
 
 
 
 
AURORAN KOTI JA KOULU RY                     Pöytäkirja 17.10.2011 
 
 
KOKOUS 
 
Aika  Maanantai 17.10.2011  klo 18.30 
 
Paikka  Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Läsnä  Eija Kaarto 5A  (pj) 
  Tea Arosilta 1A 
  Ulla Hämäläinen opettajien edustaja   
  Katja Kvintus 2B 
  Pauliina Sahi 2A 

          Annaleena Kuhanen trimix, 6B 
  Hanna Johannsson 1C, trimix 
  Minna Mattila 1B, 4C 
  Päivi Tiainen 5B 
  Katja Maidel 1A, 4B ja 6B 
  Jonna Ruoho 4A 
  Sari Tammikari 2A ( 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 
   
   Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä 
   –   sovitaan joulukuusimyynnin järjestäminen 

– keskustellaan koulukuvauksesta 
– tarkistetaan sos.mediaillan kahvila-asia 
– jutellaan joulunäytelmään liittyvistä asioista 
– käsitellään kerhoavustusta 

 
         

   
 
4.   Ennakkotilattujen Joulukuusien jako järjestetään koulun pihalla 21.12 

KLO 18-19.30 ja siitä vastaa Annaleena Kuhanen. Kuusista laitetaan 
taas ilmoitukset reppupostina. Vapaaehtoisiksi kuusien 



jakotapahtumaan ovat ilmoittautuneet Sari, Soile ja Annaleena. 
Muutama henkilö tarvitaan vielä avuksi. 

 
5.  Koulukuvat ovat viivästyneet toimittajan ( IsItFree ) toimitusvaikeuksien 

vuoksi. Toimittaja on luvannut lähettää 
          koulukuvat niin pian kuin mahdollista. Reksin blogiin on laitettu tiedote 

koulukuvien viivästymisestä. 
 
 

6. Näytelmäpäivän 17.12 kahvilaan etsitään vapaaehtoista luokkaa. 
Sosiaalisen median illan 26.10 kahvilan järjestää 5C luokka. Järjestelyt 
ovat hyvällä mallilla. Mietittiin vielä, haluaisiko joku oppilasbändi 
esiintyä ennen pääesiintyjää. Ulla lupasi ottaa selvää, onko 
vapaaehtoisia. 

 
 
7. Keskusteltiin myös ensivuoden presidentin vaalikahvilan 

järjestämisestä. Vaalikahvilasta saatiin hyvää palautetta ja siitä 
voitaisiin tehdä perinne. Mahdollisen kahvilan järjestävän 
luokan/luokkien täytyy pyytää lupa ko vaalipiirin vaalitoimitsijoilta, 
saako kahvilan pitämistä varten.  
 

8. Soile maksaa kerhoavustuksen koululle Koti Ja Koulu Ry:n tililtä. 
Ullalta saimme vahvistuksen, että kerhot toteutuvat suurin piirtein 
suunnitellussa mittakaavassa. 

 
9. Sisäilmatutkimus on käynnissä. Pahin alue on opettajien taukotila. 
 
10. Tiaisen Päivi ehdotti Discon järjestämistä. Disco oli ollut viime syksynä 

menestys ja voisimme kysellä löytyykö innokaita luokkia pitämään 
Discoa. 

 
11. Juteltiin mahdollisista koko koulun retkikohteista tulevaa varten. Hanna 

Johannsson ehdotti mm. Vivamon raamattukylää ja sen elämyspolkua 
esimerkiksi jouluna tai pääsiäisen aikaan.  

 
12. Seuraavat kokoukset pidetään 14.11 ja 12.12.2011 opettajien 

taukotilassa. 
     
14.   Kokouksen päättäminen 
    
   Puheenjohtaja päätti kokouksen noin 20.10. 
 
 
 
   Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
   puheenjohtaja     kokouksen sihteeri 

Eija Kaarto      Sari Tammikari 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
        


