulee lähiaikoina. Esityksen hinta on 300 euroa.  

 
7. Muita asioita 
 

- Hyppynarut  ja jalkapallot on tilattu, mutta niitä ei kokouspäivään mennessä ollut vielä saatu 
koululle. Ulla tarkistaa määrän ja laskun. 

- Kesä-Tip etenee, Eija hoitaa työsopimukset kahdelle työntekijälle. Lapsia on noin 15–
20/viikko. 

- Maahanmuuttajavanhemmista käydystä keskustelusta todettiin, että luokkatoimikuntia on 
syytä muistuttaa asiasta, ja lisätä ohje huomioida maahanmuuttajavanhemmat 
luokkatoimikuntien muistilistaan. 

- Ideoitiin erilaisia projekteja liittyen kansainvälisyyteen ja perheiden erilaisiin taustoihin, 
myös eri puolilta Suomea muuttaneet perheet tulivat esiin keskustelussa. 

- Stipendeistä päätettiin seuraavasti: sope-luokille kaksi kappaletta tsempparistipendejä á 15 
euroa ja yksi 25 euron stipendi. Muille 6.-luokille lahjoitetaan kolme kpl 15 euron ja kaksi 
kpl 25 euron stipendejä. 

- Sope-luokalta tuli yhdistykselle anomus leirikoulutukea. Päätettiin myöntää oppilasmäärän 
mukaan 10/euroa oppilasta kohden, (suuruusluokka vastaava kuin muillekin tukea 
anoneille luokille.) 

- Kevätmuistamisena tarjotaan tänä vuonna opettajille ja henkilökunnalle täytekakku, jonka 
Ulla hankkii Leon leivästä (kustannus 50 hengen kakusta). 

- Yhdistykselle on tullut yhteydenotto koskien alueelle hankittavia koirankakkaroskiksia. 
Yhteydenotossa toivottiin yhdistyksen edistävän asiaa kaupunkiin päin. Päätettiin tehdä 
voitavamme hyvän asian eteen.  

 
8. Seuraavat kokoukset 
 

Seuraava kokous on syksyllä 23.8.2010 klo 18.30. 
 
Vuosikokous pidetään 20.9.2010 

 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 
 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20.00 
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 Pöytäkirjan vakuudeksi   
    
  
 _______________________  _________________________ 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 Eija Kaarto   Carita Lähdesmäki 
 
   
  
 
 
 


