
K&K:n KOKOUSPÖYTÄKIRJA 28.11.2016

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:03. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Sihteerin valinta

Valittiin sihteeriksi Hanna Johansson.

3. Läsnäolijoiden esittely

Läsnäolijat esittelivät itsensä: Lea Anderssen, Natacha Silen, Hanna 
Johansson, Tommi Utriainen, Minna Mattila, Samuel Rinnetmäki, Ruxandra 
Mandras, Tiina Niemi-Aro, Hanna Koivunen, Hanna Seppälä, Noora 
Forssell ja opettajaedustaja Larissa Säntti

4. Uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Joulukuusikampanja

-yhdistys tarjoaa asiakkaille glögit ja piparit kuusien jaon yhteydessä, 
Hanna Koivunen hoitaa tarjoilun sekä on yhteydessä Ullaan ja Ulriikkaan 
koulun avaimesta.



-Natacha Silen ostaa yhdistykselle termarit ja samalla glögit, piparit, rusinat 
ja mantelit. Todettiin yhdistyksellä olevan kertakäyttöastioita valmiina.

-Tarkennettu jakeluaika on 20.12. klo 18.15-20.00 (kuusien kasaaminen 
17:45). Marko Suni toimii rahastajana.

-sovittiin, että Tommi seuraa yhdistyksen @postiin mahdollisesti tulevia 
tilauksia ja ohjaa @postitilaajat noutamaan kuuset Auroran koulun pihasta.

-Tilauslomake on: http://tinyurl.com/ostakuusi

7. WAU kerho yhteistyö/tuki

Päätettiin tukea WAU-liikuntakerhoa hankkimalla koululle WAU-
liikuntavälinepaketti arvoltaan 434,40€, jos koululla siihen tarvetta 
https://www.lekolar.fi/. Sovittiin, että palataan asiaan seuraavassa 
kokouksessa.

8. Kirjaprojekti (kirjojen lahjoitukset koulun kirjastoon)

Tommi laittaa koulun vanhempainyhdistyksen FB-sivulle sekä nettisivuille 
mainoksen Ex-libris kirjaprojektista. Lahjoitukset koululle 2.-7.12. välillä.

9. Joulukahvila

Kiinnostusta joulujuhlakahvilaa kohtaan tuli määräaikaan mennessä 
kolmelta luokalta. Päätettiin myöntää joulukahvila 5 C ja 4 B luokille sekä 
antaa kevätjuhlakahvila 3 A luokalle yhdessä jonkun muun halukkaan 
luokan kanssa. Tehdään keväällä uusi kysely kahvilahalukkuudesta. 5 A 
järjestää joulukahvilan yhteydessä jouluisen myyntipöydän.

10. Avustukset

Keskusteltiin myönnetystä lautapelituesta 200€ / kerros.

http://tinyurl.com/ostakuusi
https://www.lekolar.fi/valikoima/tehtavat-ja-askarteluohjeet/liikunta/wau-paketti/


11. Muut asiat

-Läsnäolijat vastasivat opettajien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -kyselyyn 
huoltajien edustajina.

-Keskusteltu Espoon yleisestä linjauksesta koskien iltapäiväkerhoja. Tommi 
ottaa yhteyttä Vanhempainliiton johtokunnan jäseneen Mika-Erik Wallsiin 
asian tiimoilta. Asiaa käsitellään tarkemmin kevään kokouksissa, ja 
voidaan perustaa tarvittaessa toimikunta asiaa viemään eteenpäin.

-Minna selvittää Päihdebussi -asiaa 6 lk:lle

-Tommi edustaa K&K:ta koulun vihkiäisissä 9.12.2016

-päätettiin pitää kevään kokouksia kerran kuukaudessa joka toinen ma ja ti. 
Kysytään opettajakunnalta sopivat päivät.

12. Seuraava kokous

-Päätettiin seuraava kokous ti 17.1.2017 klo 18.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:51.


