Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 5/kevät2018

Aika ja paikka: 28.3.2018 Karamzinin koulun kirjasto
Paikalla hallituksesta Kirsi Hakkila, Kristiina Kämäräinen, Heli Suurnäkki, Liisa Krogerus, Kirsi
Hellström ja Ritva Räisänen. Koulun edustajana Samuli Hyyryläinen ja vieraana Tilapalveluista Jari
Hyötyläinen. Lisäksi noin kymmenen vanhempaa / kiinnostunutta kuulijaa.

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 18.00.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Karamzinin koulun korjaussuunnitelmat







Jari Hyötyläinen Tilapalveluista esitteli koulun korjaussuunnitelmaa. Tarkoituksena on
tehdä koulun elinkaarta jatkava korjaus. Suurimmat ongelmat ovat yläpohjassa ja
ilmanvaihdossa. Kilpailutus rakennusurakoitsijoista on menossa ja rakennuslupa
tarkastettavana. Tavoitteena on päästä aloittamaan purkaminen kesällä. Korjauksen tarkka
kesto ei ole tiedossa.
Vaurioiden korjauksen yhteydessä uusitaan kaikki pinnat (mm. lattiamateriaalit, kattojen ja
seinien maalaus). Ikkunat vaihdetaan. Luokkien irtokalusteet ja valaisimet uusitaan.
Olemassa olevan konehuoneen lisäksi rakennetaan toinen konehuone. Liikuntasalin
yhteyteen rakennetaan katsomo. Luokkien yhdistävyyttä lisätään liukuovin. Keittiö
uusitaan, samoin astioiden palautuslinjasto. Wc:t uusitaan. Kameravalvontaa lisätään.
Elinkaarta jatkavan korjauksen erosta peruskorjaukseen tai uuden koulun rakentamiseen
keskusteltiin.

5. Koulun kuulumiset




Samuli Hyyryläinen kertoi koulun ajankohtaisista asioita. Kakkosluokat yhdistetään neljästä
luokasta kolmeen kolmosluokkaan. Syksyllä on tulossa 3-4 ykkösluokkaa. Muutkin
tilajärjestelyt syksyyn liittyen on menossa. Lisätilaa 3-6-luokille pyritään järjestämään
yläasteelta ja Auroran koulusta. Syksyn opettajista ei ole vielä tietoa. Terveydenhoitaja on
palannut töihin.
19.4. on Juvanpuiston koulussa Pänttäyksestä printtaukseen-messut. Toukokuussa
järjestetään Laaksolahden urheilupäivä ja 16.5. on koulutulokkaiden aamu klo 8-10, jonne
on tarkoitus tulla joku hallituksen jäsen kertomaan yhdistyksestä. Kevätjuhlia on tämän
hetken ajatuksena olla kaksi yläasteen tiloissa illalla 1.6.



Sovittiin kirja- ja roskapoimurilahjoituksista koululle lopetettavalta Järvenperän
omakotiyhdistykseltä.

6. Yhdistyksen rahatilanne kokousvälillä
Yhdistyksellä on rahaa 8044,34 euroa. Rahaa on kulunut 200 euroa Wau-kerhomaksuun ja 7,57
pankin palvelumaksuun. Kokouksessa sovittiin 200 euron lisärahoituksesta tietokonehiirien
hankintaan. Myös vapputapahtumaan luvattiin n. 700 euroa taikuria varten sekä lisärahoitusta
tarjoilua varten.
7. Muut asiat
Esityslistalla olleesta Tietosuoja-asetuksen huomioimisesta sovittiin keskusteltavan seuraavalla
kerralla.
8. Seuraavan kokousajan sopiminen
Seuraava kokous pidetään Karamzinin koulun kirjastossa tiistaina 17.4. klo 18.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.57.
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