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JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
 
 
Aika  Tiistai 8.5.2012 klo 18.30 – 20.00 
 
Paikka  Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Läsnä  Eija Kaarto 5A (pj) 

Ulla Hämäläinen (opettajien edustaja) 
Annaleena Kuhanen trimix, 6B 
Katja Kvintus, 2B (sihteeri) 
Jonna Ruoho, 4A 
Soile Hänninen, 5C 
Minna Mattila 4C 
 

 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että läsnä ei ole tarpeeksi K&K johtokunnan jäseniä päätösten tekemiseksi. 
Päätettiin käsitellä asialistalla olevat asiat kokouksessa ja Carita Lähdesmäki vahvisti 
päätökset puhelimen välityksellä.  

 
3. Kokouksen työjärjestys 
 

Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä: 
 
a) Koulun sisäilmaongelma 
b) Kesäkerho 2012 
c) Vapputaikuri 2012 
d) Vappuilmapallotempaus 2012 
e) Vesta-Linnea-teatteriesitys 
f) Koulukuvaprojekti 
g) Koko koulun elokuvan DVD- ja t-paitamyynti 
h) Energiajuoma-adressi 
i) Lahjoitukset koululle 

 
4. Koulun sisäilmaongelma 
 

Koulun sisäilmaongelmat ja lasten sairastelu herätti kokouksessa paljon keskustelua. 
Espoon kaupungin kiinteistöpalvelun vastaavan mestarin Mauri Karomaan mukaan 
koulun vanhassa osassa ei ole tarpeen tehdä sisäilmatutkimuksia. Vanhempien huoli 
asiasta on kova ja päätettiin viedä asiaa jollakin tavoin eteenpäin. Asiaa ei siirretä 



seuraavaan kokoukseen ensi syksylle vaan päätetään jatkotoimenpiteet vielä 
toukokuun aikana johtokunnan sähköpostikeskusteluissa. 
 

5. Kesäkerho 2012 
 

Kesäkerhon ohjaajat on palkattu ja vakuutukset maksettu. Sijaisiksi on varalla kaksi 
kasvatustieteen opiskelijaa sekä Martti-rehtori, joka on luvannut tuurata tiukan paikan 
tullen. Katja Kvintus lähettää toukokuun aikana kerhoon tulevien lasten vanhemmille 
muistutuksen kesäkerhomaksun eräpäivästä (31.5.) ja ohjeet kerhoa varten, johon 
hän pyytää etukäteen kommentit kerho-ohjaajilta.  

 
6. Vapputaikuri 2012 

 
K&K:n tilaaman taikuri Keke Pulliaisen taikuriesitys sai kiitosta sekä lapsilta että 
aikuisilta.  

 
7. Vappuilmapallotempaus 2012 
 

Vappupallojen täyttötalkoissa oli mukavasti porukkaa ja pallot saatiin täytettyä 
muutamassa tunnissa. Yön aikana yhden pallolajin palloissa oli useampi tyhjentynyt 
ja Jonna Ruoho kävi Ilmapallokeskuksessa vaihtamassa ne ehjiin. Ehdotettiin, että 
ensi vuonna pallojen tilauslomake laitettaisiin nettiin. Tilausmäärä oli suurin piirtein 
sama kuin edellisenäkin vuonna, vaikka lapsille jaettiin mustavalkoiset 
tilauslomakkeet värikuvia sisältäneiden sijaan. 

 
8. Planetaario 
 

Päätettiin keskustella planetaarion tilaamisesta syksyn ensimmäisessä kokouksessa. 
Todettiin, että planetaario tulee tilata ennen koulun saneerausta ja väistötiloihin 
siirtymistä. 

 
9. Vesta-Linnea-teatteriesitys 
 

Teatteriesitys sai katsojilta kiitosta. Vaikka kaikkia lippuja ei saatu myytyä, sali tuntui 
täydeltä ja tunnelma oli hyvä. Lippujen myynti sekä suorat lahjoitukset ovat tuottaneet 
yhteensä noin 1000 euroa.  

 
10. Koulukuvaprojekti 
 

Sari Tammikari kuvasi 12.4. ne oppilaat, jotka olivat jääneet ilman koulukuvia. Sarin 
kuvia kehuttiin ja vanhemmat olivat niihin tyytyväisiä. Kuvien valmistuttua koululle 
toimitettiin myös läjä kuvia IsItFreelta, jotka on jaettu reppupostina koteihin. Tuossa 
kuvaerässä oli paljon ylimääräisiä kuvia ja paljon puutteita, mutta todettiin, että 
vanhempainyhdistyksen osalta asia on nyt loppuun käsitelty. 

 
11. Koko koulun elokuvan DVD- ja t-paitamyynti 
 

Vinski-elokuvan näytökset ovat 31.5. Tapiolan kulttuurikeskuksessa klo 18 ja 19. 
Sovittiin, että K&K ottaa hoitaakseen vain DVD-myynnin, ei t-paitoja. 
Myyntitapahtuman vastuuhenkilöiksi nimettiin Katja Kvintus ja Tarita Vähä-Vahe. 
Kokouksessa keskusteltiin, olisiko parempi ottaa netin kautta ennakkotilauksia vai 
vain tilata edellisten vuosien myyntimäärien perusteella tietty määrä levyjä näytöksen 
yhteydessä myytäväksi, sillä näytösajankohta on niin lähellä todistusten jakoa että 
tilausten kerääminen näytöksen yhteydessä on liian myöhäistä. Annaleena lupasi olla 
yhteydessä rehtoriin. 



Lisäys kokouksen jälkeen: rehtorin kanssa on sovittu, että hän tilaa leffoja ennakkoon 
120 kpl ja K&K hoitaa niiden myynnin vanhemmille elokuvanäytöksen yhteydessä. 
DVD-myynnistö lähetetään vanhemmille lyhyt tiedote sekä Wilman että luokkien 
yhteyshenkilöiden kanssa, ja samassa yhteydessä kysellään vapaaehtoisia 
auttamaan myyntipäivänä. Katja Kvintus koordinoi vapaaehtoisten ilmoittautumiset. 

 
12. Energiajuoma-adressi 
 

Eija kertoi, että energiajuoma-adressista ei ole vieläkään kuulunut mitään. Ohjeet 
tulevat todennäköisesti nettiin. Päätettiin pitää asia mielessä ja ottaa sitä 
käsiteltäväksi ensi syksynä. 
 

13. Lahjoitukset koululle 
 

K&K myönsi koululle määrärahaa kuudesluokkalaisten stipendeihin seuraavasti: 
- 2 kpl 25 e per luokka ja 
- 2 kpl 15 e per luokka  
 
Lisäksi K&K maksaa henkilökunnan kevätkukat, kuudesluokkalaisten ruusut ja kakun 
henkilökunnan kevätkahveille. Ulla lupasi hoitaa nämä hankinnat. 
 

14. Muut asiat 
 

Eija ehdotti, että K&K hankkisi edullisen (max 40 e) kahvinkeittimen, jota 
luokkatoimikunnat voisivat lainata. Ehdotus hyväksyttiin. Eija lupasi hankkia keittimen. 
 
Päätettiin, että vanhempainyhdistys ei mene esittäytymään tulevien ekaluokkalaisten 
vanhempainiltaan 9.5. vaan vasta syksyn vanhempainiltaan, jonka yhteydessä 
muodostetaan luokkatoimikunnat. 
 

Seuraavat kokoukset 
 

K&K kokous ma 27.8. klo 18:30 
K&K vuosikokous ti 18.9. klo 18:30 

 
 
Puheenjohtaja Eija Kaarto päätti kokouksen klo 20.00 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
 
Eija Kaarto     Katja Kvintus 
puheenjohtaja .    kokouksen sihteeri 


