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KOTI JA KOULU RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika Maanantai 26.10.2009 klo 18.30–20.15  
 
Paikka Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Läsnä Eija Kaarto, (pj), 3a ja 6a 

Päivi Tiainen, 3b ja 5b 
 Ulla Hämäläinen (koulun edustaja)   

Marita Anjala 3c ja 6b 
Pia Kontola, 5a+c  
Sari Viding, 3c 
Tanja Lehtonen 4a ja 1b+c 
Soile Hänninen, 3c 
Irmeli Westerstråhle, 5a+c 
Marja Pajamies, 1a 
Marja Forsell, 1a ja 3c 
Anu Arvonen 1a ja 3c 

 Katja Maidell 2b ja 4b 
 Marjatta Tahkokallio (koulukummien edustaja) 
 Kaija Kuivanen (Kiva koulu-hankkeesta opettajaedustaja) 
 Annaleena Kuhanen 1a ja 4b (sihteeri) 

 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi. 

 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
  

Päätettiin että otetaan alkuun kahden vierailijan esitykset ja sen jälkeen muihin 
asioihin kokouskutsun listauksen mukaisesti. 
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4. Kiva koulu -hanke 
 

Kiva koulu-koulu koulutuksen saanut opettaja Kaija Kuivanen kertoi meille 
tarkemmin tästä mielenkiintoisesta hankkeesta ja vastaili kysymyksiin. Hanke 
alkaa tässä muodossa koulussamme nyt tänä syksynä mutta vähän 
vastaavanlaista kiusaamisen estämis- ja selvittelytoimintaa on ollut 
aiemminkin. Uutena tässä projektissa on mm. selkeät opetusjaksot 1-, 4- ja 7-
luokkien oppilaille noin 10h. Lisätietoja hankkeesta mm netistä; 
www.kivakoulu.fi. Erillistä vanhempainiltaa ei järjestetä mutta asiasta tullaan 
laittamaan tiedote joka kotiin. 

 
5. Koulun kummimummi-toiminta 
 

Auroran koulun kummimummi-toiminnan alullepanija Marjatta Tahkokallio oli 
kertomassa meidän koulun tilanteesta. Kummimummeja on Aurorassa tällä 
hetkellä yhteensä 6 kpl ja lisää kaivattaisiin kovasti. Ihanne olisi että mummi 
(tai vaari) voisi jatkaa saman luokan kanssa useamman vuoden mutta nyt 
pääpaino laitettu alimpiin luokkiin jotta heille saataisiin kummit. Todettiin 
yhteisesti että me vanhemmat pidämme tätä toimintaa erittäin tärkeänä ja 
yritämme levittää tietoa lähipiirissämme että mukaan saataisiin uusia ihmisiä. 
Varsinaisia tietoja tai taitoja ei tarvita. Tärkeintä on olla omana itsenään, 
yhtenä turvallisena aikuisena siellä luokassa mukana aina silloin tällöin. 
Lisätietoja: marjatta.tahkokallio(at)elisanet.fi tai puh.040-5618160. 

 
6. Uuden johtokunnan järjestäytyminen 
 

Vahvistettiin mailikokouksen päätökset eli johtokunnan jäsen Pasi Bordi on 
pyytänyt eroa tehtävästään perheen muuton ja kouluvaihdon seurauksena. 
Vahvistettiin ero ja valittiin tilalle varsinaiseksi jäseneksi vuosikokouksen 
varajäseneksi nimeämä Marja Forssell. 
 
Rahastonhoitajan valinta 
Yhdistyksen uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Soile Hänninen. Samalla 
päätettiin vapauttaa tehtävistään entinen rahastonhoitaja Tuija Holmström-
Erkamo. Soile on lupautunut tekemään kirjapidon ja tilinpäätöksen. 
Johtokunta päätti antaa Soile Hänniselle Auroran koti ja koulu ry:n 
tilinkäyttöoikeudet kaikkiin yhdistyksen nimissä oleviin tileihin. Soile Hänninen 
saa johtokunnan luvalla hoitaa pankkiyhteyksiä ja laskunmaksuja nettipankin 
kautta. Soile Hännisellä on hallussaan yhdistyksen Visa Electron -kortti. 
 
Muihin tehtäviin valittiin: 
Varapuheenjohtajaksi Marita Anjala, sihteeriksi Carita Lähdesmäki, 

nettivastaavaksi Sari Viding ja tiedotusvastaavaksi Annaleena Kuhanen. 

7. Joulukuusikampanja 
 

Keskusteltiin viime vuoden kampanjasta ja Annaleena esitteli tämän vuoden 
mahdollista kampanjaa. Päätettiin sellainen järjestää. Päävastuussa 
Annaleena Kuhanen. Kuustenjakotilaisuus varataan maanantaiksi 21.12 (on jo 
alustavasti varattu) ja Annaleena neuvottelee tarkemman kellonajan. 

http://www.kivakoulu.fi/
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Kuustenjakotalkoisiin 21.12 lupautuivat ainakin Soile Hänninen, Pia Kontola, 
Marja Forssell, Marja Pajamies ja Sari Viding. 

 
8. Maahanmuuttajaperheet  
 

Koulun johtokunnan kokouksessa oli virinnyt keskustelua koulumme 
maahanmuuttajaperheistä ja nyt avasimme keskustelua myös Koti ja koulu-
yhdistyksessä. Koulun johtokunnan varapj Anu Arvonen työskentelee 
maahanmuuttajataustaisten nuorten ja aikuisten parissa ja oli kertomassa 
omia kokemuksiaan ja näkemyksiään asioista. Tarkoitus oli tässä vaiheessa 
lähinnä herätellä asiasta keskustelua ja jättää ideoita hautumaan. Asiasta 
käytiinkin mielenkiintoista keskustelua. Auroran koulussa on toistaiseksi melko 
vähän maahanmuuttajataustaisia lapsia ja perheitä. Kokouksessa pohdittiin 
sitä, miten maahanmuuttajataustaisia vanhempia voitaisiin nykyistä paremmin 
saada mukaan koulun toimintaan, myös vanhempaintoimintaan ja luokkien 
yhteisiin tilaisuuksiin. 
 

9.Joulunäytelmäkahvila 
 

Todettiin että laitetaan infoa ja kyselyä luokkien yhteyshenkilöille 
halukkuudesta järjestää kahvilaa joulunäytelmien yhteyteen lauantaina 12.12. 
Dreammix-luokka eli 5a+c ilmoitti halukkuutensa heti. Jos kyselyn tuloksena 
muitakin halukkaita luokkia ilmenee niin mietimme miten homma jaetaan, 
mutta ellei muita halukkaita tule on kahvila heidän. Tuotto menee suoraan 
järjestävälle luokalle. 

 
10. Varainhankintamainoksia 

 
Tiedottaja Annaleena kertoi että saa kaikenlaisia varainhankintamainoksia. 
Luokkien yhteyshenkilöille on ilmoitettu että niitä ei kaikkia forwardoida ja 
halukkaat voivat kysellä niitä Annaleenalta. Entisen koulumme oppilaan Hannu 
Hirvosen mainos Joululevymyynnistä laitettiin samalla luokkien tietoon. 
  

11. Koko Espoon kokous ja mielenosoitus 
 

Tiedotettiin että 27.10 on Karamzinin koululla klo 18 Koko Espoon kokous 
missä mm suunnitellaan tulevaa mielenosoitusta ja muita toimia 
koulusäästöjen ehkäisemiseksi. Toivotaan osallistumista jokaisesta 
jäsenyhdistyksestä. Maanantaina 9.11 Koko Espoo järjestää mielenosoituksen 
kohtuuttomia koulusäästöjä vastaan alkaen klo 16.30 Espoon valtuustotalolla 
(Espoonkatu 5). Siitä varmasti lisäinfoa 27.10 kokouksen jälkeen. 
Tiedotettiin myös että Teema-kanavalla 27.10 klo 18 ohjelmaa kodin ja koulun 
yhteistyöstä ja mukana keskustelussa Koko Espoon pj Outi Suortti. 

 
12. Taikuri Havaijilta 

 
Eija Kaarto esitteli mainoksen Havaijilaisesta taikurista. Ilmeisesti Suomessa 
vain syksyn ja olimme sitä mieltä että Vapputaikuri on jo muodostunut 
perinteeksi ja 2 taikuria vuodessa on liikaa. Eija lupasi vielä tarkistaa onko 
näytöksiä mahdollista saada keväällä. 
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13. Immun ”läksiäiset” 

 
Ulla Hämäläinen kertoi että koulun pitkäaikaiselle keittiötyöntekijällle Immulle 
järjestetään keskiviikkona 28.10 läksiäiset. Koti ja koulu -yhdistys haluaa 
huomioida asian jotenkin sillä yhteistyömme hänen kanssaan on toiminut 
erittäin hyvin. Päädyttiin 50 euron lahjakorttiin Stockmanille sekä ruusuihin ja 
pullapitko tarjoiluun itse tilaisuudessa. Irmeli lupasi hoitaa lahjakortin ja Ulla 
sen luovutuksen ja muut asiat.  

 
14. Menneet tapahtumat 

 
Pj:mme Eija kävi esittelemässä Koti ja koulu -yhdistyksen toimintaa sekä 
luokkatoimikuntien toimintaa eka ja tokaluokkien yhteisessä vanhempainillassa 
syyskuussa. Annaleena lähetti joka luokan yhteyshenkilölle maililla tietopaketin 
ja muistutuksen luokkatoimikuntatyön tärkeydestä. 
 
Lisäksi vahvistetaan mailikokouksella syyskuussa tehty päätös että annetaan 
teatterilahjakortti kiitokseksi tilinpäätöksen tekijä Sirpa Leskiselle. 
 

 
15. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous on maanantaina 23.11 klo 18.30. 
 
 
16. Kokouksen päättäminen 
 
 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20.15. 
 
 
 

 Pöytäkirjan vakuudeksi   
    
  
 _______________________  _________________________ 
 puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 
 Eija Kaarto   Annaleena Kuhanen 
 
   
  


