KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika

Tiistai 17.5.2011 klo 18.30-20

Paikka Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa
Läsnä
Tarita Vähä-Vahe 3C, 1C
Pauliina Sahi 1A
Soile Hänninen 4C
Eija Kaarto 4A (pj)
Annaleena Kuhanen 2A, 5B (sihteeri)
Carita Lähdesmäki 5B
Ulla Hämäläinen (koulun edustaja)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen klo 18.50 ja toivotti
läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen sihteerinä toimi Annaleena Kuhanen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ole laillinen ja päätösvaltainen, mutta tällä kertaa se ei haittaa, koska
päätettäviä asioita ei ole. Mahdolliset päätettävät asiat voidaan hoitaa mailikokouksena.
3. Kokouksen työjärjestys
Herkutellaan nyyttärituomisia ja käydään läpi ajankohtaisia asioita.
4. Käsitellyt asiat
Viime kokouksessa päätettiin kustantaa perinteiset kutosten stipendit ja nyt tarkennettiin vielä
miten ne menee. Todettiin, että stipendejä jaetaan aina vuosittain kullekin 6-luokalle 2 kpl (á 25
e) Primus-stipendejä (paras tyttö, paras poika) sekä 2 kpl (á 15 e) Tsemppari-stipendejä. 6luokkia on tänä vuonna kolme.
Keskusteltiin sisäilmaongelmasta, ja todettiin, että koulun johtokunnan pj:n Susanna Lehden
johdolla Koti- ja Koulu on valmis ryhtymään toimenpiteisiin asian korjaamiseksi eli tapaamaan
kunnan päättäjiä asiaan liittyen. Koti ja Koulu on todella huolestunut ja järkyttynyt tilanteesta,
jossa lapset ja opettajat joutuvat olemaan päivittäin tilassa, joka on terveydelle haitallinen ja
aiheuttaa pysyviä haittoja. Asialle pitää tehdä nopeasti jotakin, jotta estetään yhä useampien
sairastuminen.

Sovittiin koulun elokuvan DVD-myynnin järjestelyistä. DVD:n hinta on 10 e/kpl. Tarvitaan
mainokset, tilauslistat (luokittain a4-listat), kuitit (joka annetaan käteismaksua vastaan) sekä
päivystäjät. Soile lupautui hoitamaan mainokset ja tilauslistat (toimittaa ne Eijalle) ja Carita
kuitit. Päivystäjiksi sovittiin 26.5. klo 17.30-19 Eija sekä 17.30-18 Tarita ja Annaleena 18.40-20.
Annaleena lupautui tarkistamaan rehtorilta muutamia kysymysmerkkeinä olevia asioita. DVD:t
tullaan jakamaan niitä tilanneille reppupostina ennen kesälomaa.
Todettiin, että ilmapalloprojekti onnistui jälleen hienosti – kiitos siitä jälleen Irmelin loistavan
koordinoinnin. Tänä vuonna ”oppipoikana” mukana oli Jonna, joten seuraavana keväänä on
sitten Irmelin perintönä selvät sävelet miten projekti viedään läpi. Käytiin myös läpi, onko
palloihin oltu tyytyväisiä, ja kuultiin, että kaikilta luokilta yhteensä oli tullut kaksi valitusta
nopeasti tyhjentyneistä palloista. Ts lähes kaikki pallot olivat yhtä kestäviä kuin ennenkin,
arveltiin että noissa muutamassa pallossa on voinut olla liian löyhästi kiinnitetty naru ilmapallotäyttötalkooiltana. Ikävää ko lasten kannalta, mutta isoon määrään voi mahtua aina muutama
virheellinen kappale.
Kesäkerhojärjestelyiden todettiin olevan kaikin puolin kunnossa.
Ulla kertoi opettajajärjestelyistä ensi lukuvuodelle sen pohjalta mitä tällä hetkellä on tiedossa.
16. Seuraavat kokoukset
Seuraavia kokouksia ei varattu. Sovitaan syksyn 1. kokouksesta ja vuosikokouksen
ajankohdasta koulun alkaessa.
20. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30

Pöytäkirjan vakuudeksi
_______________________
puheenjohtaja
Eija Kaarto

_________________________
sihteeri
Annaleena Kuhanen

