
 

 
AURORAN KOTI JA KOULU RY                     PÖYTÄKIRJA 15.01.2013 
 
 
KOKOUS 
 
Aika  Tiistai 15.01.2013  klo 18.30 
 
Paikka  Auroran koulu, Parakki – 4AB:n luokka 
 
Läsnä  Katja Maidell (pj)          5B 
       Ulla Hämäläinen          opettajien edustaja 
       Anne Westerholm        1A 

          Jonna Ruoho                1A, 5A 
       Katja Kvintus                1A, 3B 
                       Pauliina Sahi                3A 
       Heli Koivula                  1C 
        Hanna Johansson        2C, 4AB 
                      Minna Mattila               1C. 2mix, 5c ( sihteeri )   
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen 
klo 18.35 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen sihteerinä 
toimi Minna Mattila. 
 

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 
 

- Joulunäytelmän kuulumiset: 
  kuusikampanja, paita ja dvd-myynti, kahvila 
- Elokuvalisenssi maksun toteaminen 
- Terveiset Auroran kasvattajaverkon kokouksesta 
- Seurakunnan/ Auroran alueen kasvatusakatemia /mainosinfo 
- Nuorisotoimen valtionavustuksen hakeminen kesäkerholle 
- Auroranpäivä 9.3 järjestelyt 
- Rakennushanke 
- Planetaario 
- Kesäkerhon järjestelyt 
- Muut asiat 
 



 
 
 

 
  

 
5.  Joulunäytelmän kuulumiset. 
 
 Joulukuusia meni kaupaksi 53, tuotto 480e K&K:n tilille. 
  Paita ja dvd myynnistä  90kpl dvd*15e+ 29 paitaa*12e, tuotto 1698e 
 Anna-Leena Kuhanen tilittänyt rahat koulun tilille.Koulu hoitaa laskun 

paitafirmalle. 
 Joulukahvilasta on tulossa ohjeistusmateriaalia tulevia vuosia ajatellen. 
 Sen kokoaa Elina Lehtikangas 5A:ltä 
 Toisen näytöksen jälkeen kukitettiin vanhaa johtokuntaa ja K&K väkeä. 
  Eija Kaarto, Anna-Leena Kuhanen, Susanna Lehti ja rehtori Martti 

Hellström. Rehtorille ojennettiin myös opetusneuvos titteli 
  
 
6. Elokuvalisenssimaksun toteaminen 
 
 Maksamme elokuvalisenssimaksun koulun tilille, ja koulu on tilittänyt 

summan  1045,85 M&M Viihdepalvelulle vuonna 2012. 
 

 
 

 
7.   Terveiset kasvattajaverkon kokouksesta 
 
 Rehtori oli kutsunut pj. Katja Maidellin alueen kasvattajaverkoston 

kokoukseen. 
 Kokouksessa keskusteltiin alueen koulun, päiväkotien ja esikoulujen 

voimin esim. Pienten lasten lisääntyneestä levottomuudesta, 
väkivaltaisen käyttäytymisen lisääntymisestä ja pienten lasten 
varastelusta. Lapsilla on vääristynyt  käsitys oikeasta ja väärästä. 
Vallalla on Robin Hood-ajattelua  esim. Onko väärin varastaa kaupasta 
jos annan sen heti jollekulle toiselle. 
Rehtorin ehdotus oli tehdä Auroran omat säännöt ja kasvattaja 
periaatteet. Kotikasvatuksen rooli nousi myös esille ja 

 rehtori on tästä aiheesta kirjoittanut blogiinsa kotikasvatuksen help-
deskin.  

 Katja Maidell laittaa johtokunnalle linkin  Kaitaan kasvattajaverkoston 
teeseistä. 
Keskustelua oli myös esikouluissa olevista lapsista jotka tarvitsisivat 
tukitoimia mutta vanhemmat eivät niitä halua. 
Mietittiin yhdessä ”pilottia” olisiko vanhempia jotka voisivat käydä 
päiväkodilla kertomassa tuetusta opetuksesta jne. omien kokemuksien 
pohjalta. 

 Mietittiin järjestettäisiinkö luokkatoimikunnissa näistä aiheista 
keskustelevia vanhempainiltoja ja miten sinne saisi niitä ihmisiä 
mukaan jotka sitä eniten tarvitsisivat. 

 Heitettiin ilmoille ajatus jos Auroran päivässä olisi ”työpaja” 
Kasvatusperiaate keskusteluun. 



 
 
 
  

 
 
8.  Seurakunnan / Auroran alueen kasvatusakatemia / mainosinfo 
 
 Katja Maidell laittaa luokkien yhteyshenkilöille linkin 

Tuomioseurakunnan keväällä järjestämästä kasvatusaiheisista illoista. 
 Todettiin että juuri koululaiset ovat näissä luennoissa väliinputoajia. 
 Iltoja on leikki-ikäisten ja rippikoululaisten vanhemmille. 
  
                         
 
 
9. Nuorisotoimen valtionavustuksen hakeminen kesäkerholle 
 
 Valtionavustukset haettavissa 1.2.2013 mennessä päiväleiritoimintaan. 
 Soile Hänninen täyttää hakemuksen. 
 Avustukset ovat 700e-4750e väliltä. 
 
  
 
10. Auroranpäivä 9.3 järjestelyt 
 
 Luokat olivat olleet suhteellisen aktiivisia ja ilmoittautuneet pisteille. 
 Muutamat luokat esim. uudet ykköset miettivät vielä pisteitään. 
 Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa 
 
 
11. Rakennushanke 
 
 Koululle etsitään väistötiloja. 

  Länsiväylä lehdestä 9.1.2013 bongattu ilmoitus: 
Asemakaava muutos vireille. Tavoitteena mahdollistaa nykyisen koulun    
laajentaminen sekä päiväkodin ja neuvolan uudisrakentaminen, 
korottamalla alueen rakennusoikeutta ja kerroslukua. 

 
12. Planetaario 
  
 Kevääksi on suunnitteilla Ursan planetaario koulun saliin. 
 Asiaa hoitaa Ulla Hämäläinen. 
 Koulu&koti varaa kustannuksiin n.1000e. 
 
13. Kesäkerhon järjestelyt 
 
 Päätös kesäkerhon järjestämisestä on tehty. 
 Katja Kvintus on tehnyt kattavan ohjeistuksen tehtävistä mitä pitää 

muistaa kerhoa järjestettäessä. 
 Kesäkerhoa järjestelevät Tea Arosilta, Soile Hänninen, Heli Koivula ja 

Katja Maidell 
 



 
 
 
. Muut asiat 

14. 
 1A järjestää ystävänpäivä discon ekaluokkaisille 14.2 parakissa 

omassa luokassa. 
 
 5C haluaa järjestää koko koulun discon maaliskuussa. Seuraavassa 

kokouksessa kertovat ovatko suunnitelmat niin hyvällä mallilla, että 
pystyvät hoitamaan sen itse ilman muita viidesluokkia. 

 
 Pauliina Sahi on yhteydessä rehtoriin uusista nettisivuista. 
 
 Hok-Elanto kahvianomus on hyväksytty,  Jonna Ruoho noutaa kahvit. 
 
  
 
15. Seuraavat kokoukset 
 
 ke 6.2.2013 klo 18.30 
 ti  26.2.2013 klo 18.30 
 
 
16. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja Katja Maidell päätti kokouksen klo 19.56 
 
 
 
   Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
   puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 

Katja Maidell     Minna Mattila 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
        


