
TOIMINTAKERTOMUS 
AJALTA 1.8.2012 – 31.7.2013 
  
Toimihenkilöt 
Toimintakauden aikana johtokunnan puheenjohtajana on 
toiminut Katja Maidell, varapuheenjohtajana Jonna Ruoho ja 
sihteerinä Anu Poukka. Rahastonhoitajana on toiminut Soile 
Hänninen, tiedottajana Katja Kvintus ja nettivastaavana 
Pauliina Sahi. Johtokunnan jäseniä ovat lisäksi Anne 
Westerholm, Heli Koivula, Minna Mattila, Tarita Vähä-Vahe 
sekä Tea Arosilta. Opettajakunnan edustajana on toiminut 
vararehtori Ulla Hämäläinen. KokoEspoo ry:n yhteyshenkilönä 
on toiminut Katja Kvintus. Kuluneen kauden aikana ei 
tapahtunut vaihdoksia johtokunnan jäsenissä. 
Toiminnantarkastajina ovat kuluneella tilikaudella toimineet 
Merja Hämäläinen ja Niklas Lindberg. 
Varatoiminnantarkastajina ovat toimineen Carita Lähdesmäki 
ja Annaleena Kuhanen. 
  
Jäsenyys 
Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen. 
  
Toiminta 
Kauden aikana johtokunta on kokoontunut 12 kertaa. 
Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. 
Edellisvuosiin verrattuna painopiste oli enemmän 
kunnallispolitiikkaan sidoksissa koulun sisäilmaongelmista 
johtuen, mutta samaan aikaan toteutettiin perinteisiä kodin ja 
koulun yhteishankkeita oppilaiden iloksi. 
  
Syksy 2012: 
• Mimmit-orkesteri esiintyi koulun aloitusviikolla Auroran 

koululla 
• Luokille hankittiin jalkapalloja 
• Focusoiva Oy hoiti koulukuvaukset keväällä 2012 tehdyn 

sopimuksen mukaisesti. Sopimus kattaa lukuvuodet 
2012-2013, 2013-2014 ja 2014-2015. 

• Kerättiin nimiä energiajuomien K16 myyntikieltoa koskevaan 
kansalaisaloitteeseen 

• Perustettiin nettiadressi uuden koulun rakennushankkeen 
vauhdittamiseksi sekä väistötilojen löytämiseksi. Adressia 
mainostettiin laajalti ja siihen kertyi 705 allekirjoitusta 
ympäri Suomea. Adressi luovutettiin Espoon 



kaupunginvaltuustolle. 
• Yhdessä koulun johtokunnan kanssa osoitettiin kirjallinen 

vetoomus Espoon valtuustoryhmien puheenjohtajille ja 
valtuustoryhmille. Vetoomus lähetettiin tiedoksi myös 
kaupunginhallitukselle, Tilakeskus-liikelaitoksen 
toimitusjohtajalle, suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja 
opetuslautakunnalle, sivistystoimenjohtajalle sekä 
opetustoimenjohtajalle. 

• Järjestettiin Lumikki -joulunäytelmän paitojen ja DVD-
levyjen myynti ja tilaustenhallinta (rahat suoraan koulun 
tilille) 

• Järjestettiin joulukuusimyynti, joka onnistui jälleen mainiosti 
• Luovutettiin yhdessä koulun johtokunnan kanssa 

opetusneuvoksen arvonimi rehtori Martti Hellströmille 
koulun joulujuhlan yhteydessä 

  
 Kevät/Kesä 2013: 
• Laadittiin esittelymateriaalia ja ohjeita luokkatoimikunnille, 

sekä koottiin kahvilan ja diskon järjestämisestä ohjeet 
luokkatoimikuntien käyttöön. 

• Organisoitiin perinteinen Aurora-päivä yhteystyössä koulun 
henkilökunnan ja luokkatoimikuntien kanssa 

• Tuettiin koulun toimintaa elokuvalisenssin ja urheilupäivän 
bussikuljetuksiin kustannuksiin osallistumalla 

• Kustannettiin Planetaario-esitys koululle 
• Järjestettiin vappupallomyynti ja täyttötalkoot 
• Järjestettiin kahvitus Kalajärven tutustumisiltaan 
• Järjestettiin kevätnäytelmän kahvilat 
• Järjestettiin kesäkerho kesäloman 3 ensimmäiselle viikolle 

koulun oppilaille (ohjaajien rekrytointi, palkanmaksu, 
sijaiset, maksujen kerääminen, vakuutukset) 

Vanhempainyhdistuksen varainhankinnassa oli 
toimintakaudella kaksi toimintasuunnitelman ulkopuolista, 
 merkittävää erää. Focusoiva oy:n kanssa solmittiin 3-vuotinen 
koulukuvaussopimus helmikuussa 2012. Sopimukseen liittyvä 
1200e porkkanaraha maksettiin yhdistykselle syyskuussa 
2012. Kevätnäytelmäkahviloiden pitäjiksi ei ilmoittautunut 
halukkaita luokkatoimikuntia. Vanhempainyhdistys päätti 
toteuttaa kahvilan aktiivijäsenten voimin, jotta perinne ei 
katkea. 
  
Toimintavuoden 2012 - 2013 aikana on tehty seuraavat 
hankinnat: 
• Tarjoiluja ja kukkia eri tilaisuuksiin 



• Hankittiin koululle jalkapalloja ja hyppynaruja 
• Kustannettiin kulttuurisiestojen leffalippupalkinnot 
• Tuettiin elokuvalisenssin hankkimista koululle 
• Maksettiin bussikuljetukset Oittaalle koulun ulkoilupäivänä 

helmikuussa 
• Maksettiin Planetaario-esitys koululle 
• Hankittiin diskopallot luokkien käyttöön 
• Muistettiin koulumummeja arvokkaasta vapaaehtoistyöstä 

koululla 
• Tuettiin 6. luokkien leirikoulua tai luokkaretkeä 
• Maksettiin 6. luokkien kukitukset, hymypatsaat ja stipendit 
• Lahjoituksena saatiin mikroaaltouuni kesäkerhon ja 

kahviloiden käyttöön 
Johtokunta	  


