
 

 

 

 

 

 AURORAN KOTI JA KOULU RY     MUISTIO  25.10.2012 

JOHTOKUNNAN KOKOUS  

Läsnäolijat: 
 
Heli Koivula 
Jonna Ruoho 
Minna Mattila 
Tea Arosilta 
Susanna Korpijaakko-Öhman 
Anne Westerholm 
Katja Kvintus 
Anu Arvonen 
Soile Hänninen 
Katja Maidell 
Martti Hellström 
 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:40 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.  

3. Kokouksen työjärjestys  

Päätettiin kokouksen keskittyvän Auroran koulun rakennushankkeen aikatauluun liittyviin asioihin.  

4. Auroran koulun rakennushankkeeseen liittyvät asiat 

- rehtori kertoi, että tänä vuonna on käytetty 100 000e koulun sisäilman parantamiseksi (esim. luokkien 

ja ruokalan ilmanpuhdistimet).  

- nettiadressi on avattu ja kokouksen alkuun mennessä sen on käynyt allekirjoittamassa jo 630 ihmistä. 

Päätettiin jatkaa nimien keräämistä. 

- Anu ja Katja K viimeistelivät vetoomustekstin kaupunginjohtajalle. Vetoomus on toimitettu perille sekä 

sähköisesti että paperipostina ma 22.10.2012 

- 25.10.2012 Espoon kaupunginjohtaja J. Mäkelä julkisti ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi  ja –

suunnitelmaksi vuodelle 2013. Siinä Auroran koulun rakennushankkeen menot jakautuvat seuraavasti: 

2013: 1 400 000e 

2014: 5 000 000e 

2015: 9 900 000e 



 

 

 

 

2016: 3 800 000e 

- Tilakeskus-liikelaitoksen investointiohjelmaehdotukseen  (päivätty 20.8.2012) verrattuna rahaa on 

siirtynyt 3.6M€ vuodelta 2016 vuodelle 2014. Esityksistä ei käy ilmi, mitä rahoilla on tarkoitus hankkia 

kyseisinä vuosina eli aloitetaanko koulun rakentaminen jo vuoden 2014 puolella. 

 - Nollaenergiarakentaminen tulee pakolliseksi julkisissa tiloissa vuonna 2016. Auroran koulu tulee 

olemaan pilottikohde Espoossa. Suunnitelmaan kuuluu aurinkoenergian ja maalämmön käyttäminen. 

Pilottikohteena olon vuoksi rakennushanketta ei haluta toteuttaa hätiköiden, jotta suunnittelu- ja 

rakennusvaiheessa ei tapahtuisi kalliita virheitä. 

- Päätettiin jatkaa toimenpiteitä, joilla vanhempien huoli saataisiin välitettyä asiasta päättäville tahoille. 

Viesti pidetään edelleen samana eli rakennushanketta ei saa lykätä, aikuiset ja lapset on siirrettävä 

turvallisiin väistötiloihin mahdollisimman pian. 

- Seuraavat asiat sovittiin tehtäviksi: 

- otetaan yhteyttä Tilakeskukseen, jotta saadaan tietoa, mitä lukujen taakse kätkeytyy. Katja 

Maidell on yhteydessä. 

- Anu Arvonen ja Katja Kvintus viimeistelevät kannanotto/vetoomustekstin, joka lähetetään  

kaupunginhallituksen jäsenille, suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille 

sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille marraskuun alkupuolella. 

- Päätettiin, että kannanotto lähetetään sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Soile 

Hänninen kerää osoitteet ja hankkii postitustarvikkeet.  

- Anu Arvonen on yhteydessä valtuustoryhmien pj Seppo Huhtaan 12.11. Adressi 

kannanottotekstin kera luovutetaan Huhdalle tai valtuustoryhmien puheenjohtajille 12.11. 

sovittavalla tavalla. 

- Valtuusto käsittelee talousarviota 19.11. Esitykseen voi käsittelyn aikana tulla muutoksia. Esim. 

jos jotain hanketta aikaistetaan, jotain toista joudutaan siirtämään myöhemmäksi. 

- Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa katsotaan, mitä rakennushankkeen ja väistötilojen osalta on 

tapahtunut ja mietitään jatkotoimenpiteitä sen mukaan. 

5. Muut asiat 

Ennen rehtorin poistumista keskusteltiin lyhyesti eräältä huoltajalta tulleesta, käytäväpäivystykseen 

liittyvästä kysymyksestä.   

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu, että työharjoittelu kuuluu osaksi opiskelua.  Koulun johtokunta 

on hyväksynyt opetussuunnitelman. Keskustelussa tulivat seuraavat asiat esille: 

- työharjoittelun muotoja ovat esim. apulaisvuorot ruokalassa, vahtimestarihommat, kopioinnit jne 

- käytäväpäivystyksessä ollaan tavallisesti 1/2pv, vuoro kiertää, ei tule kuin kerran tai kahdesti 

lukuvuoden aikana samalle oppilaalle. Nyt 3lk parakissa ja 5-6 luokat päärakennuksen puolella. 

- opettajan tulisi antaa tehtävät/läksyt tiedoksi päivystäjälle 

- jos huolettaa, että vuoron aikana jää tärkeässä aineessa jälkeen, voi opettajan kanssa puhua asiasta ja 



 

 

 

 

sopia vuoron muiden aineiden opetuksen ajaksi / tukiopetusmahdollisuus 

- turvallisuussyistä ei voida pitää ovia auki ja lisäksi myöhästyvät oppilaat jäisivät ulos ilman järjestelyä -> 

kylmä ja paleltumat riskinä. 

6. Seuraavat kokoukset  

Seuraava K&K:n kokous on ke 7.11.2012 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40. 

 

 

LINKIT MATERIAALEIHIN: 

 

Tilakeskuksen investointiohjelmaesitys vuosille 2013-2017 /20.8.2012 

http://espoo05.hosting.documenta.fi/kokous/2012232382-6-1.PDF 
 

Espoon talousarvio ja –suunnitelma v. 2013 

http://www.espoo.fi/download/noname/%7B84B2FA36-88C8-47C5-B978-3CCC48A24026%7D/28264 

kts. sivu 292. 

http://espoo05.hosting.documenta.fi/kokous/2012232382-6-1.PDF
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B84B2FA36-88C8-47C5-B978-3CCC48A24026%7D/28264

