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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kimmo Nikkanen avasi kokouksen klo 18:07.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin ja vahvistettiin silloin tehdyt päätökset.
5. Jäsenasiat – uudet jäsenet
Uusia jäsenhakemuksia oli tullut seitsemän kappaletta. Hyväksyttiin jäseniksi Jonna Björklund,
Arja Kultima, Paula Wall, Petri Pehkonen, Kirsi Hellström, Marika Nöjd, Vesa Kotiranta ja
Ann-Mari Kemell.
Kotisivujen kautta kun liittyy jäseneksi, ei siitä lähde automaattisesti kiitos viestiä sekä
tilisiirtolomaketta jäsenille. Sovittiin, että sellainen täytyy pikaisesti laatia.
5. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Tilin saldo on 8662,99 euroa. Jäsenmaksuja on tullut 3 kappaletta ja yksi 25-vuotisjuhlavideon
maksu.

6. Koulun kuulumiset
Vararehtori Leena Mikkola oli kertomassa koulun kuulumisia. Aluksi hän mainitsi, että koululla
on taas käynyt korealaisa vieraita, jo kolme ryhmää on käynyt syksyn aikana. Kommunikointi
heidän kanssaan on tapahtunut tulkin välityksellä. Vierailijoita tuo Suomen hyvät PISAtutkimukset sekä KIVA koulu projekti, varsinkin kun Karamzinin koulu on palkittu hyvänä
KIVA-kouluna. Myös koulupäivien lyhyys on herättänyt kiinnostusta.
Pitkään Espoossa ollut Opit-järjestelmä poistuu vuoden 2012 loppuun mennessä käytöstä ja
tilalle otetaan Fronter –järjestelmä. Opettajat ovat olleet Fronter –koulutuksissa, mikä on tuonut
joitakin poikkeuksi lukujärjestyksiin. Oppilaille on lähetetty reppupostitse tiedote sekä
palautettava käyttäjäsitoumuslomake, jonka vanhemmat käyvät läpi yhdessä lapsen kanssa ja
allekirjoittavat sen. Uuden järjestelmän totuttelu vie aikaansa ja muutoksia on varmaan eniten
harjoitustehtävissä – Opitissa tehtävät olivat valmiina ja nyt Fronterissa opettajat itse luovat
harjoitukset valmiiden pohjien avulla. Joitain tehtäviä ja harjoituksia löytyy Opitin toimittajan
SanomaPron sivuilta ja ovat käytössä kirjasarjoihin koulun ostamien lisenssien avulla. Fronterin
hyviä puolia on esimerkiksi, että opettaja voi antaa oppilaille tehtäväksi kirjoittaa tarina jostain
aiheesta ja sitten opettaja voi kommentoida suoraan oppilaan tekstiin. Samoin myös tarinoita voi
jakaa muiden oppilaiden kommentoitavaksi joko nimellä tai nimettömästi. Joitain teknisiä
ongelmia on ollut esimerkiksi sähköpostin luomisen kanssa sekä jotain tehtäviä ei aukea
Windows 7:lla.
Muita uutisia oli, että järjestetään Isänpäivän kunniaksi aamukahvituksen eskarilaisten ja
ekaluokkalaisten isille perjantaina 9.11. Joulujuhlat järjestetään lauantaina 15.12.2012, mikä
korvaa itsenäisyyspäivän jälkeisen perjantaina olevan vapaapäivän. Joulujuhlan ohjelman
järjestää 1., 3. ja 5. –luokkalaiset. Kouluvalokuvat olivat saapuneet oppilaille koululle 30.10.
iltapäivällä.
Kysymykseen Espoon suunnitelluista säästöistä Leena vastasi, että viimeisemmän hänen tiedon
mukaan leikkauksia ei kouluille olisi tulossa.
7. Palaute suojatiepäivystyksestä 23.-25.10.2012
Suojatiepäivystys sujui hyvin, tiistaina oli sateinen päivä ja autoja oli enemmän, mistä heräsi
keskustelu, että miten me vanhemmat lisäämme tällä tavoin autoliikennettä koulun lähellä ja
lapset eivät opi ehkä pukeutumaan sään mukaisesti, jos aina ”huonolla” säällä tuodaan autolla
kouluun. Keskiviikko ja torstai olivat rauhallisempia autoliikenteen suhteen. Torstaina jaettiin
myös Marikan työpaikan lahjoittamia heijastimia. Opettajille ja päiväkotilaisille jaetut vihreät
laput (sallii ajon koulun tai päiväkodin parkkipaikalle) eivät olleet opettajilla kovinkaan
ahkerassa käytössä. Leena lupasi viedä viestiä eteenpäin opettajakunnalle sekä asiasta aiottiin
mainita rehtorille. STOP- merkki on hävinnyt/varastettu päiväkodilta tultaessa. Siitä aiottiin
ilmoittaa kaupungille.
8. Joulumarkkinat 18.11. ja muut tulevat tapahtumat
Pöytävaraustilanne oli kokoushetkellä 3 luokan pöytää ja 3 kirpputoripöytää. Aiottiin mainostaa
enemmän jakamalla mainoksia lähialueiden tolppiin ja postilaatikoihin. Tuula lupasi tehdä
mainoksen sitä varten. Yhteyshenkilöille laitetaan vielä muistutus. Tuula hoitaa vanhan
yhteyshenkilön kautta mainoksen Länsiväylälehteen sekä Hesarin menovinkkeihin luokkansa
vanhemman kautta ja Marika laittaa ilmoituksen Länsiväylän nettisivuille Tapahtumat –osioon.

Leipojalistalaisia aloitetaan informoimaan myös tapahtumasta – Tuula hoitaa. Vähäisen
pöytävaraustilanteen vuoksi sovittiin, että yhdistys ottaa yhden kirpputoripöydän, jos mahtuu.
Marika lupasi tuoda kaikkien kävijöiden arvottavaksi kaksi risteilylahjakorttia ja sovittiin, että
hankitaan kinkkulahjakortti Auroran K-supermarkettiin – jos kauppias lahjoittaa, sen parempi,
mutta yhdistys voi myös sen kustantaa. Kimmo lupasi hoitaa avaimen koululle ja tulla sunnuntai
aamulla avaamaan ovet. Petri laittoi koulun keittäjälle viestiä kahvinkeittimestä ja
siivousvälineistä. Oona tuo vaihtokassan buffaan sekä mahdollista pöytää varten. Harri otti
kauppalistan ja tuo kahvimukeja servettejä, glögiä, kahvia, teetä, pipareita, manteleita ja
rusinoita.
Sovittiin ystävänpäiväluistelun päivämääräksi 10.2.2013 klo 12-14. Uutena ideana hahmoteltiin
keittolounasta esim. soppatykille. Puhuttiin myös, että poniajelu/-ratsastus järjestetään myös,
mutta tällä kertaa maksullisena. Jatkamme tapahtuman puuhastelua seuraavissa kokouksissa.
Kokouksen jälkeen ilmenneet asiat: Kimmo oli tavannut K-kauppiaan ja hän on luvannut
lahjoittaa joulukinkkulahjakortin, keittäjä lupasi keittimen yhdistyksen käyttöön ja vuokrana yksi
paketti kahvia – Harri lupasi hoitaa sen samalla, kun tekee muut ostokset.
9. Muut asiat
Mietittiin uusia ideoita kerätä yhteen vanhempia ja ajateltiin järjestää Aivoriihi-iltamat, missä
voitaisiin ideoida uusia tapahtumia yhdistykselle. Aina ei tarvitsisi kokoontua koululla, vaan
voisi olla muita paikkoja sekä tapahtumia vain vanhemmille.
Seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 3.12.2012 ja tiistaina 22.1.2012 klo 18 Karamzinin
koulun ruokalassa.
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