Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 10/syksy 2017

Torstaina 10.8.2017 klo 18.00 Karamzinin koulun kirjastossa (Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo).
Läsnä: Hallituksen jäsenistä Kirsi Hellström (puheenjohtaja), Oona Rechardt (rahastonhoitaja),
Marika Nöjd, Kirsi Hakkila ja Ritva Räisänen (sihteeri) sekä Samira Tenetz, Susanna Simkin, Marjo
Takoja, Minna Lindfors ja Jouni Hörkkö.

1. Kokouksen avaaminen
Kirsi Hellström avasi kokouksen 18.08.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttiin.
4. Yhdistyksen taloustilanne
Yhdistyksellä on rahaa 7825,25 euroa. Edellisestä kerrasta rahaa on kulunut pankin
palvelumaksuihin 6,91 euroa.
5. Koulun remontin ja väistön tilannekatsaus
 Rehtori Jouni Hörkkö kertoi koulun ajankohtaisista kuulumisista. Muutto
parakkeihin on vielä osin kesken. Muutto voitiin aloittaa vasta hyvin lähellä
koulujen alkamista. Vanhalta puolelta siirretyt koulutarvikkeet on käytetty
puhdistuksessa ennen parakkeihin siirtoa ja tätä jatketaan syksyn.
 Karamzinin koulun uusi puoli on 0-2 luokkien käytössä normaalisti. Vanha puoli on
eristetty ja pois käytöstä. Uudella puolella on tehty mittauksia kesän aikana, ja
tuloksista tiedotetaan Espoon kaupungin koulukorjaukset -sivulla:
http://www.espoo.fi/fiFI/Kasvatus_ja_opetus/Paivakoti_ja_koulukorjaukset/Koulukorjaukset/Karamzinin_
koulu
 Uusi puoli on joutunut kesän aikana useasti ilkivallan kohteeksi. Ikkunoita on rikottu
ja katolle on kiipeilty.
 Uusi terveydenhoitaja Taru Kulmala on aloittanut työnsä. Hänen työhuoneensa on
parakeissa. Opettajien rekrytointi on vielä osin kesken. Puutteet tässä on hoidettu
sijaisjärjestelyin.
 Vanhempainillat järjestetään 0-2-luokkalaisille uudella puolella 23.8. ja 3-6luokkalaisille parakeissa 13.9. Syksyn aikana ei ole tulossa lauantaityöpäivää.
Koulukuvaukset ovat syyskuun lopulla.

6. Yhdistyksen rooli kurssijärjestäjien mainosten välittäjänä-linjaveto
Yhdistys ei jatkossa lähetä yhteyshenkilöiden kautta kerho- eikä muita mainoksia, vaan
yhdistyksen tiedottaja jakaa ilmoitukset yhdistyksen Facebook –ryhmässä.
7. Suojatiepäivystys elokuussa 1-2-luokkalaisia varten
Suojatiepäivystys järjestetään 17.8. klo 7.40-8.10 varsinaisella Karamzinin koululla.
8. Keskustelu ideasta myöntää rahaa luokille esim. liikuntahallivuoroihin liikuntatilojen
rajallisuuden vuoksi
Liikuntahallivuorojen rahoitus järjestynee muutoin. Sen sijaan idea lahjoittaa kullekin
luokalle 100 euroa vapaavalintaiseen käyttöön sai kannatusta. Kukin luokka voi käyttää
rahan haluamallaan tavalla. Raha ohjataan käyttötarkoitukseen sovitusti opettajan tai
luokan yhdyshenkilön kautta. Idea liittyy Suomi 100 tekoihin.
9. Muut asiat
Yhdistyksen Facebook-sivuille toivotaan lisää käyttäjiä. Yhdistyksen vuosikokouksesta
tiedotetaan Wilmassa ja Facebook-sivuilla.
10. Seuraavan kokousajan sopiminen ja kokouksen päättäminen
Vuosikokous on tiistaina 19.9. klo 18 Karamzinin koulun kirjastossa.
11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.35.
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