
AURORAN KOTI JA KOULU RY   

 
KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Maanantai 23.8.2010 klo 18.30–20.00  
 
Paikka Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Läsnä Eija Kaarto, (pj), 4a  
 Ulla Hämäläinen (koulun edustaja)   

Soile Hänninen, 4c  
 Marja Forssell, 2a, 4c 
 Annaleena Kuhanen, 2a, 5b 
 Päivi Tiainen, 4b, 6b 
 Kaisa Jokela, 1b, 3a 
 Tarita Vähä-Vahe, 1c, 3c 
 Marja Pajamies, 2a 
 Marika Agarth, 1a 

Carita Lähdesmäki, 5b (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. Päättyneen vuoden toimintakertomus 
  

Käytiin läpi vuoden tapahtumia ja listattiin seuraavat asiat toimintakertomukseen: 
 
 Toimintavuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin.  
 

 Järjestettiin toisen kerran joulukuusimyynti, joka onnistui jälleen hyvin. 
 Pidettiin vappuilmapallojen myynti- ja täyttötalkoot 
 Organisoitiin Aurorapäivän järjestelyt yhteistyössä koulun ja opettajien kanssa 
 Hallinnoitiin Kesä-TIP:n rahaliikennettä koulun puolesta, jotta tällaistakin toimintaa oli 

mahdollista järjestää koulun puitteissa.  
 Järjestettiin Peter Pan –fanipaitojen ja dvd-levyjen myynti ja tilaustenhallinta 
 Toimintasuunnitelmaan kirjattuja vapunaaton kahvilaa, poliisin vierailua koululle ja yhteistyötä 

nuorisotoimen kanssa ei saatu järjestettyä. 
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 Kuluvana toimintavuonna on hankittu koululle mm: 

 Taikuriesitys vapuksi oppilaille 
 6. luokkien kukitukset, hymypatsaat ja stipendit 
 SOPE-avustajien stipendit 
 Hyppynaruja koululle 
 Lastenkonsertti syksyllä ensimmäisellä kouluviikolla 
 Myönnettiin avustuksia koulun harrastustoiminnalle 

 
5. Alustava toimintasuunnitelma alkavalle toimintavuodelle 
 
Toimintakauden 2009-2010 johtokunta suosittelee mm seuraavia tempauksia ja tukimuotoja toteutettavaksi 
uudella toimintakaudella:  
 

 Joulukuusimyynti 
 Vapunaaton kahvila  
 Kesä-TIP:n ja Luunjan leirikoulun rahaliikenteen hallinta, mikäli koulu järjestää tällaista 

toimintaa tulevana kautena  
 llmapallojen myynti ja täyttötalkoot 
 Kevätjuhlan tarjoilut  
 Aurora-päivän järjestelyjen organisointi yhteistyössä koulun ja opettajien kanssa 
 Poliisin vierailu koululle 
 Yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa 
 Fanipaitojen ja dvd-levyjen myynti 
 Avustukset ja stipendit 
 Hyppynarut, pallot 
 Aurora-seminaari 
 Taikuri vapuksi 
 Elokuvalisenssien hankinta 
 Koulukuvaajan valinta koulun puolesta (tarjousten arviointi) 
 Lastenkonsertti koulun ensimmäiselle viikolle syksyllä 

 
6. Muita asioita 
 

Toukokuussa tehtiin sähköpostitse päätös SOPE-avustajien stipendeistä, kaksi kappaletta 
suuruudeltaan 30 euroa. 
 
Päätettiin kustantaa perinteeksi muodostunut kahvitus Aurora-seminaariin. Kulu noin 250 
euroa. 
 
Tehtiin päätös, että vuosikokouskutsua ei ilmoiteta Aurora-express lehdessä, vaan reksin 
blogissa sekä reppupostina koteihin. 
 
Päätettiin ottaa hoidettavaksi koulukuvausfirman valinta. Asiaan palataan vuosikokousta 
seuraavassa kokouksessa. 
 
Pohdittiin mahdollista luennoitsijan hankkimista koululle, yhteistyö lähikoulujen kanssa on myös 
mahdollinen. Unitutkija Markku Partisen pyytämistä luennoimaan ehdotettiin. 
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Todettiin, että syksyn ensimmäiselle viikolle tilattu lastenorkesteri Tohtori Orff & Herra 
Dalcrozen esitys oli menestys, vaikka jokin luokka ei ollutkaan tullut katsomaan esitystä.  
 
Kesä-Tip oli ohjaajien mukaan kaiken kaikkiaan onnistunut. 

 
7. Seuraavat kokoukset 
 

Seuraava kokous on vuosikokous 27.9.2010 klo 18.30. 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20.00 
 
 
 

 Pöytäkirjan vakuudeksi   
    
  
 _______________________  _________________________ 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 Eija Kaarto   Carita Lähdesmäki 
 
   
  
 
 
 
 


