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JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika

Tiistai 7.5.2013 klo 18.00 – 20.00

Paikka

Auroran koulu, parakki

Läsnä

Katja Maidell (pj)
Ulla Hämäläinen (opettajien edustaja)
Katja Kvintus (sihteeri)
Jonna Ruoho
Soile Hänninen
Minna Mattila
Tea Arosilta
Heli Koivula
Eikko Nuust

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen klo18:15 ja
toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Kokouksen työjärjestys
Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä:
a)
b)
c)
d)
e)

Ekaluokkalaisten vanhempainilta
Kevätmuistamiset ja muut lahjoitukset koululle
Kevätnäytelmän järjestelyt
Kesäkerho
Muut ajankohtaiset asiat

4. Ekaluokkalaisten vanhempainilta
Tulevien ekaluokkalaisten vanhempainilta on 22.5. Päätettiin, että K&K kustantaa
tilaisuuteen kahvituksen ja pitkopullaa. Kysellään, ehtiikö joku paikalle esittelemään
vanhempainyhdistystä. Ellei ehdi, laitetaan joka tapauksessa yhdistyksen esite jakoon
tilaisuudessa. Katja K päivittää esitteen.

5. Kevätmuistamiset ja muut lahjoitukset koululle
Koulumummot (5 hlöä) saavat kirjat, jotka yhdistys sai lahjoituksena Bonnier Books
Finland:lta. Heli tekee kortit ja Ulla järjestää kirjojen ojentamisen kevätnäytelmien
yhteyteen.
Päätettiin kustantaa hymypatsaat (6 kpl) sekä kuudesluokkalaisten stipendit (yht. 300
e). Lisäksi K&K maksaa henkilökunnan kevätkukat, kuudesluokkalaisten ruusut ja
kakun henkilökunnan kevätkahveille. Ulla lupasi hoitaa nämä hankinnat.
6. Kevätnäytelmät
Kevätnäytelmän esitykset ovat 28.5. ja 29.5, kaksi näytöstä kumpanakin iltana. Tea
lupautui organisoimaan DVD- ja t-paitamyynnin. Kysellään aktiivisia hoitamaan
tilausten keräyspistettä.
Kevätnäytelmäkahvilan pitäjiä ei ole vielä ilmoittautunut. Katja K lähettää aiheesta
pikaisesti uuden kyselyn luokkatoimikuntien yhteyshenkilöille. Ellei luokista löydy
yhtään innokasta, tarjotaan mahdollisuutta tutuille, paikallisille urheiluseuroille.
Pohdittiin myös mahdollisuutta järjestää supistettu kahvilaan: mehua, kahvia ja
munkkeja.
7. Kesäkerho
Ilmoittautuminen on päättynyt ja ohjaajat palkattu.
Ohjaajat ovat toimittaneet kerhon ohjelmasuunnitelman ja sijaisia on tiedossa
tarpeeksi. Heli lähettää vanhemmille toukokuun lopussa infoviestin, jossa esitellään
ohjaajat, kerrotaan kerhon käytännöistä ja ohjelmasta, muistutetaan eräpäivästä sekä
ilmoitetaan kerhon aikana käytössä oleva puhelinnumero. Päätettiin lisätä
vanhemmille meneviin ohjeisiin kerhosäännöt.
K&K sai Eikko Nuustilta lahjoituksena mikroaaltouunin, jota käytetään kesäkerhossa.
Jääkaappi saadaan lainaksi. Soile luovuttaa kesäkerhon käyttöön prepaid-liittymän ja
Katja K vanhan kännykän.
Tea ilmoittaa vakuutusyhtiölle lopullisen osallistumismäärän ja toimittaa ohjaajille
osallistuja-, allergia- ja yhteystietolistat. Ensi viikolla on rehtorin toiveesta palaveri
ohjaajien kanssa. Tuossa palaverissa käydään läpi koulun säännöt ja käytännöt.
8. Muut asiat
Vappupallotempaus tuotti noin 400 e. Päätettiin toteuttaa vappupallokampanja
Auroran koululla myös ensi vuonna hajasijoituksesta huolimatta, sillä 4-6-luokkalaiset
tilaavat verraten vähän palloja.
Vitosluokat järjestävät koko koulun discon 15.5. Oppilaat saavat mainoksen
reppupostina ja Katja K lähettää tiedon vielä luokkatoimikuntien yhteyshenkilöiden
kautta.
Rakennushanke etenee. Väistöön lähdön vuoksi on jonkin verran oppilaita
siirtymässä muihin lähialueen kouluihin. Päätettiin tarjota vanhemmille kahvit ja
pitkopullaa Kalajärven tutustumisillan yhteydessä.

Syksyn ensimmäiselle viikolle yritetään järjestää jokin kiva juttu, esim. tanssiesitys.
Ulla kysyy ideoita opettajilta ja varsinainen päätös tehdään sähköpostitse.

Seuraavat kokoukset
kokous ti 27.8. klo 18
vuosikokous ke 18.9. klo 18

Puheenjohtaja Katja Maidell päätti kokouksen klo 19:43.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katja Maidell
puheenjohtaja .

Katja Kvintus
kokouksen sihteeri

