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KOKOUS 
 
Aika   Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 – 20.15 
 
Paikka  Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Osallistujat  Satu Jumpponen, 3c 
  Eija Kaarto, 3a ja 6a 
  Marita Anjala, 3c ja 6b 
  Ulla Hämäläinen (koulun edustaja)  
  Sari Viding, 3c 
  Päivi Tiainen, 3b ja 5b 
  Soile Hänninen, 3c  

Annaleena Kuhanen, 1a ja 4b 
  Pia Kontola 5 Dreammix 
   
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
  

Ennen kuin ryhdyttiin käsittelemään Koti ja Koulu ry:n asioita rehtori Martti Hellström kävi läpi alkavan 
lukuvuoden ajankohtaisia asioita. Eniten keskustelua herättivät Espoon kaupungin jo tekemät sekä 
suunnittelemat säästöt ja niiden näkyvät vaikutukset koulun arjessa. 
 
Varsinaista työjärjestystä ei ollut, joten sovittiin että käydään läpi seuraavia asioita; 
 
- valmistellaan yhdistyksen toimintakertomusta, toimintasuunnitelmaa sekä talousarviota esitettäviksi 

tulevassa syyskokouksessa 
- sovitaan kuinka toimitaan Luunjan koululeiristä yhdistyksen maksettavaksi jääneen 460 euron 

suhteen 
- syyskokouksen kutsun jakelu sekä erovuorossa olevat hallituksen jäsenet 
- mahdolliset muut asiat 

 
4. Yhdistyksen toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman sekä talousarvion valmistelu 

 
Yhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto oli etukäteen jakanut luonnoksen toimintakertomuksesta 
sähköpostitse hallituksen jäsenille. Yleisenä keskusteluna käytiin luonnosta läpi ja tehtiin 
lisäyksiä/täsmennyksiä. Yleisilmeestä todettiin, että toimintakertomus voisi olla asioista hieman 
laajemmin kertova pelkän listauksen sijaan. 
 



AURORAN KOTI JA KOULU RY                                Pöytäkirja 31.8.2009 
 

Toimintakertomukseen lisättiin kuluvan vuoden aikana tehtyihin asioihin; koulun kirjaston kirjojen 
päällystystalkoot, joulukuusien myyntitempaus, TIP-toiminnan jatkumisen puolesta järjestetty tempaus 
sekä Luunjan koululeirin rahaliikenteen hoitaminen. Kuluvan vuoden hankintoihin lisättiin; 
elokuvalisenssi, viljakäärme, sählysuojalasit sekä pallot ja hyppynarut. 
 
Toimintasuunnitelmaa hahmoteltiin vanhan perusteella ja päätettiin lisätä myös seuraavalla kaudella 
toteutettaviksi; joulukuusien myyntitempaus, vappukahvila sekä mahdollisen kesä-TIPin ja Luunjan 
koululeirin rahaliikenteen hoito. 
 
Talousarviota pohdittiin ja päätettiin lisätä edellisen vuoden mallipohjaan joulukuusien myynnistä 
saatavat tulot (300 eur) sekä nostettiin luentokuluja (200 eur => 400 eur) sekä Auroran koululle tehdyt 
avustukset ja hankinnat (2100 eur => 3000 eur). 
 
Puheenjohtaja lupasi viimeistellä ja puhtaaksikirjoittaa esitykset toimintakertomuksesta, talousarviosta 
ja toimintasuunnitelmasta näiden puheiden ja päätösten perusteella vuosikokoukselle. 
 

5. Luunjan koululeiristä yhdistyksen maksettavaksi jäänyt summa 
 
Sovittiin että Luunjan koululeiristä yhdistyksen maksettavaksi jäänyt 460 euroa kuitataan takaisin 
maksetuksi niin että tänä vuonna koulu hankkii Koti ja Koulu ry:n normaalisti hankkimat pallot, 
hyppynarut sekä teatteritoiminnassa käytetyt meikit. 

 
6. Syyskokouksen kutsu ja erovuorossa olevat hallituksen jäsenet 

 
Päätettiin, että syyskokouksen kutsu laitetaan koulun nettisivuille sekä Koti ja Koulu ry:n nettisivuille 
että reppupostina kaikille oppilaille. Todettiin, että syyskuun kokouksessa erovuorossa ovat seuraavat 
hallituksen jäsenet; Marita Anjala, Tuija Holmström-Erkamo, Päivi Tiainen sekä Sari Viding. Lisäksi 
Marjo Lehtinen haluaa erota kesken kauden koska hän on nykyään koulun henkilökuntaa. 

 
7. Muut asiat 
 

Rehtorilta saadun tiedon mukaan lähi K-kauppa Raviolissa on ollut ikäviä näpistystapauksia useampia. 
Päätettiin ottaa jälleen yhteyttä alueen lähipoliisiin, jotta saataisiin hänet koululle puhumaan ainakin 
oppilaille sekä mahdollisesti myös vanhemmille. Ulla Hämäläinen lupasi ottaa asian hoitaakseen. 
 
Koulun pihan autoliikenteen tilanteesta rehtori kertoi että ensimmäistä suunnitelmaa ei kaupungin 
viherosasto hyväksynyt koska se olisi tarkoittanut suojellun tammen kaatamista. Uusi suunnitelma on 
ilmeisesti olemassa tai tulossa, mutta siitä ei vielä ole mitään tarkempaa tietoa. Tälle asialle Koti ja 
koulu ry ei tässä kohdassa voi tehdä mitään. 
 
Rehtori vahvisti, että Aurora-seminaari pidetään keskiviikkona 2.9. klo 18-21 Auroran kappelilla. 

 
Yhdistykselle on tarjottu mahdollisuutta ostaa ”täi-kirjoja”, jotka on tarkoitettu vanhemmille ja oppilaille 
tiedottamiseen. Päätettiin, että ko. kirjoja ei osteta. 
 
Tiedottaja Annaleena muistutti KokoEspoon kautta tulleesta pyynnöstä estää koulusäästöjä mm 
kirjoittamalla Espoon kaupungin sivuilla olevaan Koulusäästöt Espoossa –osioon omia kannanottoja.  

 
Päätettiin kokous 
  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 
 
 



AURORAN KOTI JA KOULU RY                                Pöytäkirja 31.8.2009 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi. 
  
puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 
 
Eija Kaarto  Sari Viding 


