Karamzinin Koti ja Koulu ry:n hallituksen kokous 3/kevät2020
Tiistaina 14.1.2020
Karamzinin koulun ruokalassa

Pöytäkirja

1. Kokous avattiin klo 18.00

2. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat yhdistyksen hallituksen jäsenet Kirsi Hellström,
Saara Kaajas, Samira Tenetz, Heli Suurnäkki, Jaana Haapala sekä yhdistyksen jäsen Sofia Jokinen.

3. Esityslista hyväksyttiin.

4. Yhdistyksen taloustilanne kokousvälillä sovittiin käytäväksi läpi sähköpostitse, sillä rahastonhoitaja
Liisa Krogerus ei ollut paikalla. Taloustilanne todettiin yleisesti hyväksi, tilillä on 7888,11 euroa. Pankin
palvelumaksujen todettiin nousseen. Muita menoja remontin tiedotustilaisuuden kahvitus (482,10 eur)
ja Pellekaija PUM konsertti (260 eur). Yhdistyksen kannatusmaksuista sovittiin lähetettäväksi
muistutusviesti yhteyshenkilöiden kautta, Kirsi hoitaa.

5. Opettaja Samuli Hyyryläinen kertoi koulun kuulumisia.











Koulu järjestää urheilutapahtuman 11.-13.5. yhteistyössä Auroran koulun kanssa.
Koulun blogin tulevaisuudesta ja yhdistyksen mahdollisesta tuesta sille keskusteltiin.
Samuli Hyyryläinen otti kantaa oppilaiden julkaisulupien näkökulmasta. Blogin
aktivointia ja sen toteutustapaa pohditaan.
Koulun salin esitystekniikan toteutukseen on saatu rahoitusta. Esitystekniikka
rakennetaan kevään aikana kuntoon.
Koulu pyytää yhdistykseltä rahoitusta johonkin koko koulun liikuntaretkeen, koska
huonon talven vuoksi monipuolinen ulkoliikunta ei onnistu. Hallitus puolsi n. 1000€
rahoitusta.
Yhdistys olisi halukas hankkimaan koululle sisävälkkiä ja opetusta varten
sisäleikkivälineitä ja lautapelejä, jos koulu näkee sellaisille tarvetta. Hyyryläinen selvittää
asiaa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Arviointikeskustelut olivat kokoushetkellä menossa.
Koulun oppilashuoltoryhmä esittelee kouluterveyskyselyn koulukohtaisia tuloksia sekä
oppilaskunnan edustajille että vanhemmille. Esittelytilaisuus järjestetään keskiviikkona
5.2. klo 14.00-15.00.



Yhdistys lahjoittaa koululle 100€ tietokoneiden hiiriä varten.

6. Yhdistyksellä ei ole suunniteltu tapahtumia kevätkaudelle. Mahdollisuudesta yhdistyksen
kustantamaan päihdevalistukseen 6. luokkalaisille keskusteltiin.

7. Muut asiat:


Yhdistys on saanut yhteydenoton huolestuneelta vanhemmalta koskien koulun viereisen
Karamzinin puiston perusparannusta. Puiston koirapuiston yhteyteen suuunnitellaan
rakennettavaksi kahta pysäköintipaikkaa liikuntaesteisille. Suunniteltu ajoreitti paikoille kulkisi
koko puiston läpi. Tämä nähtiin vaaratekijäksi lasten kouluun kulkemiselle ja asukaspuiston
käyttäjille. Yhdistys suunnitelee kirjelmää suunnitelman vaarallisuudesta Espoon kaupungille.
Keskusteltiin siitä, haluaako koulu osallistua yhteisen kirjelmän laatimiseen. Samuli Hyyryläinen
lupasi selvittää asiaa.

8. Seuraava kokous pidetään tiistaina 3.3.2020 klo 18.00 koulun ruokalassa.
9. Kokous päätettiin klo 19.03.

_____________________________

_____________________________

Kirsi Hellström

Saara Kaajas

Puheenjohtaja

sihteeri

