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JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
Aika  Maanantai 5.3.2012 klo 18.30 – 20.00 
 
Paikka  Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa  
 
Läsnä  Eija Kaarto 5A (pj)  

Ulla Hämäläinen (opettajien edustaja) 
Sari Karisto, 2B 
Minna Mattila 1B ja 4C  
Tea Arosilta 1A  
Anu Poukka 1B, trimix  
Pauliina Sahi 2A 
Annaleena Kuhanen trimix, 6B  
Katja Kvintus, 2B (sihteeri) 
Päivi Tiainen, 5B 
Jonna Ruoho, 4A 
Soile Hänninen, 5C 
Katja Olli, Trimix, 2B 
 
 

 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 

1. Kokouksen avaus  
 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi.  
 

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  
 

3.  Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
 

25.1.2012 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 6.2.2012 kokouksen pöytäkirja 
hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
 

4.  Kokouksen työjärjestys  
 

Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä:  

 Aurorapäivän pisteiden tilanne 

 Opetusneuvoksen arvonimen hakeminen rehtori Martti Hellströmille ja 
varainhankinta 

 Puuttuvat koulukuvat 

 Energiajuoma-adressi 

 Koulun sisäilmatilanne ja remontti 

 Vappuilmapallot 

 Kesäkerho 

 Muut esille tulevat asiat 
 
 

5. Aurorapäivän pisteiden tilanne 
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Aurorapäivän 10.3.2012 järjestelyt ovat hyvällä mallilla (ks. erillinen taulukko).  
 
Ajatus keittolounaan myymisestä vanhemmille ja oppilaiden sisaruksille haudattiin, 
koska hinta olisi noussut liian korkeaksi. 
 

6. Opetusneuvoksen arvonimen hakeminen rehtori Martti Hellströmille ja varainhankinta 
 

Yhdistys on varannut teatteriesityksen Unga Teatern: Varo Hirveä, Vesta Linnea. 
Esitys on 14.4. klo 15. 140 lipusta on nyt myyty noin 80 kappaletta. Päätettiin, että 
mitään massiivisia myyntikampanjoita ei enää järjestetä. Opettajat keräävät 
keskuudessaan kolehdin ja vanhempainyhdistyksen tilinumeroa jaetaan 
luokkatoimikuntien kautta siltä varalta, että joku haluaa osallistua rahalahjoituksella. 
Jos tarvittavia varoja arvonimeä varten ei saada kokonaisuudessaan kokoon, Auroran 
koti ja koulu ry lahjoittaa loput. 
 
Susanna Lehti tekee parhaillaan arvonimihakemusta ja on ilmoittanut, että on saanut 
hakemukseen tukijoiksi useita yhdistyksiä. 

  
7. Puuttuvat koulukuvat 
 

Isitfreen toimitusjohtaja on pyytänyt listaa puuttuvista kuvista sekä koulusihteerin että 
vanhempainyhdistyksen kautta. Listat on toimitettu, mutta meille ei ole ilmoitettu, millä 
aikataululla kuvia voi odottaa. Kokouksessa keskusteltiin myös mahdollisuudesta 
saada alkuperäiset digikuvaoriginaalit yritykseltä.  
 
Sari Tammikari on tarjoutunut järjestämään kuvauksen niille perheille, jotka ovat 
maksaneet tilaukset mutta eivät ole saaneet lainkaan kuvia. Kuvapaketin hinnaksi per 
perhe tulisi 6,90 euroa. Päätettiin, että Koti ja koulu ry maksaa kuvapaketit. Todettiin, 
että tätä palvelua ei tarjota perheille, jotka ovat saaneet osan kuvistaan, tai ovat 
saaneet huonolaatuisia kuvia tai jotka ovat jättäneet kokonaan tilaamatta 
huonolaatuisten kuvien vuoksi. 

 
8. Energiajuoma-adressi 
 

Eija Kaarto välitti K&K -johtokunnalle Suomen vanhempainliiton vetoomuksen 
energiajuomien myynnin rajoittamisesta. Liitto aikoo tehdä asiasta kansalaisaloitteen 
ja tarvitsee sitä varten 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen nimet. He pyysivät 
yhdistyksiä keräämään vähintään 50 allekirjoituksen listan kukin. Idea sai kannatusta 
ja päätettiin kerätä osaltamme nimiä. Kokoukseen mennessä Eija ei ollut vielä saanut 
listapohjaa, mutta hän toivoi saavansa sen Aurora-päiväksi, jolloin lista sijoitettaisiin 
kahvilan yhteyteen. 

 
9. Koulun sisäilmatilanne ja remontti 
 

Eija Kaarto kirjoitti Espoon kaupungin päättäjille vetoomuksen, jossa vaaditaan, ettei 
koulun remonttia enää lykätä, sekä kattavaa sisäilmatutkimusta ja pikaisesti asiallisia 
väistötiloja, jos koulun tilat todetaan terveydelle haitalliseksi. Koti ja koulu ry:n 
johtokunnan jäsenet ovat antaneet suostumuksensa, että heidän nimensä saa laittaa 
vetoomuksen alle. Eija lähettää vetoomuksen päättäjille viikolla 10. 

 
10. Vappuilmapallot 
 

Vappuilmapallojen myynnistä päätettiin jo aiemmassa kokouksessa. Jonna Ruoho on 
lupautunut projektivastaavaksi ja saanut ohjeet aiempina vuosina asiaa järjestäneeltä 
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Irmeli Westerstråhlelta ja kertoi, että asia lähtee eteenpäin kun Ilmapallokeskuksen 
pallokatalogi ilmestyy, eli maaliskuun puolivälin jälkeen. Päätettiin, että tänä vuonna 
valitaan pallovalikoimaan vähemmän jättikokoisia palloja, joiden vuoksi kaasu loppui 
viime vuonna kesken. Ilmapallojen täyttötalkoot ovat sunnuntaina 29.4.2012 ja 
pallojen jako maanantaina 30.4.2012. 

 
11. Kesäkerho 
 

Päätettiin järjestää Auroran koululaisille kesäkerho kesäloman kolmeksi 
ensimmäiseksi viikoksi kuten aiempinakin vuosina. Kerho järjestään mahdollisimman 
edullisesti eli sillä ei tavoitella voittoa. Tea Arosilta lupautui vastaamaan 
kesäkerho-ohjaajien palkkaamisesta ja sijaisjärjestelyistä, Soile Hänninen 
rahaliikenteestä ja vakuutuksista, ja Katja Kvintus tiedottamisesta ja ilmoittautumisten 
keräämisestä.  
 
Sovittiin, että Katja laittaa pikaisesti lyhyen tiedotteen asiasta luokkien 
yhteyshenkilöille ja reksille blogia varten, jotta saadaan vanhemmille tieto että 
kesäkerho todella järjestetään. Päätettiin myös rajata tällä kertaa osallistujat vain 
Auroran koulun oppilaihin ja mainita tämä jo ensimmäisessä tiedotteessa. 
 
Eija lupasi lähettää aktiiveille viime vuoden materiaalit. Soile laskee alustavan 
viikkohinnan ilmoittautumisia varten viimevuotisten tietojen pohjalta.  

 
12. Muut esille tulevat asiat 

 
Ulla kysyi K&K- johtokunnan mielipidettä lukuvuoden 2012-13 ylimääräisistä 
lomapäivistä. Oppilailla on kaksi lauantaityöpäivää, joulunäytelmäpäivä ja 
Aurora-päivä, ja ylimääräisiä vapaapäiviä oli suunniteltu pidettäviksi yksi syysloman ja 
yksi itsenäisyyspäivän yhteydessä. Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
Ulla toi myös esille opettajakunnan huolen maksullisen välipalamyynnin 
epäterveellisyydestä. Päätettiin pyytää välipalalistaa palveluntarjoajalta ja julkaista se 
sekä koulun nettisivuilla että rehtorin blogissa. Näin vanhemmat tietävät, mitä heidän 
lapsilleen tarjotaan ostettavaksi ja mihin lasten rahat menevät. 
 
Ulla kertoi, että ensi vuonna koulun sali on varattu oman koulun väen käyttöön vain 
keskiviikkoisin klo 17-19 koko illan sijaan. Ylimääräisiä tunteja vuokrataan mm. 
jumppaseuroille. 

 
13. Seuraavat kokoukset 

 
K&K kokous ma 2.4.2012 klo 18.30  
K&K kokous ma 7.5.2012 klo 18.30  
 

14.  Puheenjohtaja Eija Kaarto päätti kokouksen klo 20.00  
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Eija Kaarto    Katja Kvintus 
puheenjohtaja   . kokouksen sihteeri 


