
 

 

AURORAN KOTI JA KOULU RY    PÖYTÄKIRJA 
  
   4.12.2012 

 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika:  4.12.2012 klo 18.30 
 
Paikka:  Auroran koulu, Parakki – 4AB:n luokka 
 
Läsnä:  Tea Arosilta   2mix 

Ulla Hämäläinen  opettajajäsen 
Soile Hänninen   1A, 6C 
Annaleena Kuhanen  4AB 
Katja Kvintus   1A, 3B 
Katja Maidell   5B 
Minna Mattila   1C, 2mix, 5C 
Anu Poukka   2mix, 4AB 
Jonna Ruoho   1A, 5A 
Anne Westerholm  1A 

 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
1. Kokouksen avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen klo 18.30. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

4. Kokouksen työjärjestys  

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi: 
 
a) Koti ja Koulu Ry:n rahatilanteen toteaminen 
b) Joulukuusi-tilaukset 
c) Koulurakennuksen tilanne 
d) Opetusneuvos hakemus 
e) Anomukset 
f) Planetaario 
g) Hankintaehdotukset koulun suunnalta 

h) Joulunäytelmän paitojen ja DVD myynti 
i) Joulukukat 
j) Joulumyyjäisten järjestämisen periaatteet 



 

 

k) Ohjeita luokkatoimikunnille – teksti  

l) Aurora-päivä 
m) Kesäkerho 
n) Disko 
o) HOK-Elanto kahvianomus 

 
5. Koti ja Koulu ry:n rahatilanteen toteaminen 

Tilillä on 4833 €, josta vielä menee Opetusneuvoshakemuksen kuluja. Käytettävissä 3283 €. 
Seuraava varainkeruu Aurora päivässä. 

 
6. Joulukuusi-tilaukset 

Kuusia on tilattu 40 kpl. Torstaina 20.12. on joulukuusien jako klo 18 – 19.30 koulun pihalla. 
Paikalla Jonna, Minna, Tea, Anu, Soile ja Annaleena vapaaehtoisina.  Puheissa oli aiemmin myös 
musiikki, glögi ja piparit, ja soihdut. 

7. Koulurakennuksen tilanne 

Vanhempien nettiadressi on toimitettu Seppo Huhtalle.  Espoon suomenkielisen opetustoimen 
johtaja Kaisu Toivoselta on tullut 3.12.2012 päivätty viesti liittyen Auroran koulun tilanteeseen.  

 Seuraava valtuuston kokous on 5.12., jossa asia on käsittelyssä.  Seurataan tilannetta. 
 

8. Opetusneuvos hakemus 

Hakemus on hyväksytty. Mietittiin luovutusta ja edellisten kausien yhdistyksen aktiivitoimijoille 

Sovittiin: luovutus 15.12. joulujuhlassa klo 11:15 näytöksessä. Hankitaan 4 kukkakimppua, ja 
palkitaan sekä neuvos että pitkäaikaiset ry:n toimijat - Martti, Susanna, Eija, Annaleena. 
Tarjotaan kuohuviinit  viimeisen näytöksen jälkeen klo 12:30 – 13:15 / Soile hankkii kuohuviinit 
ja muovilasit, ja Anu 4 kukkakimppua. 

 
9. Anomukset 

6B / hakemus / Särkänniemi luokkaretkiavustus 200 € – hyväksyttiin 
6A / hakemus / luokkaretkiavustus 200 € - hyväksyttiin, kohde pitää vahvistaa ennen maksua 
 

10. Planetaario 

Ulla kysyy tarjouksen liikuteltavan planetaarion toteuttamisesta URSAsta, ja samalla oppaan 
puolen tunnin opastukselle / luokka. Siirretään tammikuun kokoukseen. 
 

11. Hankintaehdotukset koulun suunnalta 

Ei ehdotuksia – palataan 2013 puolella. 
 

12. Joulunäytelmän paitojen ja DVD myynti 



 

 

Tea Arosilta ottaa asian hoitaakseen mikäli näytelmään toteutetaan paidat ja DVD:t. Asiaa 
kysytään sähköpostilla rehtorilta. Mikäli toteutetaan asiasta lähtee reppupostilla tiedotus. 
Viimevuotisilla hinnoilla ja paitatilauksella – hinnat DVD 15 €, paita 12 €. Myyntipisteelle tulossa 
Soile, Annaleena, Carita L, Marja F ja Tea A. 
 

13. Joulukukat 

Opettajien joulukahville hankitaan yhdistyksen puolesta joulukakku kukkien sijasta. Joulukakku 
tarvitaan torstaina 20.12. Ulla hoitaa tilauksen.  

 
14. Joulumyyjäisten järjestämisen periaatteet  

Joulunäytelmän kahvilan toteuttaa 5A ja 5C – paikka ruokala, ehdotettu 4 linjastopistettä 
5B järjestää myyjäispöydän ja kynttiläarpajaiset  - aulatila punaisessa siivessä. 
 
Kysytty muiden koulujen toimintatapoja, jos samaan aikaan on sekä kahvila että myyjäiset: 

Jalavapuisto - myyntipöydässä pakatut tuotteet, kahvilassa irto 
Pohjois-Espoo - jokaisella luokalla mahdollisuus toteuttaa myyntipiste 

 
Keskusteltiin irtotuotteiden ja kokonaisten esim. kuivakakkujen myynnistä. Tarkoituksena on 
ettei myyntipisteissä ole päällekkäistä tarjontaa, jottei kumpikaan syö toisen myyntiä. Sovittiin, 
että luokat koordinoivat tuotteet niin, etteivät mene pahasti päällekkäin. 

 
Kahvilan järjestämisestä kirjoitetaan ohjeet joulukahvilan perusteella avuksi seuraavaa kertaa 
varten. 

 
15. Ohjeita luokkatoimikunnille – teksti  

Tekstiluonnos hyväksyttiin muutoksitta. Ohjeistus jaetaan 1- ja 2-luokille sekä koti & koulu -
yhdistyksen nettisivulle 
 

16. Aurora-päivä 

Seuraavassa kokouksessa aloitetaan valmistelut vuoden 2012 toimipisteiden Excel taulukon 
pohjalta. Annaleena toimittaa excellistan tarvittaessa ennen kokousta. 

 
17. Kesäkerho 

Keskusteltiin kesäkerhon toteuttamisesta kesäkuun kolmelle ensimmäiselle viikolle.  Vetäjien 
haun aloittamisesta keskusteltiin. Varsinainen vetäjä löytyi viime kesänä nopeasti, mutta sijaiset 
oli hankalampi rekrytoida. Dokumentaatio 2012 toteutuksesta on olemassa.  Ilmoittautuminen 
toimi hyvin netissä.  Tekstiä mihin ilmoittaudutaan yhä selkeämmäksi. 

 
18. Disco 

Ystävänpäivänä 14.2. disco 1. luokille – järjestäjänä 1A, liikuntatoimeen tieto tilan käytöstä 
Koko koulun disco järjestäjänä 5C – ehdotettu ennen hiihtolomaa – palataan päivämäärään. 
 
Yhdistys hankkii discopallon ja tähän varataan 100 € 



 

 

 
19. HOK-Elanto kahvianomus 

Sähköpostitse tehdään anomus tammikuussa 2013 – Annaleena tarkistaa edellisen lomakkeen ja 
lähettää Jonnalle. 

 
Seuraavat kokoukset  

ti 15.1.2013 klo 18:30 
ke 6.2.2013 klo 18:30 
ti 26.2.2013 klo 18:30 
ke 10.4.2013 klo 18:30 
ti 7.5.2013 klo 18:30 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

 
Katja Maidell     Anu Poukka  
puheenjohtaja     kokouksen sihteeri 


