
AURORAN KOTI JA KOULU RY   

 
 
KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Maanantai 8.2.2010 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 
Soile Hänninen, 3c 

 Annaleena Kuhanen 1a ja 4b 
 Päivi Tiainen 3b, 5b 
 Marja Forssell 1a, 3c 
 Sari Viding 3c 

 Carita Lähdesmäki, 4b (sihteeri) 

 + luokkien edustajia 
 
 
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 
 

Kokousten välillä on sähköpostitse päätetty, että K&K osallistuu Kolme iloista rosvoa – 
esityksen DVD-tallenteiden myyntiin. Yksityiskohdat ovat vielä auki, Martti-rehtori selvittää. 
Varaudutaan ottamaan tilaukset ja maksut vastaan Auroran päivänä, ja mahdollisesti 
toimittamaan valmiit DVD:t oppilaiden kautta. 
 
Henkilökunnalle päätettiin sähköpostipäätöksellä hankkia kukat joulun alla. Kukkia oli 30 kpl ja 
hankintahinta yhteensä 120 euroa. Hankinnan hoiti Ulla. 
 
Näytelmäpaitojen myynti sujui esityksen yhteydessä mukavasti ja tuottoa kertyi 
näytelmäpäivänä tilatuista (74 kpl) paidoista 242,61 eur sekä saman tien myydyistä koulun 
”Ylijäämäpaidoista”  184,50 eur. 
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Kuusimyynnin tuotto oli 360 euroa 36 myydystä kuusesta.  
 
 
5. Auroran päivän pisteet 
 

Toimintapisteet Auroran päiväksi jaettiin luokan edustajien esittämien toiveiden mukaisesti, 
paikalla oli useita edustajia. Erillinen taulukko näistä on pöytäkirjan liitteenä. 
 
Perinteisen Auroran päivän ilmoituksen suunnittelee avustaja Leena. Ilmoitusta jaetaan 
ympäristöön, tarkemmat tiedot oheisen taulukon yhteydessä. 
 
Auroran päivään liittyen päätettiin, että koululle voidaan hankkia Curling-peli, mikäli sitä ei ole 
jo hankittu. Hinta voi olla 20–60 euroa. 
 
Ilmapallomyynnistä laitetaan ennakkomainoksia Auroran päivänä, Ulla hoitaa mainokset. 
Muutoin ilmapalloprosessi sujuu entisen aikataulun mukaan ja sitä koordinoi Irmeli 
Westerstråhle. 

 
6. Tohtori Orff ja Herra Dalcroze -konsertti 
 

Päätettiin, että tilataan Tohtori Orff ja Herra Dalcroze – niminen lasten yhtye pitämään konsertti 
koululle elokuussa ensimmäisen kouluviikon perjantaina 20.8.2010. Esiintymishinta on 300 
euroa. Tilaamisen hoitaa Tanja Lehtonen. 
 

7. Leirikoulutuki 
 

6b-luokka anoo yhdistykseltä tukea leirikouluaan varten. Asiasta ilmoitti luokan edustajana 
Marita Anjala. K&K on aiempina vuosina myöntänyt 200 euron suuruisen tuen sitä anoneille 
kuudensille luokeille leirikoulua varten. Päätettiin myöntää tukea 200 euroa 6b-luokalle. Luokka 
ilmoittaa myöhemmin tarkempia tietoja leirikoulustaan. 

 
8. Muita tuettavia kohteita 
 

Ulla ehdotti koululle hankittavaksi noin 150 euron arvoista monitoimilaitetta tilanteisiin, jolloin 
varsinainen kopiokone on epäkunnossa. Ehdotus ei saanut kannatusta ja hylättiin. 
 
Toisena tuettavana kohteena Ulla ehdotti kasvomaalien korvaamista 26 euron arvosta. Maaleja 
voitaisiin käyttää myös Auroran päivänä. Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Kalevala-tietokilpailun palkinnoksi Ulla esitti Kalevala-teoksia kaksi kappaletta. Päätettiin 
hankkia kirjat enintään 30 euron kappalehintaan. Soile Hänninen hankkii kirjat. 

 
9. Seuraavat kokoukset 
 

Seuraavat kokoukset ovat: 
 

1.3.2010 klo 18.30 (Viime hetken tarkistukset Auroran päivää varten) 
12.4.2010 klo 18.30 
10.5.2010 klo 18.30 
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10. Kokouksen päättäminen 
 
 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20. 
 
 
 

 Pöytäkirjan vakuudeksi   
    
  
 _______________________  _________________________ 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 Eija Kaarto   Carita Lähdesmäki  
 
   
  
 
 


