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KOKOUS 
 
Aika  Maanantai 20.10.2008 klo 18.30  
 
Paikka  Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Osallistujat  Annaleena Kuhanen, 3b 
  Satu Jumpponen, 2c 
  Pasi Bordi, 1b 
  Eija Kaarto, 2a ja 5a 
  Marita Anjala, 2c ja 5b 
  Tuija Holmström-Erkamo, 6a 
  Ulla Hämäläinen (koulun edustaja)  
  Marjo Lehtinen 4a+c 
  Pirkko Taipale 6b 
  Carita Lähdesmäki, 3b 
   
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
  
  Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä. 
 
4. Johtokunnan jäsenten tehtävät ja kokouksen järjestäytyminen 
 

Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Tuija Holmström-Erkamo. Soile 
Hänninen seuraa tämän vuoden rahastonhoitajan tehtävien hoitamista 
’vierestä’ ottaakseen tehtävät haltuunsa seuraavana vuonna. 
 
Yhdityksen sihteeriksi valittiin Carita Lähdesmäki ja varapuheenjohtajaksi 
valittiin Marita Anjala. 
 
Annaleena Kuhanen toimii vanhempainyhdistyksen tiedotusvastaavana eli 
hoitaa yhteydenpidon sähköpostitse yhdistyksen ja luokan yhteyshenkilöiden 
välillä. 
 
Pirkko Taipale kertoi toimivansa Järvenperän koulun vanhempainyhdistys 
Himakassa ja saaneensa tehtäväkseen olla yhteyshenkilönä Auroran Koti ja 
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Koulu ry:hyn. Päätettiin, että Pirkko toimii yhteyshenkilönä myös K&K:sta 
Himakkaan päin. Pirkko toi esiin ehdotuksen Studia Aurora luentojen 
järjestämisestä yhteistyössä Himakan kanssa, esimerkiksi tammikuussa 2009.  
 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja 
Eija Kaarto ja sihteeriksi Carita Lähdesmäki. 

 
5. Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2008-2009 
 

Todettiin kuluvan lukuvuoden järjestettäviksi tapahtumiksi perinteiset 
Aurorapäivän organisointi ja ilmapallojen myynti vappuna. Lisäksi pyritään 
järjestämään luentotilaisuuksia ja mahdollisesti makkaranpaistoa kevään 
ulkotapahtumaan. 

 
6. Studia Aurora ja kriisityöryhmä 

 
Ehdotettiin mahdolliseksi luennoitsijaksi Studia Auroraan Liisa Keltikangas-
Järvistä ja päätettiin selvittää mahdollisuus saada hänet puhujaksi, 
puuhahenkilöinä toimivat Marjo Lehtinen ja Pirkko Taipale. Selvitetään myös 
seurakunnan, Järvenperän koulun Himakan ja Karamzinin koulun 
vanhempainyhdistyksen halukkuus yhteistyöhön asiassa. 
 
Keskusteltiin kriisityöryhmän jatkosta, koska edellisvuoden kokoontuminen oli 
koettu mielekkääksi, joskin turhan lyhyeksi. Sovittiin, että Marita Anjala ottaa 
yhteyttä Irene Ojansuuhun ja terveydenhoitajaan. Tapaaminen voitaisiin 
järjestää ennen joulua tai joulun jälkeen ja se voidaan myös nimetä uudelleen, 
jotta sillä olisi positiivisempi kaiku. 
 

7. Koulun ”lemmikkieläimet” 
 
Koulun toimeista koulun aulaan on vapaaehtoisvoimin kerätty erilaisia eläimiä 
lasten iloksi (akvaarioita, hyönteisiä, jne). Nämä ovat herättäneet lasten 
keskuudessa suurta kiinnostusta ja suosiota. Samalla annetaan arvokasta 
luontokasvatusta ja osoitetaan miten lemmikkieläimistä pidetään hyvää huolta. 
 
Ulla Hämäläinen kertoi koulun puolelta tulleen ehdotuksen eläimistön 
täydentämiseksi viljakäärmeellä. Jiri pistäytyi kertomassa koulun akvaarioista 
ja terraarioista sekä niiden asukkaista. Oppilaisiin akvaario ja terraario ovat 
tehneet lähtemättömän vaikutuksen. Kustannuksia viljakäärmeen ja sen 
asumuksen hankkimiseksi kertyisi hänen mukaansa yhteensä n. 100 euroa, 
ylläpitokustannuksia enintään 100 euroa vuodessa. 
 
Kokous päätti kustantaa käärmeen hankkimisen. Keskusteltiin siitä, että 
käärme olisi K&K:n ”nimikkokäärme”. 
 

 
8. Muita ehdotuksia ja teemoja 
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Keskusteltiin aiemmin sähköpostitse tehdystä ehdotuksesta kustantaa 
ensiapukoulutusta koulun opettajille, jonka K&K hylkäsi sähköposti-
kirjeenvaihdossaan, koska kyseisen koulutuksen järjestäminen kuuluu 
työnantajan eli Espoon kaupungin velvollisuuksiin. Päätettiin koettaa vaikuttaa 
Espoon kaupungin suuntaan, jotta opettajille järjestettäisiin tarvittava 
ensiapukoulutus (tällaista koulutusta ei ole järjestetty pitkiin aikoihin). 
Vaikutuskanavana voisi olla Koko-Espoo = Espoon vanhempainyhdistysten 
yhteistyöelin. 
 
Annaleena Kuhanen lupautui yhteyshenkilöksi KoKo Espoo –yhdistykseen. 
Hän kertoi samassa yhteydessä myös terveiset Susanna Lehdeltä, joka toimii 
tällä hetkellä KoKo-Espoo-yhdistyksen puheenjohtajana. K&K-yhdistyksen 
nettisivuilta voisi laittaa linkin KoKo-Espoon sivuille. 
 
Marjo Lehtinen ehdotti Curling-pelin vuokraamista koululle kahdeksi viikoksi 
marraskuussa, hinta on 40-50 euroa. Päätettin vuokrata peli mikäli 
kustannukset max 50eur. 
 
K&K:n nettisivuista todettiin, että Martti Hellström saa yhdistykselle 
kustannuksetta kotisivun käytön. Pasi Bordi tallentaa vanhojen sivujen tiedot 
uusille sivuille ”historiaa” –otsikon alle. Tämän jälkeen vanhat sivut poistetaan. 
 
Annaleena Kuhanen kaipaili luokkien yhteyshenkilölistaa, tavoitteena saada 
jokaiselta luokalta yksi henkilö yhteyshenkilöksi. Annaleena selvittää vielä 
muutamat puuttuvat nimet. 
 

9. Apulaisrehtorin ajankohtaiset asiat 
 
Ulla Hämäläinen toi esille vanhempien mahdollisuuden osallistua 
joulunäytelmään näyttelijöiksi. Päätettiin laittaa tiedustelua luokille. 
Hämäläinen tiedusteli myös halukkaita kahvien järjestäjiksi joulujuhlan 
yhteyteen. Kolmantena asiana hän toi esille, että koulun johtokuntaan valitaan 
uudet jäsenet tänä vuonna ja että ehdokkaita tarvitaan vanhempien joukosta.   
 
Ulla Hämäläinen toi esiin huolensa tihutöistä Lippajärven alueella. Tihutöiden 
tekijöinä saattaa olla Auroran koulun oppiltaitakin. Esimerkiksi K-market 
Raviolissa on tehty ilkivaltaa pulloautomaatilla ja Otto-automaatilla. 
 
Toimenpiteinä keskusteltiin mahdollisesta lähipoliisin vierailusta koululle ja Ulla 
Hämäläinen lupasi olla yhteydessä poliisiin. Käytiin yleisellä tasolla 
keskustelua vanhempien vaikutusmahdollisuuksista tilanteessa. Ehdotettiin 
myös, että kauppiaalle tarjotaan mahdollisuutta tulla tilaisuuteen, jos sellainen 
saadaan järjestettyä. Eija Kaarto ehdotti tiedotusta (kirjeenä koteihin) aiheesta 
viidensien ja kuudensien luokkien oppilaille K&K-yhdistykseltä. Sovittiin, että 
kehitellään tällaista tiedotetta sähköpostitse. 

   
 
 
Päätettiin kokous 
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  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 

 
   
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi.  
 
   
 
     

puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
Eija Kaarto  Carita Lähdesmäki 
 

 


