
AURORAN KOTI JA KOULU RY                     Pöytäkirja 22.11.2010 
 
 
KOKOUS 
 
Aika  Maanantai 22.11.2010  klo 18.30 
 
Paikka  Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Läsnä  Eija Kaarto 4A  (pj) 
  Sari Viding 4C, 1B 
  Ulla Hämäläinen opettajien edustaja   
  Carita Lähdesmäki 5B 
  Pauliina Sahi 1A 

           Annaleena Kuhanen 2A, 5B 
  Marja Forsell 2A, 5B 
  Tanja Lehtonen 5A 
  Sari Tammikari 1A ( 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 
   –   joulukuusimyynnin järjestäminen 
   –   keskustellaan koulukuvauksen järjestäjän valinnasta 
            –   keskustellaan joulujuhlakahvilan järjestämisestä 

– keskustellaan energiajuomien myynnistä ja sen mahdollisesta          
rajoittamisesta lähikaupoissa alle 15 -vuotiaille.  

– keskustellaan Kino Aurorassa esitettävien elokuvien ikärajoista 
– keskustellaan Studia Auroran luennoitsijan valinnasta 
– keskustellaan Rusettiluistelun järjestämisestä ensi kevättalvella 
– keskustellaan näytelmäpaitojen myynnistä 

   
 
4.   Ennakkotilattujen Joulukuusien jako järjestetään koulun pihalla 21.12 

klo 18-20 ja siitä vastaa  Annaleena Kuhanen. Kuusia on tilattu nyt 19 
kpl ja todettiin, että on parasta laittaa muistutus kuusiasiasta luokkien 
yhteyshenkilöille lähempänä ajankohtaa. Vapaaehtoisiksi kuusien 
myyntitapahtumaan ovat ilmoittautuneet Pauliina, Soile ja Marika. 
Varalla on Sari Viding. 



 
5.  Koulukuvausta varten Sari Tammikari oli ottanut tarjoukset seitsemältä  

kuvauksen järjestäjältä. Sari oli tehnyt yhteenvedon tarjouksista ja 
niistä keskusteltiin. Päätettiin lähettää vastatarjous isitfree.fi firmalle, 
joka tarjoaa kuvapaketteja kilpailukykyisimpään hintaan ja antaa eniten 
kuvavaihtoehtoja vanhempien valittavaksi. Jos ehdot yhden vuoden 
koeajasta ja henkilökunnan ilmaisista kuvista menevät läpi, päätämme 
kokeilla tätä uutta kuvauksen järjestäjää. 
 

6. Näytelmäpäivän 18.12 kahvilan hoitaa 5A- luokka yksin.  
 
7.  Päätettiin lähestyä lähikaupan ( K-Ravioli ) kauppiasta Koti ja Koulu 

ry:n nimissä. Tarkoituksena olisi saada kauppias asettamaan 
myyntirajoitteen, jonka mukaan energiajuomia ei tulevaisuudessa 
myytäisi alle 15 -vuotiaille. Eija Kaarto valmistelee kirjelmän ja on 
yhteydessä kauppiaaseen. Puhuttiin myös mahdollisesta 
yhteydenpidosta Järvenperän ja Karamzinin koulujen 
vanhempainyhdistyksiin ja heidän haluunsa yhtyä kampanjaan ja olla 
yhteydessä K-Market Auroraan. 
 

8. Otettiin esille, että osa oppilaista olivat kokeneet Kino Aurorassa 
esitetyn Saiturin joulun pelottavana kokemuksena. Ehdotettiin, että 
opettajat kävisivät läpi asiaa luokittain. Lisäksi oltiin yhtä mieltä siitä, 
että näytettävien elokuvien pitää sopia myös nuorimmille oppilaille. 

 
9. Koti ja Koulu ry oli saanut ehdotuksen Timo Parvelan pyytämiseksi 

Studia Auroran luennoitsijaksi. Soile Hänninen on luvannut tiedustella 
Parvelan saatavuutta sekä taksoja. 

 
10. Koti ja Koulu ry oli saanut sähköpostia, jossa ehdotettiin 

rusettiluistelutapahtuman järjestämistä koulun kentällä ja toisen viestin 
missä ehdotettiin, että Ringetteseura EKS tulisi vierailemaan 
koulumme mahdolliseen rusettiluistelutapahtumaan ensi kevättalvella. 
Seura olisi halukas järjestämään esimerkiksi luistinten teroittamista 
tapahtuman yhteydessä. Asia sai myönteistä kannatusta ja jäätiin 
miettimään mahdollisia vastuuihmisiä. Päätettiin ottaa asia esille 
lähempänä ajankohtaa. 

 
11. Keskusteltiin myös ideasta että Koti ja koulu ry ostaisi lippuja 

myytäväksi ensi kevään johonkin Helsingin kaupungin teatterin  Kolme 
iloista rosvoa esitykseen. Ideana että mentäisiin ”isolla, tutulla 
porukalla” ja saataisiin rahaa siitä välistä. Päätettiin antaa idea 
luokkatoimikuntien vapaaseen käyttöön eli jos joku luokka tästä 
innostuu niin ryhtyköön toimeen.  

 
12. Näytelmäpaitojen myynti päätettiin järjestää jotakuinkin samalla tavalla, 

kuin edelliselläkin kerralla eli tilaukset näytelmien yhteydessä ja jako 
myöhemmin. Ja yritetään hoitaa homma vielä paremmin ja saada esim. 
myytävät koot selville etukäteen. Vapaaehtoisiksi ”myyntityöryhmään” 
lupautuivat  Pauliina Sahi, Tarita Vähä-Vahe ja Carita Lähdesmäki. Eija 
Kaarto lupasi olla rehtoriin yhteydessä ja laittaa viestiä myöhemmin 
paitaprojektiin lupautuneille henkilöille. 

 



13. Päätettiin ostaa koulun henkilökunnalle Joulukukat. Ulla Hämäläinen 
hoitaa käytännön järjestelyt. 

 
14.  Seuraavat kokoukset 
    –17.1 klo 18.30 ja 14.2 klo 18.30 
 
15.   Kokouksen päättäminen 
    
   Puheenjohtaja päätti kokouksen noin 20.40. 
 
 
 
   Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
   puheenjohtaja     kokouksen sihteeri 

Eija Kaarto      Sari Tammikari 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
        


