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JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
Aika  Maanantai 16.1.2012 klo 18.30 – 20.00 
 
Paikka  Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa  
 
Läsnä  Eija Kaarto 5A (pj)  

Ulla Hämäläinen (opettajien edustaja) 
Sari Karisto 2A, 6B 
Minna Mattila 1B ja 4C  
Katja Maidell 1A, 4B ja 6B 
Hanna Johansson 1C, trimix  
Carita Lähdesmäki 6B 
Tea Arosilta 1A  
Anu Poukka 1B, trimix (sihteeri) 
Pauliina Sahi 2A 
Annaleena Kuhanen trimix, 6B  

 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
1. Kokouksen avaus  
 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi.  
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Todettiin, että kokous ei ole laillinen ja päätösvaltainen. Sovittiin, että joku 
johtokunnan jäsenistä hyväksyy päätökset puhelimitse, jotta saamme kokouksen 
päätösvaltaiseksi. Päätettiin kysyä Soile Hännistä ja näin tapahtui.  
 

3. Kokouksen työjärjestys  
 

Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä:  

 Opetusneuvoksen arvonimen hakeminen ja varainhankinta 

 Kahvilat koululla tapahtumien yhteydessä 

 IsItFree reklamaatio 

 Aurorapäivän valmistelut 

 Vappuohjelma koululle 

 Kesäkerho 

 Joulunäytelmän paita- ja DVD-myynnin tulos 

 Johtokunnan jäsenvaihdos  

 Energiajuomakiellot 

 Kannanotto tokaluokkalaisten Iltapäiväkerho mahdollisuuksiin 

 Koulun sisäilmaongelmat 

 Rehtorin raha-anomukset 

 Muut esille tulevat asiat 
 
 
4. Opetusneuvoksen arvonimen hakeminen rehtori Martti Hellströmille ja varainhankinta 
 

Yhdistys on varannut teatteriesityksen Unga Teatern: Varo Hirveä, Vesta Linnea. 
Esitys on 14.4. klo 15. Lippujen hinnat 18 € / kpl – normaalihinta 14 € / kpl. 
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Esityksellä hankitaan varoja rehtorille haettavaan Opetusneuvoksen arvonimen lain 
mukaan määräytyvän veron maksamiseen. Tämä asia päätettiin kertoa lippujen 
markkinoinnissa, jotta vanhemmille tulee tiedoksi mihin tuotto käytetään ja miksi 
lippujen hinnat ovat hiukan normaalia kalliimmat. 
 
Sovittiin, että lipputilauksia varten avataan oma Internet linkki, jotta tilaukset 
kirjautuvat suoraan yhteen ja tilauksista nähdään myös tilausjärjestys. Lippuja on 
rajoitettu määrä - 140 kpl. Tilatut liput maksetaan yhdistyksen tilille, ja liput jaetaan 
luokittain reppupostina. Lippujen varaajille lähetetään erikseen posti maksuohjeista. 
 
Lipunmyyntiä jatketaan Aurorapäivänä yhdessä toimintapisteessä, mikäli näytökseen 
on siinä vaiheessa vielä lippuja myytävänä. 
 
Annaleena Kuhanen laatii tiedotteen ja lähettää sen luokkien yhteyshenkilöille. 

 
5. Kahvilat koululla tapahtumien yhteydessä 
 

Vaalikahvila 22.1. Presidentinvaalin 1. kierroksella on toiminnassa klo 9-18 

(tarvittaessa klo 20 asti). 

Mahdollisen toisen kierroksen 5.2. kahvilan pitämisestä laitetaan kysely luokille. 

Vastaus pyydetään viimeistään maanantaina 23.1. Annaleena Kuhanen tiedottaa 

luokkien yhteyshenkilöille. 

Samalla päätettiin hankkia 1 kpl pumpputermareita yhdistyksen varoilla luokkien 

käyttöön tulevia kahviloita varten. 

6. IsItFree reklamaatio 
 

Luokille laitetaan kysely onko vielä monta perhettä, jotka ovat tilanneet valokuvat, 

mutta eivät niitä vielä ole saaneet. IsitFreeltä kysytään onko mahdollista toimittaa 

näitä kuvia kuvatiedostoina. 

Kyselyn tulosta on mahdollista käyttää muun reklamaatiomateriaalin tukena 

kuluttajavalituslautakuntaan tehtävässä kirjelmässä. 

Annaleena Kuhanen valmistelee tiedotteen. 

7. Aurorapäivän valmistelut 
 

Aurorapäivän valmisteluja varten luokille lähetetään tiedote ja kysely. Tiedotteen 

liitteeksi laitetaan lista siitä, minkälaisia toimintapisteitä Aurorapäivässä on koululla 

ollut. Luokat saavat itse miettiä mitä haluavat toteuttaa. 

Aurorapäivän toiminnasta tehdään päätös 6.2.2012 kokouksessa. Tähän kokoukseen 

toivotaan osallistujaa joka luokalta, jotta saadaan yhteinen näkemys Aurorapäivän 

kokonaisuudesta. 

Annaleena Kuhanen valmistelee tiedotteen. 

8. Vappuohjelma koululle 
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Keskusteltiin vappuohjelman hankkimisesta koululle. Ulla lupasi googlettaa asiaa – 

katsoa tarjontaa ja hintoja. Asiaan palataan 6.2 kokouksessa. 

Vappupallojen myyntikampanjalle on vetäjä, Jonna Ruoho. Pallojen täyttötalkoisiin 

tarvitaan 8-10 henkilöä edellisenä iltana, ja pallojen jakoon 3-4 henkilöä. 

9. Kesäkerho 
 

Keskusteltiin kesäkerhon organisoinnista. Kesäkerho on tarkoitettu 1-2 luokkalaisille.  

Kerhoa on tarkoitus pitää 3 viikkoa koulun loppumisesta juhannukseen arkisin klo 

9-15..  

Kesäkerhon järjestämistä sinänsä puollettiin, mutta sillä edellytyksellä että toiminnalle 

löytyy Koti ja koulu –yhdistyksen puolesta koordinoija (voi olla johtokunnan jäsen tai 

muu aktiivinen vanhempi).  

Koordinoijalle on olemassa työlistat, ja mm rahastonhoitaja huolehtii osasta 

tehtävistä. Kerhon koordinoijan vastuulle kuuluu mm. huolehtia, että kerho-ohjaajat 

rekrytoidaan (etsiminen, haastattelut, sijaisten hankkiminen), palkanmaksu kerhon 

vetäjälle / vetäjille, ilmoittautumiset, kännykkäliittymien hankinta, , tiedotus 

vanhemmille ja vakuutusten ottaminen. 

10. Varainkeräys – joulukuusien myynti ja joulunäytelmän paita- + DVD-myynnin tulos 
 

Joulukuusia myytiin 56 kpl, josta yhdistykselle nettotuottoa 560 €. 
 
Peppi-DVD tilauksia saatiin 98 kpl x 15 € = 1.470 € ja Peppi-paitoja ostettiin 65 kpl x 
12 € = 780 € Yhteensä tuottoa joulunäytelmästä kertyi karkeasti 2/3 eli noin 1500 € 
 

11. Johtokunnan jäsenvaihdos  
 

Johtokunnan jäsen Mikko Hannula pyytää eroa tehtävästään, koska hänellä ei ole 
mahdollisuutta osallistua kokouksiin. Hänen tilalleen yhdistyksen johtokuntaan valittiin 
Tea Arosilta. 
 

12. Energiajuomakiellot 
 

Viime vuoden puolella lähialueen K-kaupat saatiin sitoutumaan energiajuomien 

myyntikieltoon alle 15-vuotiaille vanhempien adressin perusteella. 

Sovittiin, että kauppakäynneillä tarkistetaan onko kaupoissa edelleen näkyvillä 

kiellosta kertova ilmoitus. Mikäli ei ole, asiasta voi kysyä kaupassa huolestuneena 

vanhempana. 

13. Kannanotto tokaluokkalaisten Iltapäiväkerhoon osallistumismahdollisuuksiin 
 

Länsiväylässä ollut artikkeli tokaluokkalaisten jäämisestä kouluilla toimivien 

iltapäiväkerhojen ulkopuolelle kirvoitti keskustelun tilanteesta Auroran koululla. 

Kysymys on iltapäiväkerhotoiminnan rahoituksesta. 
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Sovittiin, että kysytään onko Espoossa menossa asiasta yhteiskampanjaa tai 

kannanottoa vanhempainliiton tai Espoon alueellisen vanhempainyhdistyksen kautta. 

Mikäli on, osallistutaan näihin. 

Tarkistetaan Espoon kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma – onko 

siellä mainintaa asiasta esim. turvallinen koulupäivä. Tästä suunnitelmasta olisi tukea 

kampanjan perusteluissa. 

Keskusteltiin yhdistyksen mahdollisuudesta lähestyä kaupunkia mielipiteellä ja 

ilmaista huolensa asian suhteen. 

14. Koulun sisäilmaongelmat 
 

Keskusteltiin oppilaiden sairastelusta. Koti ja koulu –yhdistys on vakavasti huolissaan 

tilanteesta ja siitä riskistä, että koulun remontti lykkääntyisi jälleen. Päätettiin 

keskustella terveydenhoitajan kanssa onko mahdollista toteuttaa oppilaiden 

vanhemmille lähetettävää kartoitusta oireilusta. Tällä hetkellä tiedossa on yksittäisiä 

tapauksia ja huhupuheita. Kartoituksella saataisiin faktoja toiminnan tueksi.  

Päätettiin kirjoittaa koulun ja oppilaiden tilanteesta kirjelmä yhdessä koulun 

johtokunnan kanssa.  

Tällä hetkellä koulun rakennusurakan aloitusaika on 2013. Jotta aloitus ei tästä enää 

siirry myöhäisemmäksi, ehdotettiin, että asiasta on pidettävä ääntä myös vanhempien 

suunnalta. Tällä tarkoitetaan tiedotusta, ettei tilanne näytä nykyisten toimienkaan 

jälkeen parantuneen ja että ongelmia vaikuttaa ilmenevän niissäkin osissa koulua, 

joihin tähänastiset tutkimukset ja korjaukset eivät ole ulottuneet. 

Keskustelussa oli ehdotus jutusta Länsiväylälle. Taustaksi mietitään esim. 

allergialääkärin haastattelua. Carita Lähdesmäki lupasi hoitaa yhteyden 

Länsiväylään. 

Koska opettajien taukotilassa oleminen aiheuttaa oireita osalle osallistujista, päätettiin 

siirtää Auroran Koti ja Koulu yhdistyksen kokoukset parakin puolelle seuraavasta 

kokouksesta lähtien. 

15. Raha-anomukset 
 

Rehtori oli jättänyt yhdistykselle 3 raha-anomusta: 

 kerhojen rahoittaminen, toiminnan lisäviikot keväälle 

 17.2. bussikuljetus Oittaalle koulun retkipäivänä 

 Kulttuurifiestojen palkinnot 
 

Päätettiin rahoittaa seuraavasti: 

 kerhot 1200 €, 2 lisäviikkoa kerhotoimintaan 

 17.2. bussikuljetukset Oittaalle koulun retkipäivänä 

 Kulttuurifiestojen palkinnot, 10 kpl Bio Grani leffalippuja arvottavaksi 
 

16. Muut esille tulevat asiat 
 

Muita esille tulevia asioita ei ollut. 
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17. Seuraavat kokoukset 
 
 K&K kokous ma 6.2.2012 klo 18.30 HUOM: sisäilmaongelmien vuoksi parakissa 
K&K kokous ma 5.3.2012 klo 18.30 HUOM: sisäilmaongelmien vuoksi parakissa 
K&K kokous ma 2.4.2012 klo 18.30 HUOM: sisäilmaongelmien vuoksi parakissa 
K&K kokous ma 7.5.2012 klo 18.30 HUOM: sisäilmaongelmien vuoksi parakissa 
 

18. Puheenjohtaja Eija Kaarto päätti kokouksen klo 20.00  
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Eija Kaarto    Anu Poukka 
puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 


