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Paikka: Karamzinin koulun ruokala
Aika: Tiistai 25.9.2012
Läsnä:

Kimmo Nikkanen, pj.
Tuula Frilander, siht. h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Harri Heikkinen, h
Marika Nöjd, h
Sirja Kettunen, h
Petri Pehkonen, h
Jouni Hörkkö, rehtori
(h = hallituksen jäsen)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kimmo Nikkanen avasi kokouksen klo 19:50.
2. Päätösvaltaisuus
Kokousta ei voitane pitää laillisesti koolle kutsuttuna eikä siten päätösvaltaisena.
Tässä kokouksessa mahdollisesti tehtävät päätökset tulee vahvistaa seuraavassa
päätösvaltaisessa hallituksen kokouksessa.
3. Esityslistan hyväksyminen
Kyseessä oli Karamzinin koti ja koulu ry:n vuosikokouksen jälkeen suoraan pidetty hallituksen
järjestäytymiskokous, joten esityslistaa ei ollut laadittu.
4. Hallituksen varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta
Valittiin varapuheenjohtajaksi Harri Heikkinen, sihteeriksi Tuula Frilander ja rahastonhoitajaksi
Oona Rechardt.
5. Muut asiat
- Marika Nöjd valittiin yhdistyksen kotisivujen vastuulliseksi pääkäyttäjäksi
-koulun kuulumisista rehtori kertoi, että nyt on avattu koulun kotisivuilla huoltajakalenteri, missä
näkyy koulun tulevat tapahtumat heti, kun päivämäärät on lyöty lukkoon. Yhdistyksen
kokouksiin osallistuu rehtorin lisäksi johtoryhmän jäsenet vuorotellen. Johtoryhmään kuuluvat
ainaisjäseninä rehtori, apulaisrehtori ja koulusihteeri eli tällä hetkellä Jouni Hörkkö, Leena
Mikkola ja Sari Riikonen sekä kolmen vuoden jaksoissa opettajajäsenet 0-2 tiimi, 3-4 tiimi ja 5-6
tiimi eli tällä hetkellä Minna Myllylä, Virpi Mäkiniemi ja Pekka Kuivalainen.
- yhdistyksen sähköpostiin oli tullut kysely perhekuvauksen järjestämisestä ja pohdittiin, ettei
perhekuvausta kannata joka vuosi järjestää.

- Syyskirppis/Joulumyyjäiset pidetään su 18.11.2012 klo 11-14; Tuula Frilander aloittaa
sähköpostikeskustelun tapahtuman järjestelyistä hyvissä ajoin, koska seuraava kokous on vain
pari viikkoa ennen tapahtumaa.
- Suojatiepäivystys järjestetään viikolla 43 ti-to klo 7.40-8.15.
- Keväällä järjestettävistä tapahtumista sovitaan seuraavassa kokouksessa
6. Kokouksen päättäminen ja seuraavat kokoukset
Sovittiin Karamzinin koti- ja kouluyhdistyksen seuraaviksi kokousajoiksi:
Tiistai 30.10.2012 klo 18:00
Maanantai 3.12.2012 klo 18:00
Kaikki kokoukset pidetään Karamzinin koulun ruokalassa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:22.
Pöytäkirjan vakuudeksi Espoossa 26.9.2012

Kimmo Nikkanen
Puheenjohtaja

Tuula Frilander
Sihteeri

Karamzinin koti ja koulu ry:n kotisivut: http://karamzininkotijakoulu.yhdistysavain.fi/

