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1. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Tommi Utriainen ja sihteerinä Ulla Oksanen. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Aurora-päivä 

 

Nina Viitanen kertoi koulun edustajana, että koulussa oltiin tyytyväisiä Aurora-päivän 

tunnelmaan ja oltiin iloisia vanhempien osallisuudesta ja viihtymisestä. 

 

Keskustelua herätti pikku-yrittäjien järjestämät pisteet. Pikku-yrittäjien ansaitsemat rahat 

menivät heille itselleen, minkä jotkut kokivat tuovan säröä Aurora-päivän henkeen. Pohdittiin, 

onko Aurora-päivä oikea foorumi pikku-yrittäjien toiminnalle vai olisiko jokin muu päivä parempi. 

Kirsi ehdotti prosentuaalista vuokraa tuotoista, jos pikku-yrittäjät jatkossa järjestävät pisteitä. 

Idea sai kannatusta. 

 

Aurora-päivän tuotto oli tänä vuonna selvästi aiempia vuosia alhaisempi. Pohdittiin tapoja, miten 

ensi vuonna saataisiin parempi tuotto. Esille tuli mm., että pisteiden sijoittelua täytyy paremmin 

miettia, ulos on järjestettävä jokin ruokapiste (esim. soppatykki tai makkarakoju) ja pisteitä on 

ylipäätään järjestettävä enemmän. Aurora-päivästä tulisi myös lähettää wilman kautta kaikille 



ns. mainosviesti, jossa kerrotaan enemmän Koti- ja kouluyhdistyksestä ja mihin kerättyjä rahoja 

käytetään. Näin viesti tavoittaisi kaikki samansisältöisenä ja selventäisi vanhemmille rahojen 

menevän oppilaiden hyväksi. 

 

Kirsi kertoi, että hänellä on reklamaatio Nordealle, sillä kone laski päivästä saadut käteiset rahat 

väärin. Kirsi laski käteisen määräksi 2.453,25 euroa ja kone talletti 2.354,95 euroa.  Erotus oli 

siis 98,30 euroa. 

 

 

4. Leirikoulumaksut 

 

Hanna Johansson tiedusteli Espoon linjausta leirikoulumaksujen suhteen. Tällä hetkellä koulu 

maksaa leirikoulut ja luokat maksavat sitten koululle. Jos luokka ei saa maksettua, koulun 

taakaksi jää ns. velkaosuus. Todettiin, että asia on toistaiseksi näin ja Espoon linjauksen 

mukainen. 

 

 

5. Vanhempainillan kahvila 27.3.2019 

 

Päätettiin, että yhdistys järjestää pienen kahvilan vanhempainiltaan. Kirsi lupasi käydä 

ostamassa pullaa ja muuta tarviketta yhdistyksen kortilla. Ulla ja Tiina tulevat järjestämään ja 

pitämään kahvilaa. Myös muutama muu ilmoitti auttavansa myynnissä. 

 

 

6. Talousasiat 

 

Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä 4.330,28 euroa. Saatavia on tällä hetkellä 200 euroa eli 

Aurora-päivän kuplafudiksesta on saamatta vielä 100 euroa ja Nordealta reklamaatio 100 euroa 

(katso kohta 3.) Tulevina menoina tulee varauksena huomioida elokuvalisenssi (n. 1.500 euroa), 

vapputaikuri sekä kevään muistamiset (mm. hymypatsaat ja kutosten ruusut). 

 

 

7. Valokuvaus 

  

Helsingissä kouluvalokuvaus on kilpailutettu ja siellä ovat hinnat romahtaneet. 

Järjestelypalkkioita ei enää saada. Pohdittiin tuleeko Espooseen sama linjaus ja menettääkö 

Koti- ja kouluyhdistys jatkossa tämän rahan lähteen. 

 

Todettiin, että koska linjausta ei Espoolta vielä ole tullut, tehdään vielä sopimus jonkun 

valokuvaamon kanssa. Viime vuotiseen kuvaamoon ei oltu tyytyväisiä ja uusiakin tarjouksia on 

saatu. Sovittiin, että Kirsi kilpailuttaa yritykset ja esittelee tarjoukset seuraavassa kokouksessa. 

Tarjouksiin haluttiin tiedot ainakin 

• kuvien muokattavuudesta 

• sopimuksen kestosta 



• yhdisteltävyydestä (jos perheessä useampia kuvattavia) 

• jääkaappimagneeteista 

• tuleeko halvemmaksi, jos saadaan päiväkoti mukaan 

• joustava järjestelypalkkio 

 

 

8. Vappupallot 

 

Vappupallojen myyntiin ilmoittautui vapaehtoisia. Todettiin kuitenkin, että tuotto palloista on 

melko pieni, joten jätetään tänä vuonna väliin. 

 

 

9. MobilePay 

 

Kirsi oli selvittänyt, että yhdistys ei voi saada hyväntekeväisyyssopimusta MobilePayhin. 

Pienyrittäjäsopimuksella voidaan toimia. Tässä sopimuksessa on 0,65 prosentin maksu/siirto. 

Tarkempia tietoja MobilePaysta tulee myöhemmin. 

 

 

10. Muut asiat 

 

Sovittin, että jokainen yrittää keksiä ensi kokoukseen uusia ideoita varojen keräämiseen 

yhdistykselle. 

 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30. 
 

 

Seuraava kokous tiistaina 16.4.2019 klo 18.00 

 

 


