
AURORAN KOTI JA KOULU RY   

 
 
 
KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Maanantai 23.11.2009 klo 18.30–20.00  
 
Paikka Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Läsnä Eija Kaarto, (pj), 3a ja 6a 

 Ulla Hämäläinen (koulun edustaja)   
Marita Anjala 3c ja 6b 
Tanja Lehtonen 4a ja 1b+c 

 Annaleena Kuhanen 1a ja 4b 
 Marja Forsell 1a ja 3c 

 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 kokouksessa on läsnä johtokunnan jäseniä neljä henkilöä ja puheenjohtaja. 
Täten päätettäviin asioihin tarvitaan vielä yhden johtokunnan jäsenen hyväksyntä. Kokouksen 
päätyttyä sihteeri Carita Lähdesmäki sai puhelimitse johtokunnan jäsen Päivi Tiaisen 
hyväksynnän kokouksessa ehdotetuille asioille. 

 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
  

Todettiin työjärjestys ja sovittiin, että ennen varsinaisia käsiteltäviä asioita käsitellään kokousten 
välillä sähköpostitse esiin tulleet asiat. 

 
 
4. Ajankohtaiset asiat 
 

Todettiin, että joulukuusien tilaus on käynnissä ja tilanne 23.11. on 21 kuusitilausta. Päätettiin 
laittaa muistutusviesti kuusista vielä. Joulukuusten luovutukseen 21.12. klo 18-20 ovat 
lupautuneet vapaaehtoisiksi toimijoiksi Soile Hänninen, Marja Pajamies, Piia Kontola, Marja 
Forsell, Sari Viding, Annaleena Kuhanen sekä varalle Marita Anjala. 
 
Joulunäytelmän kahvilaa on lupautunut pyörittämään Dreammix-luokka eli 5a+c. 
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Koko Espoon järjestämässä koulusäästöjä vastustavassa mielenosoituksessa 9.11. oli läsnä 
Auroran K&K:sta ainakin Sari Viding. 
 

5. Taikuriesitys 
 

Päätettiin, että varataan vapuksi taikuriesitys perinteiseen tapaan. Tällä kertaa taikuriksi tulee 
Seth Pastuszek Havaijilta. Esitys on 30.4.10 klo 9 koulun salissa. Taikurin palkkio on 300 
euroa. Eija Kaarto varmistaa ja vahvistaa aikataulun. 

 
 
6. Näytelmäpaidat 
 

Perinteiseen tapaan Martti-rehtori järjestää koulunäytelmässä esiintyville ja kuorolaisille t-
paidat, joissa on näytelmäpainatus. Lisäksi K&K myy näitä paitoja kaikille halukkaille. Päätettiin, 
että paitatilauksia ja ennakkomaksut niistä otetaan vastaan näytelmäpäivänä 12.12. Esille 
asetetaan mallit paidoista. Eija Kaarto laatii listan tilauspisteen hoitajista. Paitamainos 
laaditaan, kun saadaan tarkemmat hinta- ja aikataulutiedot (Ulla selvittää Martilta).  

 
7. Aurora-seminaarin tarjoilut 
 

Todettiin, että yhdistys on kustantanut perinteisesti Aurora-seminaarin tarjoilut. Tänä vuonna 
kustannus oli 250 euroa Veli Nopea Oy:lle. 

 
8. Yhdistyksen nettisivut 
 

Sari Viding on tehnyt päivityksiä K&K:n nettisivuille. Pohdittiin, tulisiko edellisten kokousten 
pöytäkirjoja säilyttää sivuilla ja päätettiin, että ne on hyvä säilyttää siellä. Edellisen ja kuluvan 
lukuvuoden pöytäkirjat pidetään suoraan näkyvillä ja sitä vanhemmat siirretään ”Historia” –
otsakkeen alle. Näin pöytäkirjat löydetään helposti, jos halutaan tarkastaa aiempia asioita. 
 
Lisäksi todettiin, että tiedottaja Annaleena liittää yhdistyksen infomeileihin myös nettisivujen 
linkin. Keskusteltiin myös erilaisista asioista, joita nettisivulle voisi laittaa herättämään 
kiinnostusta.   

 
9. Kulttuurisiestat 

 
Kulttuurisiestat ovat siirtyneet kevätlukukaudelle. Siestan palkkioiksi hankitut elokuvaliput 
vaihdetaan keväällä voimassaoleviksi. 

 
10. Leirikoulutuki 

 
6a-luokka anoo yhdistykseltä tukea leirikouluaan varten. Luokka menee leirikouluun Solvallan 
leirikeskukseen 10.–12.5.2010. K&K on aiempina vuosina myöntänyt 200 euron suuruisen 
tuen sitä anoneille kuudensille luokeille leirikoulua varten. Päätettiin myöntää tukea 200 euroa 
6a-luokalle. 

 
 
 
 
11. Seuraavat kokoukset 
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Seuraavat kokoukset ovat: 
 

8.2.2010 klo 18.30 (Aurora-päivän pisteiden jako) 
1.3.2010 klo 18.30 (Viime hetken tarkistukset Aurora- päivää varten) 
12.4.2010 klo 18.30 
10.5.2010 klo 18.30 

 
 
16. Kokouksen päättäminen 
 
 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20. 
 
 
 

 Pöytäkirjan vakuudeksi   
    
  
 _______________________  _________________________ 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 Eija Kaarto   Carita Lähdesmäki  
 
   
  
 
 


