Karamzinin Koti ja Koulu ry:n hallituksen kokous 4/kevät2020
Tiistaina 3.3.2020
Karamzinin koulun ruokalassa

Pöytäkirja

1. Kokous avattiin klo 18.06.

2. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat yhdistyksen hallituksen jäsenet Kirsi Hellström,
Saara Kaajas, Liisa Krogerus, Samira Tenetz ja Heli Suurnäkki, sekä yhdistyksen jäsen Sofia Jokinen.
Koulua edusti opettaja Liisa Hämeri.

3. Esityslista hyväksyttiin.

4. Yhdistyksen taloustilanne todettiin kokousvälillä hyväksi. Kannatusmaksuja on tullut tasaisesti lisää.
Yhdistyksen tilillä oli 8152,62€. Tuloja on tulossa tulevana lukuvuotena 2020-2021 aiemmista
suunnitelmista poiketen vielä yhden kerran koulukuvausten järjestelypalkkiosta.

Kokouksessa allekirjoitettiin sopimus Seppälän koulukuvat -yrityksen kanssa tulevaksi lukuvuodeksi.

5. Opettaja Liisa Hämeri kertoi koulun kuulumisia.







Hän kävi läpi kouluterveyskyselyn tuloksia.
Keskusteltiin 1.8.2020 voimaan tulevasta arviointiperusteiden muutoksesta.
Liisa Hämeri kertoi koulun salin esitystekniikan asennuksista ja siitä, että sali on sen vuoksi noin
viikon pois käytöstä kevään aikana.
Koululla on ollut vieraita Thaimaasta ja Kanadasta.
Keskusteltiin käsihygieniasta ja tautien ehkäisystä ja asian käsittelystä lasten kanssa.
Yhdistys päätti rahoittaa keväällä taksvärkkiin koululle tulevien oppilaiden taksvärkkiä 10 lapsen
osalta.

6. Yhdistyksellä ei ole suunnitelmia järjestää tapahtumia kevätkaudella. Keskusteltiin tulevan
lukuvuoden mahdollisesta toiminnasta.






Yhdistys suunnittelee järjestävänsä yhteistyössä koulun ja jonkun kotimaisen mediakasvatusta
toteuttavan järjestön kanssa mediakasvatusta oppilaille ja mahdollisesti vanhemmille
syyslukukaudelle 2020. Saara Kaajas selvittää eri vaihtoehtoja mediakasvatuksen
toteuttamiseen. Liisa Hämerin mielestä mediakasvatustilaisuus olisi hyvä ajatus.
Sofia Jokinen lupasi selvittää mahdollisuutta päihdevalistukseen 5.-6.-luokkalaisille.
Yhdistys tarjoitui hankkimaan koululle välituntivälineitä tai muita tarvikkeita oppilaiden
käyttöön, Kirsi ottaa yhteyttä Jouniin.

7. Muut asiat




Yhdistus on valittanut Karamzinin puiston koira-aitauksen pysäköintipaikoista. Valitukseen
saadun vastauksen pohjalta on olettettavaa, että valitus ei johda mihinkään. Yhdistys päätti siitä
huolimatta ilmaista kantansa vastaukseen, jotta koulun oppilaiden huoltajien ääni asiassa tulee
ilmi.
Rehtori Jouni Hörkön kanssa on keskusteltu mahdollisesta neuvonnasta vanhemmille lasten
some-seurantaan. Yhdistys jakaa rehtorin huolen ja suunnittelee sähköpostia aiheesta.

8. Seuraavan kokous pidetään tiistaina 28.4. klo 18.
9. Kokous päätettiin klo 19.35.
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