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KOKOUS 
 
Aika  Maanantai 24.11.2008 klo 18.30 – 20.15 
 
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 
  Ulla Hämäläinen (koulun edustaja)  
  Marjo Lehtinen 4a+c 
  Pirkko Taipale 6b 
  Sari Viding, 2c 
  Päivi Tiainen, 2b ja 4b 
  Soile Hänninen, 2c 
  Irmeli Westersråhle, DreamMix (4ac) 
  Pia Kontola, DreaMix ja 6c 
  Katja Torkkola 
  Jaakko Juvonen 
  Carita Lähdesmäki, 3b 
   
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 
 

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

- käydään läpi edellisessä kokouksessa käsitellyt asiat 
- mahdollisuus joulukuusimyyntiin 
- Viisikko-kahvila 
- Koko Espoon adressi Espoon päättäjille 
- yhdistyksen rahatilanne 
- seuraavat kokoukset 
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4. Studia Aurora, kriisityöryhmä ja poliisin tiedotustilaisuus 
 
Liisa Keltikangas-Järvistä tiedusteltiin luennoitsijaksi Studia Auroraan, mutta hänen 
aikataulustaan johtuen luento ei ole mahdollinen tällä lukukaudella, mikäli ei tule peruutuksia. 
Päätettiin selvittää mahdollisuus saada tilalle Raisa Cacciatore tai Anne Eskelinen. 
Seurakunta, Järvenperän koulun Himakka ja Karamzinin koulun vanhempainyhdistys olivat 
halukkaita yhteistyöhön asiassa. 
 
Lisäksi Pirkko Taipale kertoi Himakan organisoimasta Tuomo Sihvolan luennosta 28.1.2009 
aiheesta ”Lapsemme uudenlaisessa osallistuvassa Internetissä”. 
 
Kriisityöryhmän jatko on vielä epävarma, koska Irene Ojansuu on estynyt ainakin syksyn ajan. 
Korvaavaksi vetäjäksi Ulla Hämäläinen kysyy Sari Huhtaojaa, joka on aiemmin ollut 
vastaavanlaisessa toiminnassa vetäjänä. 
 
Poliisin ja terveydenhoitajan tiedotustilaisuus olisi mahdollista järjestää helmikuussa, mikäli se 
sopii lähipoliisi Sami Söderin aikatauluun. Tilaisuus järjestettäisiin päivällä oppilaille ja illalla 
vanhemmille, ja sinne olisivat tervetulleita myös lähikoulujen oppilaiden vanhemmat. Pia 
Kontola lupasi tehdä tilaisuudesta tiedotteen. Ulla Hämäläinen tarkistaa päivämäärän poliisilta 
ja terveydenhoitajalta, minkä jälkeen tehdään mainos tilaisuudesta koteihin. 
 
Vanhempainyhdistyksen tiedote ilkivaltatilanteesta Lippajärvellä jaettiin koteihin 
paperiversiona sekä sähköpostitse luokkien yhdyshenkilöiden kautta. Tiedote on saanut 
vastakaikua vanhemmissa. 
 
Keskusteltiin yleisesti, mitä muuta voisimme tehdä yhä jatkuvan ilkivaltakierteen 
katkaisemiseksi alueella. Satu Jumpponen ehdotti yhteydenottoa Espoon kaupungin 
nuorisotoimeen, mikä sai kannatusta ja Jumpponen lupautui myös hoitamaan asiaa. 
 

 
5. Muita edellisen kokouksen ehdotuksia 

 
Vanhempainyhdistyksen kustantama viljakäärme on hankittu koululle ja se odottelee vielä 
nimeä. 
 
Ehdotus ensiapukoulutuksen saamiseksi koulun opettajille esitettiin Koko Espoo –
yhdistykselle ja tämä on luvannut käsitellä sitä omassa kokouksessaan.  
 
Curling-peli vuokrattiin koululle kahdeksi viikoksi marraskuussa, ja n. 40 euron suuruinen 
lasku tulee jälkikäteen.  
 
K&K:n nettisivuista todettiin, että Pasi Bordi on tallentanut vanhojen sivujen tiedot ja lisää ne 
uusille sivuille ”historiaa” – otsikon alle. Vanhat sivut voidaan nyt poistaa. Lisäksi Bordi on 
laittanut sivuille otsikon ”Ajankohtaista”. Jatkossa vanhempainyhdistyksen 
kokouspöytäkirjoista tiedotetaan vanhemmille linkillä kotisivuille, eikä pöytäkirjaliitettä tarvita. 
Pohdittiin myös, mitä muuta kiinnostavaa sivuille voitaisiin saada ja ehdotuksena tuli lasten 
tuotoksia, jotka voisivat olla koulun oppilasparlamentista. Ulla Hämäläinen selvittää, miten 
asia voitaisiin käytännössä järjestää. 
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6. Viisikko-kahvila  

 
Viisikko-näytelmän kahviloiden hoidosta vastaavat 1B ja 6B – luokat. 

 
7. Koko Espoon adressi Espoon päättäjille 
 

Espoon päättäjien ilmoitettua mahdollisista säästöistä, jotka koskisivat kouluja, Koko Espoo 
perusti adressin nettiin. Vanhempainyhdistyksen tiedotusvastaava Annaleena Kuhanen tiedotti 
myös asiasta ahkerasti Auroran koulun vanhemmille, ja kaikkiaan adressiin tuli 7277 nimeä.
  

8. Joulukuusien myyntikampanja 
 
Annaleena esitteli mahdollisuuden myydä joulukuusia siten, että jokaisesta kuusesta kertyy 10 
euroa K&K –yhdistykselle. Innostuttiin asiasta, ja päätettiin toteuttaa kuusien myynti. 
Annaleena laittaa ti 25.11. mainoksen sähköpostilla kaikille luokille ja Ulla laittaa ti tai ke 
paperiversiona ko mainoksen jakoon koko koululle. Kuusitilaukset tulee tehdä 30.11 
mennessä ja kuuset pitää hakea pe 19.12 klo 17-19 koulun pihalta (sihteerin huom: päivä 
muuttui kokouksen jälkeen, koska lauantai ei enää sopinut kuusien toimittajille). Soile ja Sari 
ja Marjo ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi kuusien luovuttajiksi perjantai-illalla.  
 

9. Yhdistyksen rahatilanne 
 
Yhdistyksen tilillä on 159,95 e ja leiritilillä 171,41, yhteensä 331,36 euroa tällä hetkellä. 
Paitamyynnistä Marjolla on tulouttamatta yhdistykselle vielä noin 250 euroa. Toisaalta 
menojakaan ei ole näköpiirissä, joten vuodenaikaan nähden tilanne on hyvä. Tyypillisesti K&K 
–yhdistykselle kertyy varoja Aurorapäivästä sekä ilmapallo- ja makkaramyynnistä keväisin.  
 

8. Seuraavat kokoukset 
 
Ma 12.1. klo 18.30 
Ma 9.2.   klo 18.30 (Auroranpäivän vastuiden jakokokous) 
Ma 2.3.   klo 18.30 (Aurorapäivän järjestelyjen varmistuskokous) 
Ma 6.4.   klo 18.30 (Vappupallomyynnin ja kevätjuhlan makkaramyynnin organisointi) 
Ma 11.5. klo 18.30 

 
 
Päätettiin kokous 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 

 
   

Pöytäkirjan vakuudeksi.  
 
   
 
     

puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
Eija Kaarto  Carita Lähdesmäki 


