
TOIMINTAKERTOMUS  
AJALTA 1.8.2011 - 1.7.2012  
Toimihenkilöt 

Toimintakauden aikana johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Eija Kaarto ja sihteerinä Sari 

Tammikari. Rahastonhoitajana on toiminut Soile Hänninen, tiedottajana Annaleena Kuhanen ja 

nettivastaavana Pauliina Sahi. Johtokunnan jäseniä ovat lisäksi Carita Lähdesmäki, Päivi Tiainen, 

Katja Kvintus, Jonna Ruoho ja Anu Poukka. Alkukauden oli vielä jäsenenä myös Mikko Hannula, 

jonka erottua johtokunnasta tilalle valittiin Tea Arosilta. Opettajakunnan edustajana on toiminut 

vararehtori Ulla Hämäläinen. 

Valittiin tilintarkastajiksi tulevalle tilikaudelle Merja Hämäläinen ja Niklas Lindberg sekä varatilin-

tarkastajiksi Irmeli Westerstråhle ja Tea Arosilta. 

Jäsenyys  

Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen. 

Toiminta  

Johtokunta on kokoontunut toimintakauden aikana 9 kertaa. Toimintavuodelle asetetut tavoitteet 

saavutettiin hyvin. 

Kuluvana vuonna järjestettiin seuraavaa toimintaa:  

Syksy 2011: 

 Orffit - orkesteri Auroran koululla 19.8. 

 Kustannettiin Auroraseminaarin tarjoilut 

 Tuettiin koulun kerhotoimintaa lahjoittamalla rahaa koululle, jotta koulu pystyi järjestämään 

suunnitellut kerhot siitä huolimatta, että kaupunki oli vähentänyt kerhotoimintaan 

myönnettyjä varoja 

 Organisoitiin Nettiguru –ilta yhdessä Järvenperän ja Karamzinin koulujen kanssa. 

 Järjestettiin neljännen kerran joulukuusimyynti, joka onnistui jälleen hyvin. 

 Järjestettiin Peppi-joulunäytelmän paitojen ja dvd-levyjen myynti ja tilaustenhallinta (rahat 
suoraan koulun tilille) 

Kevät 2012: 

 Tuettiin edelleen koulun kerhotoimintaa 

 Päätettiin yhdessä koulun johtokunnan kanssa hakea rehtori Martti Hellströmille 

opetusneuvoksen arvonimeä ja organisoitiin ”Varo Hirveä, Vesta Linnea” -teatteriesityksen 

myynti rahojen keräämiseksi. 

 Organisoitiin Aurorapäivän järjestelyt yhteistyössä koulun ja opettajien kanssa 

 Pidettiin vappuilmapallojen myynti- ja täyttötalkoot 

 Tilattiin taikuri Keke Pulliaisen esitys koululle vappuna 

 Järjestettiin Vinski- kevätjuhlaelokuvan dvd-levyjen myynti ja tilaustenhallinta (rahat 
suoraan koulun tilille) 

Kesä/Alkusyksy 2012: 

 Hallinnoitiin kesäkerhon järjestelyjä (ohjaajien rekrytointi, palkanmaksu, sijaisten 

järjestäminen ja kerhomaksujen kerääminen), jotta tällaistakin toimintaa oli mahdollista 
järjestää koulun puitteissa. 

Kuluvana toimintavuonna on hankittu koululle mm: 

 Koulun henkilökunnalle kakku joulukahveille ja joulukukat 

 Tarjoiluja eri tilaisuuksiin 

 Hankittiin koululle hyppynaruja ja jalkapalloja 

 Myönnettiin avustuksia koulun harrastustoiminnalle, mm kustannettiin kulttuurifiestojen 

palkinnot 

 Maksettiin bussikuljetukset Oittaalle (helmikuun liikuntapäivä) 

 Hankittiin teräspumpputermospullo ja kahvinkeitin (käytettäväksi tapahtumien 

kahvituksissa) 



 Tuettiin 6. luokkien leirikouluja 

 Kevätkukat henkilökunnalle 

 6. luokkien kukitukset, hymypatsaat ja stipendit 

Toimintakaudella oli huomattavia ongelmia koulukuvaukseen liittyen. Valittu toimittaja Isitfree 

osoittautui epäluotettavaksi: kuvien saaminen myöhästyi paljon luvatusta, toimitukset olivat vääriä 

tai puutteellisia. Johtokunta koetti parhaansa mukaan vaikuttaa eri tavoin siihen, että ongelmia olisi 

saatu korjattua siinä määrin kuin mahdollista. Lisäksi valokuvaajana työskentelevä Sari Tammikari 

ystävällisesti kuvasi vapaaehtoistyönä oppilaita, joille Isitfree ei lukuisista valituksista huolimatta 

koskaan toimittanut heidän maksamiaan kuvia. K&K maksoi ainoastaan kuvapaketit. Johtokunta 

päätti myös valita seuraavan vuoden kuvausfirman tunnettujen, useita vuosia alalla toimineiden 

yritysten joukosta, jotta vältetään riski, että vastaavia ikäviä kokemuksia ilmenisi enää. 

Yhdistys pyrki vaikuttamaan Espoon kaupunkiin sisäilmaongelmien korjaamiseksi järjestämällä 

jutun aiheesta Länsiväylä –lehteen ja lähettämällä vetoomuksia päättäjille. Mikään taho ei 

kuitenkaan vastannut eikä reagoinut vetoomuksiin millään tavalla. Yhdistys olisi myös ollut valmis 

kustantamaan ja organisoimaan lisätutkimuksia sisäilmaongelmien selvittämiseksi, mutta tämä 

kiellettiin kaupungin toimesta. 

Toimintakauden aikana yhdistyksen nettisivuja uudistettiin: rakennetta selkiytettiin ja yleisilme 

saatiin raikkaammaksi. 

Johtokunta 

 


