
 

KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

Aika Maanantai 14.2.2011  klo 18.30 

 

Paikka Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 

 

Läsnä Mikko Hannula 1C 

Tarita Vähä-Vahe 3C, 1C 

Pauliina Sahi 1A 

Marja Forsell 2A, 4C 

Soile Hänninen 4C 

Jonna Ruoho 3A 

Päivi Tiainen 4B, 6B 

Eija Kaarto 4A (pj) 
Annaleena Kuhanen 2A, 5B  
Katja Maidell 3B, 5B 
Katja Olli 2B 
Marika Agarth 1A 
Teija Kuisma 6B 
Sari Tammikari 1A (sihteeri) 
Ulla Hämäläinen (koulun edustaja) 
  

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 

1. Kokouksen avaus 
 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen klo 18.50 ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen sihteerinä toimi Sari Tammikari. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

3. Kokouksen työjärjestys 
 

Päätettiin että aloitetaan Aurora päivän asioilla ja jatketaan sen jälkeen muut asiat. 
 

4. Aurorapäivän työn jako 
 

Käytiin läpi kaikki vastuuluokat Aurorapäivän toimintapisteiden hoitamiseksi. Kaikki 
vastuuluokat saivat toivomansa pisteet hoidettavakseen. Samalla jaoimme koulun tilat eri 
pisteiden välillä. 
Kahvilaa hoitavat 1B ja 4A sekä 1A avustavana . Kahvila sijaitsee luokissa 5A ja 3B 
Karkkimyyntiä hoitaa 1C. Karkkimyynti tapahtuu käytävillä sekä parakissa, että pääkoulussa. 
Makkaranpaisto + hodarit hoitaa 5B ja 3B. Ulko-oven pääoven katoksen alla ja eteisessä. 
Vohvelinpaistoa hoitaa 6AC omassa luokassaan. 



Onnenpyörää pyörittävät 2A ja 4C luokassa 4B. 
Sählypistettä hoitaa 3A . Sählyä pelataan luokassa 2A. 
Kierrätyspisteen vastuu on 3C luokalla ja omassa luokassaan. 
Afrikantähti cuppia hoitaa 6B, 3B:n luokassa. 
Temppurataa hoitaa 5A, 6B:n luokassa. 
Pienten lasten laululeikkiä ja terveysaiheista visaa vetää 2B, 1C:n luokassa 
Askartelupajaa hoitaa osa 1A:sta ja omassa luokassaan. 
Keskusteltiin myös pisteistä saatavista leimoista ja niiden antoperiaatteista. Päätettiin että piste 
voi itse päättää jakaako leimoja vai ei. Ulla huolehtii että ilmaispisteistä saa leimoja niin että 
ilman rahaa selviää. 

 
5. Onnenpyörätavaroiden logistiikka ja hankinta 
             

           Päätettiin, että tavaranhankinta hoidetaan luokkatoimikuntien kautta viestittämällä  
            toivomuksesta tuoda sopivaa tavaraa koululle 10.3 to klo 18 – 20 välisenä aikana Marja  
            Forsellille, jolloin hän toimii käytäväpäivystäjänä. Isommat lapset voivat tuoda tavaraa 
            mukanaan myös koululle koulupäivän aikana ja ne jätetään myöhemmin sovittavaan paikkaan.    
             
 

6. Totem teatterin vierailu koulussa 
 
           Kiertävä teatteriseurue Totem oli ottanut yhteyttä Annaleena Kuhaseen ja tarjonnut  
           koululle teatteriesitystä: Uni lasisesta polkupyörästä. Teatteriesityksen hinta olisi 540 e. 
           Asia sai kannatusta ja totesimme K&K yhdistyksen varallisuuden olevan hyvä. Selvitämme  
           esityksen aikataulua vielä, toiveena 29.4. 
 

7. Koulun liikuntapäivä Oittaalla 
 

Koulu järjestää Oittaalla 4.3 liikuntapäivän, johon toivottiin K&K yhdistyksen rahoittavan koko 
koulun oppilaiden bussikuljetuksen. Ulla Hämäläinen oli kilpailuttanut eri bussiyhtiöt ja valinnut 
parhaaksi Westendin linjojen tarjouksen, joka on 960 e. Asia sai kannatusta ja päätettiin, että 
yhdistys kustantaa kuljetuksen. 

 

8. Ensiapukurssi vanhemmille 
 

Soile Hänninen ehdotti ensiapukurssia vanhemmille tänä keväänä. Ajatuksena olisi, että K&K 
kustantaisi osan kurssin kuluista ja osan vanhemmat maksaisivat itse. Soile Hänninen lupasi 
selvittää ajatusta.  
 

9. Rahaa oppilasparlamentille 

  

Päätettiin jakaa 300 e suuruinen summa oppilasparlamentille ja he saavat itse päättää, mihin 
haluavat käyttää sen rahan. 

 

10. Kiusaamiskysymys 
 

Juvanpuiston koulun vanhenpainyhdistyksen laatima, Susanna Lehden meille toimittama opas 
vanhemmille kiusaamistilanteita ajatellen on erinomainen ja otamme sen yleiseen jakeluun 
päivittämällä siihen oman koulumme KIVA –tiimin yhteystiedot. (Opas liitteenä) 
 



11. Rusettiluistelu ja luistinten teroitus 

 

Rusettiluistelua ei tänä keväänä järjestetä. Jätämme väliin myös koulun luistinten teroittamisen. 
 

12. Kesäkerho 

 

Kesäkerho on vielä avoin. Toistaiseksi koulun vakituisista avustajista vain yksi on ilmoittautunut 
vapaaehtoiseksi vetämään kerhoa. Selvittelemme muita mahdollisia tarjokkaita. 
 

13. Muuta keskustelua 

 

Eija Kaarto oli käynyt esittelemässä energiajuomamyyntikielto –asiaa sekä K- Raviolissa, että K 
-Aurorassa. Koti- ja koulu –yhdistys arvostaa kovasti sitä, että Raviolissa asiaan suhtauduttiin 
myönteisesti ja kieltolappu tuli nopeasti kaupan seinälle. K –Aurorassa ei otettu kantaa 
ehdotukseen, mutta toivomme heidänkin ymmärtävän sen merkityksen. 
Keskusteltiin myös Vapputaikurista. Viimevuotinen taikuri on 29.4 Jyväskylässä. 
 

14.Aurora päivien julisteet. 
 

Sovimme työnjaon julisteiden suhteen seuraavasti: Auroran srk: Mikko Hannula, Laaksolahden 
jäähalli, Laaksolahden palloiluhalli, ja Oravanpojan pvk: Katja Maidell, Karamzinin koulu: 
Pauliina Sahi, Lippajärven pvk: Katja Olli, Heiniemen pvk: Annaleena Kuhanen, Viherlaakson 
koulu ja Kauniaisten uimahalli: Eija Kaarto, Järvenperän pvk, Järvenperän koulu ja Auroran 
kauppa: Sari Tammikari, Kauniaisten jäähalli: Marika Agarth. 

 

15. Syksyn koulukuvaus 

 

Tiedusteltiin, onko Isitfree sopinut jo kuvauspäivät ensi syksylle. Asiaan ei saatu varmuutta ja 
Sari Tammikari lupasi olla heihin yhteydessä asiasta. 

 

16. Seuraavat kokoukset 
 

Todettiin, että seuraavat kokoukset ovat ma  7.3 ja ma 11.4  klo 18.30. 
 

20. Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30 

 

 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi   

    

  

 _______________________  _________________________ 

 puheenjohtaja    sihteeri 
 Eija Kaarto    Sari Tammikari 
 

  

 

 


