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KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Maidell avasi kokouksen klo 18.30.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Joulukuusi-kampanja
Viime vuoden kampanjan toteuttaja Annaleena Kuhanen on lupautunut olemaan
kontaktina 2012 yhdessä uuden jäsenen kanssa. Tiedonsiirto seuraaville. Anne
Westerholm lupautui ottamaan joulukuusikampanjan toimekseen. Kampanjaan on

valmista materiaalia: yhteys kuusien myyjään, mainonta, rahastus ja joulukuusien jako
hakuhetkellä.
5. Vanhempainillan palaute
Koulu on saanut palautetta yhteisestä vanhempainillasta ja osalla luokista palaute on
vielä keruuvaiheessa.
6. Koulukuvaus
Koulukuvien sähköpostilinkitys ei toiminut – kuvien nettitoimitus ei toiminut. Tästä
päätettiin antaa palaute kuvat toimittaneelle yritykselle (Eija Kaarrolta pyydetään
yhdistyksen kansio, jossa myös kuvasopimuksen tiedot.) Suurimmalle osalle perheistä
kuvat ovat tulleet ja niihin ollaan tyytyväisiä.
7. Koulurakennuksen tilanne

Auroran koulun johtokunnan varapuheenjohtaja Anu Arvonen (4AB ja 6C) oli paikalla
keskustelemassa uuden koulurakennuksen suunnittelun tilanteesta ja aikataulun
lykkäysuhasta. Kaupunginvaltuuston voimassa olevan päätöksen mukaan koulun
purkutyöt alkavat maaliskuussa 2014 ja uusi koulurakennus on valmiina käyttöön
elokuussa 2015. Espoon kaupungin Tilakeskus on käynyt koululla, ja katselmusten
perusteella pahimpaan tilaan on tuotu suodattimet. Seuraava yhteinen seurantapalaveri
on 11.10.2012
Tilakeskuksen esityksessä Espoon investointiohjelmaksi vuosille 2013–2016 koulun
rakentamista on lykätty vuodella. Asia etenee kaupungissa seuraavasti:
-

Lautakunnat ottavat kantaa investointiohjelmiin
Kaupunginvaltuusto hyväksyy investointiohjelman marraskuussa
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on asettunut entiselle
kannalleen eli vastustamaan hankkeen lykkäämistä
Kaupunginjohtaja voi muuttaa esitystä

Keskusteltiin, että minimissään halutaan vaikuttaa siihen, että nykyinen aikataulu pitää.
Lisäksi vaaditaan lasten ja koulun henkilökunnan siirtoa turvallisiin työtiloihin.
Sovittiin seuraavista toimenpiteistä:
1. kannanotto kaupungin päättäjille sekä lehdistötiedote
2. nettiadressi ja adressin luovutus kaupungin keskeisille päättäjille
3. tempaus / mielenosoitus
Keskusteltiin toimenpiteiden aikataulusta ja käytännön valmisteluista. Sovittiin
seuraavaa:
- mielenosoitus to 25.10. Paikka sovittava tarkemmin, mutta todennäköisesti Espoon
Keskuksessa

-

puvustus- ja kylttitalkoot ke 24.10. illalla koululla, teknisen käsityön luokassa
pyydetään bussikuljetuksesta tarjous. Päätös tehdään myöhemmin sähköpostitse,
kun tiedetään, kuinka monia tempaukseen osallistuvista kyytiä tarvitsee.
vanhemmille laitetaan reppupostilla ja luokkien yhteyshenkilöiden kautta viestiä
mielenosoituksesta ja nettiadressista
kannanotto postitetaan paperipostina / sähköpostitse eri lautakunnille ja valtuuston
jäsenille
tiedotteet laitetaan näkyville myös K&K:n nettisivuille

8. Kahvilavuorojen & discovuorojen jakotapa
Sovittiin miten jatkossa jaetaan kahvilavuorot. Luokilta kysytään halukkuutta yhteisesti
sovittuun päivämäärään mennessä siten, että luokilla on muutama viikko vastausaikaa.
Vuosittaisia kahviloita on joulunäytelmä ja vaalivuosien vaalikahvilat. Mikäli halukkaita
on useampi:
- priorisointi  ne jotka ei vielä ole pitäneet
- 5 -6 luokat  rahankeräyksen leirikouluun
Tulevat kahvilat
- Vaalikahvila kunnallisvaaleissa 28.10. / 5B järjestää - 5C luokka kysytään halukkuutta
- Joulunäytelmän kahvilan la 15.12. / 5A ja haluaa 2 muuta luokkaa mukaan (mahd.
5C)
- Joulunäytelmän yhteyteen 5B järjestää lisäksi myyjäispöydän
- Muiden luokkien halukkuutta myyjäispöytien yhteyteen kysytään myöhemmässä
vaiheessa.
- Lisähuomautus: Kokouksen jälkeen 5B ja 5C edustajat sopivat, että 5B hoitaa
vaalikahvilan ja 5C on mukana joulunäytelmän kahvilassa.
9. Koko koulun disco
Sovittiin, että asia siirretään tammikuun 2013 kokoukseen. Jos joku luokka haluaa
järjestää discon syksyn aikana, diskopallo hankitaan K&K toimesta.
10. Koulun 55-v juhla
Koulun puolesta juhlatoimikunta on olemassa. K&K roolia tarkistetaan kun juhlasta on
lisää tietoa
11. Rehtorin opetusneuvoshakemuksen tilanne
Tarkistetaan syyskuun kokouksen jälkeinen tilanne. Soile lupasi hoitaa.
12. Ruokalipukkeet koulumummeille
Päätettiin muistaa koulumummeja pienellä lahjalla Ullan ehdotuksen mukaa.
Koulumummeille hankitaan kaupungilta ruokaliput, jotta he voivat syödä lounaan lasten
kanssa. Ulla lupasi hoitaa asian.

Seuraavat kokoukset
ke 7.11.2012 klo 18:30
ti 4.12.2012 klo 18:30
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27.
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