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KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Maanantai 1.3.2010 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 

 Kaisa Jokela 2a 
 Marja Pajamies 1a 
 Marja Forssell 1a, 3c 

 Annaleena Kuhanen 1a, 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 ja sovittiin, että ennen varsinaisia käsiteltäviä asioita käsitellään kokousten 
välillä sähköpostitse esiin tulleet asiat. 

 
4. Ajankohtaiset asiat 
 

Martti-rehtorilta oli tullut tietoa, että 3 iloisen rosvon dvd-myynnin vaatimat tekijäoikeudet sen 
verran haasteellinen/monimutkainen prosessi että ei kannata ruveta puuhaan. Joten totesimme 
että projekti jää toteutumatta. 
 
Rehtorilta oli tullut ehdotus että haluaisimmeko myydä Beatles-konsertin fanipaitoja, mutta 
totesimme että emme ryhdy siihen puuhaan. Todettiin että ei ole hyvä olla liian montaa paitaa 
/vuosi ja paras keskittyä niihin koko koulun näytelmiin liittyviin paitoihin. 
 
Vararehtori-Ulla toi esille pyynnön etä Koti ja koulu ry olisi yhteydessä koulun uusittujen 
nettisivujen ylläpitäjään Sirpa Wassiin ja sopisi yhteistyöstä. Pj Eija Kaarto lupasi olla 
yhteydessä ja ”evästyksenä” sovittiin pyyntö että Koti ja koulu –alasivulta poistettaisiin kaikki 
vanha tieto ja olisi vaan isolla linkki uusille sivuillemme. Ja jos mahdollista niin sieltä 
Ajankohtaista osiota kopioitaisiin myös siihen koulun sivujen puolelle. Tiedoksi annetaan myös 
että K&K-nettisivujen ylläpidosta vastaa Sari Viding. 
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5. Auroran päivän järjestelyjen tarkistus 
 

Käytiin läpi järjestelyt toimintapiste kerrallaan ja todettiin tiedoksi mitä tietoja tullut mailitse ja 
mitä tiesivät paikallaolijat. Kaikki pisteet ovat hyvää vauhtia etenemässä siten että homma 
toimii lauantaina. Näin uskomme.  
 
Ilmoitus on valmistunut ja Ulla hoitanut jakelun reppupostina niille ketkä luvanneet ilmoitusta 
jonnekin viedä. Tosettiin että vahingossa siihen jäänyt onginta ja golfputti mitä ei tänä vuonna 
ole. Oppilaille kopioitavasta tiedotteesta ne vedetään yli. Samoin oppilaille menevään Ulla 
lisää vielä infoa lelu ja urhiluvälinekierrätyksestä, jota 2c hoitaa. 

 
 
6. Ilmapallokampanja 
 

Irmeliltä tuleen mailin mukaisesti käsittelimme Ilmapallokampanjaa. Sovimme että, Eija hoitaa 
vanhan Ilmapallomainoksen käytettäväksi Aurorapäivänä suoraan Ullalle. K&K-johtokunta 
perheineen tekee alustavan kartoituksen suosituimmista palloista eli sitä kautta valitaan 
varsinaiseen tilauslomakkeeseen tulevat pallot.. Eija ja Irmeli tekevät sitä ennen alustavan 
karsinnan esim poistaen vaikeasti täytettävät pallot jne. Tilauslomake tulee olla jakovalmis 
29.3.2010. Eija viimeistelee tilauslomakkeen Irmelin kanssa yhteistyössä. Kopiointi hoituu 
koululla. Irmeli ja Ulla yhdessä hoitavat tilauslappujen keräyksen koordinoinnin. Hyvänä ideana 
pidettiin postilaatikkoa pääaulassa käytäväpäivystajien luona. Päätettiin että maksuissa ei 
käytetä viitettä vaan kerätään tiedot  vanhalla tavalla eli maksussa tulee olla tietona  1) luokka 
2) lapsen nimi ja 3) kuinka monta palloa maksaa. Irmeli tiedottaa opettajia projektista ja saa 
Ullalta siihen tarvittavat tiedot. Mietittiin että saisiko tilauslomakkeen linkkinä koulun 
sivuille/reksin blogiin ja/tai ainakin omille Koti ja koulu –nettisivuille. 

 
 
7. Seuraavat kokoukset 
 

Seuraavat kokoukset ovat: 
 

12.4.2010 klo 18.30 
10.5.2010 klo 18.30 

 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 
 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.30. 
 
 
 

 Pöytäkirjan vakuudeksi   
    
  
 _______________________  _________________________ 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 Eija Kaarto   Annaleena Kuhanen  


