
AURORAN KOTI JA KOULU RY   

 
KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Maanantai 12.4.2010 klo 18.30–19.30  
 
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 
 Pia Kontola, Dream mix 
 Päivi Tiainen, 3b, 5b 
 Satu Jumpponen, 3c 
 Katja Maidell, 2b, 4b 
 Irmeli Westerstråhle 5ac 

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. Ennen varsinaisia käsiteltäviä Martti-rehtori piti alustuksen ajankohtaisista 
asioista. Sähköpostitse esiin tulleet asiat käsitellään kokouksen lopuksi. 

 
4. Rehtorin alustus 
 

Martti-rehtori kertoi käynnissä olevasta Peter Pan – elokuvan tekemisestä, Tip-asioista ensi 
lukuvuodelle sekä iltapäivätoiminnan mahdollisista muutoksista. Martti kävi läpi koulun 
budjettiasioita, budjetin leikkauksia, koulun avustajien määriä, jne. Hän mainitsi tulevan MOT-
ohjelman, joka käsittelee koulun opettajaan kohdistunutta väkivaltatapausta, ja joka esitetään 
tv:ssä 17.5.2010. 
 
Peter Pan – elokuva saa ensi-iltansa 24.5. Kannusillanmäen teatterisalissa. 
 
Yhdistyksen jäseniltä tuli kysely koskien koulun ruokalan toimintaa ja ruoan riittävyyttä. Martti 
lupasi selvittää asiaa. 
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Tilaisuudessa esitettiin myös kysymys Martille ja Ullalle K&K:n toiminnasta, pyydettiin 
palautetta, hyvää ja huonoa. Martti sanoi mielipiteenään, että yhdistys tekee hyvää ja tärkeää 
työtä, ei ainoastaan taloudellisessa mielessä, vaan se on myös suurena tukena lapsille. Ulla 
totesi, että Lippajärvi on ollut edelläkävijä vanhempainyhdistystoiminnassa, ja että toiminta on 
hänen mielestään koko ajan vain parantunut. Yhdistys tekee arvokasta työtä kotien ja koulun 
välillä. 

 
5. DVD-myynti 
 

Päätettiin tilata n. 100 kappaletta Peter Pan elokuva-DVD:tä, joiden kustannus kappaleelta on 
neljän euron luokkaa. Myyntihinnaksi sovittiin 12 euroa. Aikatauluista päätetään tuonnempana. 
Jakelu tapahtuu näytöksessä käteismaksua vastaan ja ennakkotilauksia otetaan vastaan 
sähköpostitse. Elokuvasta tehdään näyttävä ennakkomainos (paperiversio), jossa tuodaan 
esille tuottojen meno hyvään tarkoitukseen. Projektin vetovastuun lupasivat ottaa Sari Viding ja 
Marja Forssell yhdessä. 

 
6. Ilmapallokampanja 

 
Ilmapallotilaukset 13.4. mennessä, lopullinen tilaus tehdään 20.4. Ilmapallokeskukseen. 
Kaasua tarvitaan kaksi pulloa, ja niiden kustannus on 200 euroa.  
 
Ilmapallojen täyttötalkoot 29.4. luokassa 2 klo 18. Ilmoittautumiset Irmelille. Ilmapallojen jakelu 
tavalliseen tapaan 30.4. klo 11–12. 

 
 
7. Muita asioita 
 

Päätettiin, että viime vuonna kokeiltua vappukahvilaa ei tänä vuonna jatketa. Taikuri on tilattu ja 
Eija vahvistaa vielä tilauksen. 
 
Aurora-päivän palautteita tuli paljon ja sihteeri päivittää taulukon. Hyviä kommentteja talletetaan 
ensi vuotta varten. 
 
Anu Arvosen maahanmuuttajakeskustelusta puhutaan seuraavassa kokouksessa. 
 
Päätettiin kustantaa Hymypatsaat ja perinteiset kukat. Jalkapalloja ja hyppynaruja hankitaan 
luokille lisää. Lahjoitetaan 100 euroa koululle pieniä hankintoja varten (käteissumma kuitteja 
vastaan). 
 
Nettisivuista todettiin, että ne ovat toimineet hyvin ja päivitykset ovat olleet ajan tasalla. 
Ilmapalloista laitetaan ilmoitus sivuille. 

 
8. Sähköpostitse esille tulleet asiat 
 

Kesä-Tipistä päätettiin lähettää vielä paperimainos reppupostina  Kesä-Tipin käynnistämisestä 
on tehty suunnitelma yhteistyössä Soilen, Eijan, Sari Törrösen ja Martin kanssa. Sari huolehtii 
tiedotteiden lähettämisestä vanhemmille. Ryhmässä on yksi ohjaaja noin 15 lasta kohden. 
Aikataulu sujuu viime vuoden mallilla. Hinta-arvio on noin 48 eur/vko (1.ja2.vko) ja noin 38 
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eur/vko (3.vko). Lopulliset hinnat vahvistetaan, kun toimintaan osallistuvien lasten määrä on 
selvinnyt. 
 

 
Seuraavat kokoukset 
 

Seuraava kokous on 10.5.2010 klo 18.30. 
 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 
 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.30. 
 
 
 

 Pöytäkirjan vakuudeksi   
    
  
 _______________________  _________________________ 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 Eija Kaarto   Carita Lähdesmäki 
 
   
  
 
 
 


