
PÖYTÄKIRJA  

        22.10.2019  

   

AURORAN KOTI JA KOULU RY: N KOKOUS  

Paikka:  Auroran koulu, Espoo  

Aika: 22.10.2019, klo 18:00 

Läsnä:  Hanna Koivunen  
 Katri Väisänen 
 Henna Hertell 
 Tiina Jäväjä 

Ruxandra Mandras 
Sari Hokkanen 
Nina Viitanen (koulun edustaja)  

  

1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja sihteerin valitseminen 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Hanna Koivunen, joka myös avasi kokouksen.  
Sihteerinä toimi Sari Hokkanen. 
  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Vastuualueet 

Hanna Koivunen puheenjohtaja  
Tiina Jäväjä  I varapuheenjohtaja 
Henna Hertell   tiedottaja, II varapuheenjohtaja  
Tiina Niemi-Aro  jatkaa nettivastaavana 
Kirsi Jaakkola  jatkaa rahastonhoitajana 
Annaliisa Lee  jatkaa KoKoEspoo yhteyshenkilönä 
Sihteerin rooli   päätettiin pitää toistaiseksi edelleen kiertävänä  
 

4. Talouskatsaus  

Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä 1.147,69 euroa. Valokuvauksesta on tulossa vielä tuloja jonkin verran.  
Elokuvalisenssin maksu on ollut tähän mennessä Koti ja Koulu -yhdistyksellä ja on juuri maksettu. 
Elokuvalisenssi voimassa 1.11.2019 – 31.10.2020.  
Koulu olisi ollut halukas maksamaan siitä puolet. Nina Viitanen tarkistaa voisiko rahat siirtää jotenkin 
jälkikäteen.  
 



5. Joulukuusimyynti 

Tilillä on nyt jonkin verran rahaa, mutta hankintoja on tulossa. Perinteinen joulukuusimyynti on ollut 
verrattaen helppo tapa kerryttää Koulu & Koti Yhdistyksen tiliä. Tavoite on ollut myydä yleensä noin 50 
joulukuusta. Joulukuuset ovat olleet laadukkaita, suomalaisia ja ihmiset arvostavat varainkeruuta lasten 
& koulun hyväksi.  
Päätettiin lähteä joulukuusimyyntiin.  
Hanna on yhteydessä tuttuun joulukuusimyyjäämme. Yritämme saada myyntipäiväksi ti 17.12. 
 

6. Joulujuhlakahvila 

Todettiin, että 5 L on kysynyt joulukahvila -vuoroa. Vitosluokkalaiset aina priorisoidaan tempauksissa 
listan kärjelle, koska heillä akuutein varainkeruutarve seuraavan vuoden leirikoulua varten.  
Nina vahvisti, että tulossa on kaksi eri aamujuhlaa. Alustava suunnitelma on, että luokilta tulee 
ohjelmaa. Eri aamujen juhlissa eri luokat.  
Myönnettiin alustavasti kahvila 5 L luokalle.  
Todettiin, että kahvituksen lisäksi myös nk. kotiinviemisetkin hyvä idea joulun kynnyksellä. Kahvituksissa 
matalan kynnyksen tarjoilut kuten kauppojen valmiit tuotteet esim. korvapuustit tervetulleita – ei 
tarvitse olla aina itseleivottua.  
Hanna laittaa viestin myös toiselle viidennelle luokalle, jos haluaa lähteä mukaan kahvitukseen. Ellei niin 
sen jälkeen kutsu laitetaan avoimeksi myös 1-4 luokille.  
 
7. Muut asiat 
 
Kiva koulu -lisenssi 
Nina kertoi, että Kiva koulu -lisenssistä oli keskusteltu opettajien johtoryhmässä. Hyvää, hedelmällistä 
keskustelua oli ollut etenkin ennaltaehkäisevän työn osalta.  
Paras anti edellisellä kerralla, kun lisenssi on koululla ollut: ennaltaehkäisevä työ.  
Oli kuitenkin tultu lopputulokseen, että lisenssiä ei hankita.  
Todettiin yhdessä, että rohkeuden määrän kasvattaminen on kiusaamis-asioissa olennaista (asioista 

pitää kertoa aikuiselle). Lisäksi mantraa ”Minä olen minä ja kelpaa kyllä” saa kylvää eteenpäin.   

Välituntilainaamo 

Välituntilainaamon tarvekartoitus on edelleen oppilasparlamentin käsittelyssä. Siirretään asia ensi 
kokoukseen.  
 
Kummius 

Tulokkaille on käytössä edelleen kummius, joka on todettu mukavaksi tavaksi kumpaisellekin osapuolelle 
niin ensi- kuin vitosluokkalaisille.  
 
Oppilasparlamentti 

Oppilasparlamentissa on aktiivijäseniä 3 lk:sta ylöspäin. Myös 2 lk:lta on valittu jäseniä. 1lk:lta pääsee 
keväällä parlamenttiin kuunteluoppilaaksi.  
 

8. Seuraava kokous 



Päätettiin pitää seuraava kokous 3.12.2019 klo 18:00 

 

9. Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:11  

 

  

  

 

 


