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TOIMINTAKERTOMUS	  AJALTA	  1.8.2013	  –	  31.7.2014	  

	  

Toimihenkilöt	  

Toimintakauden	  aikana	  vanhempainyhdistyksen	  puheenjohtajana	  on	  toiminut	  Katja	  Maidell	  ja	  
varapuheenjohtajana	  Jonna	  Ruoho.	  Sihteerin	  tehtävä	  on	  ollut	  kiertävä	  hallituksen	  jäsenten	  kesken.	  
Rahastonhoitajana	  on	  toiminut	  Natacha	  Silén,	  tiedottajana	  Katja	  Kvintus	  ja	  nettivastaavana	  Pauliina	  Sahi.	  
Hallituksen	  jäseninä	  ovat	  lisäksi	  toimineet	  Heli	  Koivula,	  Minna	  Mattila,	  Tarita	  Vähä-‐Vahe,	  Anna	  Elovaara-‐
Salmi,	  Hanna	  Koivunen	  ja	  Lea	  Andersen.	  Opettajakunnan	  edustajana	  on	  toiminut	  vararehtori	  Ulla	  
Hämäläinen.	  KokoEspoo	  ry:n	  yhteyshenkilönä	  on	  toiminut	  Soile	  Hänninen.	  Kuluneen	  kauden	  aikana	  ei	  
tapahtunut	  vaihdoksia	  hallituksen	  jäsenissä.	  

Toiminnantarkastajina	  	  kuluneella	  tilikaudella	  ovat	  toimineet	  Annaleena	  Kuhanen	  ja	  Niklas	  Lindberg.	  	  
Varatoiminnantarkastajana	  	  on	  toiminut	  Carita	  Lähdesmäki.	  

	  

Jäsenyys	  

Yhdistys	  on	  Suomen	  Vanhempainliiton	  jäsen.	  

	  

Toiminta	  

Kauden	  aikana	  vanhempainyhdistyksen	  hallitus	  on	  kokoontunut	  8	  kertaa.	  Toiminta	  oli	  monimuotoista	  ja	  
aktiivista	  tälläkin	  kaudella.	  	  

Syksy	  2013:	  

-‐ Focusoiva	  Oy	  hoiti	  koulukuvaukset	  sopimuksen	  mukaisesti.	  Sopimus	  kattaa	  lukuvuodet	  2012-‐2013,	  
2013-‐2014	  ja	  2014-‐2015	  

-‐ Järjestettiin	  suunnittelukilpailu	  yhdessä	  koulun	  kanssa	  koulun	  omasta	  heijastimesta.	  Voittajat	  
palkittiin	  lahjoituksina	  saaduilla	  kirja-‐	  ja	  lahjakorttipalkinnoilla.	  Heijastimet	  tilattiin	  ja	  jaettiin	  
jokaiselle	  koululaiselle	  ja	  opettajalle.	  

-‐ Seurattiin	  suurella	  mielenkiinnolla	  väistötilojen	  ja	  uuden	  koulun	  suunnitelmien	  edistymistä	  
-‐ Järjestettiin	  	  joulunäytelmän	  paitojen	  ja	  DVD-‐levyjen	  myynti	  	  koulun	  puolesta	  
-‐ Järjestettiin	  joulukuusikampanja	  

Kevät	  2014:	  

-‐ Järjestettiin	  Nettiguru-‐luento	  yhteistyössä	  muiden	  lähialueen	  koulujen	  kanssa	  Järvenperän	  koululla	  
-‐ Tilattiin	  Tanssikoulu	  Estradan	  esiintyminen	  koululle	  
-‐ Organisoitiin	  perinteinen	  Aurora-‐päivä	  yhteystyössä	  koulun	  henkilökunnan	  ja	  luokkatoimikuntien	  

kanssa	  
-‐ Tuettiin	  koulun	  toimintaa	  elokuvalisenssin	  kustannuksiin	  osallistumalla	  
-‐ Uudistettiin	  vanhempainyhdistyksen	  säännöt	  vastaamaan	  Suomen	  vanhempainliiton	  mallia	  
-‐ Järjestettiin	  vappupallomyynti	  ja	  täyttötalkoot	  
-‐ Tilattiin	  vapputaikuri	  esiintymään	  koululle	  (2	  näytöstä)	  
-‐ Järjestettiin	  DVD-‐levyjen	  ja	  fanipaitojen	  myynti	  kevätjuhlan	  yhteydessä	  koulun	  puolesta	  
-‐ Saateltiin	  rehtori	  Martti	  Hellström	  eläkkeelle	  
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Toimintavuoden	  2013	  -‐	  2014	  aikana	  on	  tehty	  seuraavat	  hankinnat:	  

-‐ jalkapalloja	  ja	  hyppynaruja	  kaikille	  luokille	  
-‐ tarjoiluja	  eri	  tilaisuuksiin	  
-‐ tuettiin	  elokuvalisenssin	  hankkimista	  koululle	  
-‐ tuettiin	  6.	  luokkien	  leirikouluja	  tai	  vaihtoehtoisesti	  luokkaretkeä	  
-‐ maksettiin	  6.	  Luokkien	  oppilaiden	  lähtijäisruusut,	  hymypatsaat	  ja	  stipendit	  
-‐ muistettiin	  Auroran	  koulun	  jättäviä	  opettajia	  ja	  avustajia	  

	  
	  

Yhdistyksen	  toiminnasta	  löytyy	  tarkemmin	  tietoja	  yhdistyksen	  omilta	  nettisivuilta	  osoitteesta	  
http://www.aurorankotijakoulu.kotisivukone.com	  	  
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