
 
 
 
 
AURORAN KOTI JA KOULU RY                     Pöytäkirja 14.11.2011 
 
 
KOKOUS 
 
Aika  Maanantai 14.11.2011  klo 18.30 
 
Paikka  Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Läsnä  Eija Kaarto 5A  (pj) 
  Tea Arosilta 1A 
  Ulla Hämäläinen opettajien edustaja 
  Marja Forsel trimix ja 5C   

Annaleena Kuhanen trimix, 6B 
Carita Lähdesmäki 6B 

  Hanna Johannsson 1C, trimix 
  Minna Mattila 1B ja 4C 
  Päivi Tiainen 5B 
  Tarita Vähä-Vahe 2C ja 4C 
  Soile Hänninen 5C 
  Sari Tammikari 2A ( sihteeri )   
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja 
toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Eija Kaarto joutui poistumaan kesken 
kokouksen ja kokouksen puheenjohtajana jatkoi Soile Hänninen. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
   Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen 
 
3. Kokouksen työjärjestys 
   
   Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä 
   –   sovitaan joulukuusimyynnin järjestäminen 

– keskustellaan koulukuvauksesta ja reklamaation tekemisestä 
– Sovitaan joulunäytelmän paita ja DVD –myynnin järjestämisestä 
– Kuvaverkon Elisa Vaajasaari esittelee Kuvaverkon toimintaa ja 

tekee meille tarjouksen koulukuvauksen järjestämisestä 
– Sovitaan tarjouspyyntöjen tekemisestä sekä Focusoivalle että 

Seppälän kuvalle. 
– Keskustellaan muista asioista, joita kokouksen aikana tulee esille. 
– Katsotaan tulevien kahviloiden tilanne.        

   
 



4.   Annaleena Kuhanen on toimittanut mainokset joulukuusikampanjasta 
luokkien yhteyshenkilöille. Vanhemmilta oli tullut jo ennakkotilauksia ja 
toiveita saada pienempiä ja kapeampia kuusia valikoimaan. Annaleena 
lupasi välittää toiveen kuusien tuottajalle. Ennakkotilattujen 
Joulukuusien jako järjestetään koulun pihalla 21.12 KLO 18-19.30 ja 
vapaaehtoisiksi kuusien jakotapahtumaan ovat ilmoittautuneet Pauliina, 
Tarita, Jonna, Sari, Soile ja Annaleena.  

 
5.  Koulukuvien toimituksessa on ollut viivästyksiä sekä runsaasti 

epäselvyyksiä. Opettajat ovat jääneet kokonaan vaille heille luvattua 
ryhmäkuvaa. Osa oppilaista oli saanut sekavia kuvapaketteja ja jonkun 
kuvat olivat jääneet kokonaan tulematta. Kuvien tilaaminen oli hyvin 
hankalaa ja nettisivut eivät toimineet kunnolla. Päätimme pyytää 
IsItFree:ltä hyvityksenä koko koulusta otetun kuvan kaikille oppilaille 
ilmaiseksi sekä henkilökunnan ryhmäkuvan kaikille kuvassa oleville. 
Kuvien toimitus pyydettiin suoraan koululle, vararehtori Ulla 
Hämäläiselle. Koko koulun kuva jaettaisiin oppilaille reppupostina, 
mikäli IsItFree hyväksyy Koti ja Koulu ry:n tekemän reklamaation. Sari 
Tammikari toimittaa reklamaation Juha Grandlundille IsItFree:lle. 
 

6. Peppi-näytelmän paitojen ja DVD –myynnin järjestämisestä sovittiin 
seuraavaa: Myyntiä ovat lupautuneet hoitamaan 17.12 Tea Arosilta, 
Päivi Tiainen, Pauliina Sahi ja Tarita Vähä-Vahe. Paitojen ja DVD:n –
myyntihinnat päätetään, kun rehtorilta saadaan lopulliset ostohinnat 
varmistettua. Mainokset paita- ja DVD –myynnistä pitää olla valmiina 
viikkoa ennen myyntitapahtumaa.  

 
 
7. Kuvaverkon Elisa Vaajasaari piti pienen esittelyn Kuvaverkon 

palvelusta. Esittely oli erittäin kattava ja harkitsemme tarjousten 
jälkeen, kuka lopulta hoitaa koulumme ensi vuoden kuvaukset.  
 

8. Soile on maksanut kerhoavustuksen koululle Koti Ja Koulu Ry:n tililtä. 
Ullalta saimmetiedon, että Espoon kaupunki on myöntänyt 
koulullemme 5700 e kerhorahaa, joten kerhot pystytään toteuttamaan 
suunnitellusti. Koti ja Koulu ry:n hankkimat harrastevälineet ovat 
kovassa käytössä. Oppilasparlamentin avustus maksetaan heti, kun 
oppilasparlamentti on päättänyt, mihin he haluavat avustuksen käyttää. 

 
9. Sisäilmatutkimuksesta ei ole tullut lisätietoja. Remontti jatkuu. 2014 

pitäisi alkaa uuden koulun rakentaminen. 
 
10. Joulunäytelmäkahvilan järjestävät 5A ja 5C. Vaalikahvilan järjestää 4B 

tammikuussa 
 
11. Seuraava kokous pidetään 12.12.2011 opettajien taukotilassa klo 

18.30. Seuraavan kokouksen asialistalla ovat Peppi –näytelmän DVD- 
ja paitamyynnin käytännön järjestelyt ja koulukuvaajan valinta. 

 
12. Annaleena Kuhanen pyysi palautetta sosiaalisen median illasta. 

Palaute oli positiivista ja ilta oli ollut antoisa.  
     
13.   Puheenjohtaja Soile Hänninen päätti kokouksen klo 20.00 



 
 
 
 
   Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
   puheenjohtaja     kokouksen sihteeri 

Eija Kaarto      Sari Tammikari 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
        


