AURORAN KOTI JA KOULU RY

Pöytäkirja 3.4.2012

KOKOUS
Aika

Maanantai 3.4.2012 klo 18.40

Paikka

Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa

Läsnä

Eija Kaarto 5A (pj)
Ulla Hämäläinen opettajien edustaja
Annaleena Kuhanen Trimix, 6B
Carita Lähdesmäki 6B
Jonna Ruoho 4A
Tea Arosilta 1A
Katja Kvintus 2B
Katja Olli 1B ja TriMix
Pauliina Sahi 2A
Tarita Vähä-Vahe 4C ja 2C
Sari Tammikari 2A ( sihteeri )

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja
toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen sihteerinä toimi Sari
Tammikari.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3. Kokouksen työjärjestys
Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä
– Tehdään katsaus kesäkerhon tilanteeseen
– Keskustellaan sisäilmaongelmasta
– Sovitaan vappuilmapallojen täyttötalkoista
– Valitaan vapputaikuri
– Muut esiin tulevat asiat

4.

Kesäkerhon järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Kerhoon on saatu kaksi
vetäjää ja lapsia on ilmoittautunut kerhoon mukavasti. Kesäkerhoon on
hakenut myös yksi erityislapsi. Päätimme vielä selvittää pärjääkö hän
kerhossa ilman avustajaa. Päätimme myös ottaa vielä tarkemmin
selvää vastuu- ja vakuutuskysymyksistä.
Päätimme lahjoittaa vanhempainyhdistyksen kassasta kesäkerholle
50 euroa, jonka vetäjät voivat käyttää askartelutarvikkeisiin ja muihin
mahdollisiin kuluihin.

5.

Sisäilma-asia ei ole edennyt ja tutkimustuloksia ei ole saatu.
Annaleena oli saanut yhteydenottoja huolestuneilta vanhemmilta, jotka
olivat heränneet mm. Länsiväylässä julkaistun jutun seurauksesta
ottamaan selvää lapsiensa oireista. Keskustelimme voisiko Koti ja
Koulu ry tilata ja kustantaa puolueettoman sisäilmatutkimuksen, jotta
asia etenisi. Päätimme tilata noin 300 euroa maksavan tutkimuksen ja
tehdä sen 6B-luokasta josta tullut jo muutama lääkärintodistus missä
pyydetään tutkimaan luokan sisäilmaa. Kokouksen jälkeen saimme
tiedon että Tilakeskus ei anna lupaa kenenkään ulkopuolisen tulla
tekemään tutkimuksia kouluun vaan voimme vaan odottaa heidän
toimeksiantamiaan tutkimuksia.

6.

Ilmapallojen täyttötalkoot pidetään 29.4 klo 15 – 18 välisenä aikana.
Talkoisiin on lupautunut mukaan Pauliina Sahi, Tarita Vähä-Vahe,
Katja Kvintus, Minna Mattila, Soile Hänninen, Jonna Ruoho. Lisää
osanottajia toivotetaan tervetulleeksi ja asiasta tiedotetaan vielä
edellisellä viikolla.

7.

Olimme saaneet useita tarjouksia eri taikureilta perinteistä Vapputaikuri
–ohjelmanumeroa varten. Valitsimme taikuriksi Keke Pulliaisen, jolla oli
hyvä tarjous ja luotettavat referenssit.

8.

Kävimme vielä läpi Aurora –päivän ohjelmaa ja tuottoa. Kirjasimme
muistiin joitakin huomioita seuraavia Aurora –päiviä varten. Aurora –
päivän tuotto oli 3410 euroa.

9.

Valtuutimme Pauliina Sahin uudistamaan Koti ja Koulu ry:n nettisivut.
Hänellä oli paljon hyviä ideoita niiden toteuttamiseksi.

10.

Käsittelimme myös IsItFree –tapausta ja mietimme yhteydenottoa
Kuluttajavirastoon. Eija lupasi selvittää asiaa.

11.

Vesta-Linnea lippuja oli myyty 98 kpl.

12.

Ilman kuvia jääneiden oppilaiden potrettien uusintakuvaus on
12.4.2012. Sari Tammikari hoitaa kuvauksen. Sovimme yhteisestä
menettelytavasta, jolla varmistamme, että uusintakuvaus rajoitetaan
vain niille lapsille, joiden kaikki kuvat ovat jääneet tulematta.

13.

Seuraava kokous pidetään 7.5. klo 18.30 opettajien taukotuvassa.

14.

Eija Kaarto päätti kokouksen klo 20.20

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja
Eija Kaarto

kokouksen sihteeri
Sari Tammikari

