Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 6/kevät2018

Aika ja paikka: 17.4.2018 Karamzinin koulun kirjasto
Paikalla hallituksesta Kirsi Hakkila, Kristiina Kämäräinen, Heli Suurnäkki, Samira Tenezt, Kirsi
Hellström ja Ritva Räisänen. Susanna Simkin, Marika Nöjd ja Oona Rechardt sekä koulun
edustajana Heidi Sehm.

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 18.01.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Yhdistyksen rahatilanne kokousvälillä
Yhdistyksellä on rahaa 7842,71 euroa. Rahaa on kulunut 194,30 euroa tietokonehiiriin ja 7,57
pankin palvelumaksuun.
4. Koulun kuulumiset









Heidi Sehm kertoi koulun kuumisista. Koulun remonttikokouksessa oli selvinnyt, ettei
urakkaan oltu huomioitu kuuluvaksi tiettyjä sisustuksellisia / varustukseen kuuluvia asioita
kuten sälekaihtimia, tussitauluja ja kaappeja.
Ensimmäisiä luokkia on tulossa kolme. Nykyiset neljä kakkosluokkaa yhdistetään kolmeksi
kolmosluokaksi.
Oppilaille on tiedossa vappujuhla, joka järjestetään Järvenperän koulussa.
Liikuntatapahtumaa vietetään Laaksolahdessa 7.-9.5. Ensimmäiset luokat laulavat äideille
11.5. Samana päivänä HSY järjestää oppilaille tapahtuman Träskändan puistossa.
Vanhempien mahdollisuudesta osallistua päivään Träskändassa keskusteltiin. Heidiopettaja lupasi selvittää asiaa.
Kevätjuhla järjestetään illalla 1.6. Järvenperän koulussa. Juhlia on kaksi. Sovittiin, että
luokkien halukkuudesta järjestää buffetit juhlien yhteydessä tiedustellaan. Kaksi luokkaa
voi järjestää buffetin. Kirsi He laittaa asiasta viestin yhdyshenkilöiden kautta jaettavaksi.
Luvattiin antaa rahaa välituntitarvikkeisiin syksyllä viime kesänä varastettujen tilalle.

5. Muut kuulumiset



Sovittiin, että koulukuvauksien järjestelypalkkiot pysyvät samana kuin viime vuonna.
Yhdistys kustantaa kevätjuhlaan stipendejä (25 euroa kappale) ja hymypatsaita. Liisa
hankkii hymypatsaat sekä rahastipendit. Rahastipendit hoidetaan käytännössä niin, että









Liisa nostaa rahat omalta tililtään ja siirtää vastaavan summan yhdistyksen tililtä itselleen
Kirsi He hankkii lahjakorttistipendit samalla tavalla. Hankinnat tehdään kunhan tarvittavat
määrät selviävät toukokuun alussa. Puhuttiin että syksyllä voidaan halutessa miettiä
stipendien jakoperusteita uusiksi.
Yhdistykselle on tullut sähköpostia erilaisista teatteriesityksistä. Esityksestä jäimme
harkitsemaan erityisesti Betoniviidakko-nimistä esitystä. Kirsi Ha selvittää hintaan ja
aikataulutukseen liittyviä asioita vielä tarkemmin.
Pyöräsankarit-ryhmä oli ottanut yhteyttä yhdistykseen ja ymmärtääksemme pyytänyt
vanhempia osallistumaan Laaksolahti-päivän tapahtumaan avuksi. Heidi-opettaja lupasi
selvittää, onko pyöräilytapahtumaa suunniteltu Laaksolahti-päivän yhteyteen.
Akateemisten Muusikkojen kysely soitinopetuksen järjestämisestä on välitetty
vanhemmille. Kirsi He lupasi tiedustella rehtorilta, olisiko esim. koulun opettajillla
innokkuutta järjestää syksyllä soitinopetusta / bänditoimintaa.
Keskustelimme aiemmin esillä olleesta mahdollisesta Kodin ja koulun päivästä syksyllä.
Tämänkaltainen päivä voisi olla hyvä vaihtoehto, jos syksylle on tulossa lauantaikoulupäivä.
Kirsi Ha selvittää Kodin ja koulun päivän järjestelyyn liittyviä seikkoja / olemassa olevaa
materiaalia.

7. Seuraavan kokousajan sopiminen
Seuraava kokous pidetään Karamzinin koulun kirjastossa 14.8.2018 klo 18.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.35.
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