
AURORAN KOTI JA KOULU RY                     Pöytäkirja 25.10.2010 
 
 
KOKOUS 
 
Aika  Maanantai 25.10.2010  klo 18.30 
 
Paikka  Auroran koulu, henkilökunnan taukotupa 
 
Läsnä  Eija Kaarto 4A  (pj) 
  Päivi Tiainen 4B, 6B 
  Sari Viding 4C, 1B 
  Ulla Hämäläinen opettajien edustaja 
  Katja Maidell 3B, 5B 
  Mikko Hannula 1C 
  Carita Lähdesmäki 5B 
  Teija Kuisma 6B,2B 
  Pauliina Sahi 1A 
  Katja Kvintus 1B 
  Annaleena Kuhanen 2A, 5B 
  Marita Agarth 1A 
  Soile Hänninen 4C 
  Sari Tammikari 1A ( sihteeri )   
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Eija Kaarto avasi kokouksen ja 
toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 
 

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

– uuden johtokunnan työnjaon viimeistely 
– joulukuusimyynnin järjestäminen 

   –   keskustellaan kesäkerhon järjestämisestä 
   –   koulun johtokuntaan tarvitaan uusi varajäsen 
   –   keskustellaan koulukuvauksen järjestäjän kilpailuttamisesta ja 
        valinnasta. 
   –   keskustellaan joulujuhlakahvilan järjestämisestä 
   –   keskustellaan Studia Auroran luennoitsijan hankinnasta 

– keskustellaan Martti Hellströmmin äänestyksestä Espoon 
positiivisimmaksi henkilöksi. 

– keskustellaan mahdollisesta poliisin vierailusta koulullamme 
 

4.  Valittiin alkaneelle toimikaudelle sihteeriksi Sari Tammikari ja 
KokoEspoo-yhteyshenkilöksi Carita Lähdesmäki. 
 



5.   Joulukuusimyynti päätettiin järjestää tänäkin vuonna koulullamme.  
Päiväksi ehdotettiin 21.12 ja tapahtumapaikaksi koulumme piha. 
Järjestelyistä vastaa Annaleena Kuhanen, joka värvää vapaaehtoisia 
myyjiksi. Joulukuusien hinnasta keskusteltiin ja hinta päätettiin pitää  40 
e / puu, kuusen pituudesta riippumatta. Tiedotus kuusien 
ostomahdollisuudesta vanhemmille toimitetaan reppupostina ja he 
tilaavat kuuset etukäteen. Toivomuksia kuusen pituudesta saa esittää. 
 

 
6.  Ulla Hämäläinen oli tiedustellut Merja Viskarilta Hilperosta, onko  

heillä kiinnostusta järjestää ensi kesänä kesäkerhoa koululla. 
Kiinnostusta ei ollut. Päätettiin, että Koti ja Koulu ry ottaa selvää 
koulunkäyntiavustajien halukkuudesta toimia kesäkerhon ohjaajina ja 
mikäli halukkuutta on aloittaa K&K valmistelut kesäkerhon 
järjestämisestä  
 
 

7.  Koulun johtokuntaan tarvitaan uusi varajäsen poismuuttaneen Jaakko 
Lassilan tilalle. Varajäsen toimii pj Susanna Lehden henkilökohtaisena 
varajäsenenä. Varajäseneksi ehdotettiin Mikko Hannulaa, joka antoi 
suullisen suostumuksensa. Eli välitämme tiedon koulun johtokunnalle 
Koti ja koulu ry:n ehdotuksesta. 

 
8.  Todettiin, että koululle oli tullut vasta yksi tarjous koulukuvauksen 

järjestäjiltä. Päätettiin, että Sari Tammikari pyytää tarjouksia viideltä eri 
palvelun tarjoajalta ja pyrkii kokoamaan niistä yhteenvedon ennen 
seuraavaa kokousta. 

 
9. Keskusteltiin joulujuhlakahvilan järjestämisestä. 5a oli kysellyt jo 

mahdollisuutta järjestää ja 5b saattaisi olla kiinnostunut. Päätettiin 
tiedustella halukkuutta kaikilta luokilta luokkien yhteyshenkilöiden 
kautta. 

 
10.  Keskusteltiin Studia Auroran luennoitsijan valinnasta. Ehdotettiin 
   unitutkija Markku Partista ja HelsinkiMission nuorisopalveluiden 
   johtajaa Olavi Sydänmaanlakkaa luennoitsijoiksi. Päätettiin  
   tiedustella heidän aikataulujaan ja taksojaan. 
 
11.  Keskusteltiin käynnissä olevasta äänestyksestä, jossa äänestetään 
   Espoon positiivisinta henkilöä. Ehdokkaana on koulumme rehtori 
   Martti Hellström. Päätettiin esittää Koti ja Koulu ry:n tuki rehtorin  

Valitsemiseksi ja tiedottaa siitä luokkien yhteyshenkilöiden kautta 
luokkien mailijakeluilla. 

 
12. Keskusteltiin mahdollisesta poliisin vierailusta koulullamme. Päätettiin 

tiedustella asiaa tarkemmin. 
 
13.  Muita kokouksessa esiin tulleita asioita olivat Koti ja Koulu ry:n 
   tämänhetkinen kassatilanne minkä todettiin olevan erinomainen. 

Lisäksi todettiin, että elokuvalisenssi maksetaan yhdistyksen varoista. 
Kevään kokouksien ajankohdat päätetään seuraavan kokouksen 
yhteydessä. 

 



 
14.  Seuraavat kokoukset 
    –  22.11.2010 klo 18.30 
 
15.   Kokouksen päättäminen 
    
   Puheenjohtaja päätti kokouksen noin 19.40. 
 
 
 
   Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
   puheenjohtaja     kokouksen sihteeri 

Eija Kaarto      Sari Tammikari 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
        


