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Paikka: Karamzinin koulun ruokala
Aika: Torstai 14.3.2013
Läsnä:

Kimmo Nikkanen, pj.
Tuula Frilander, siht. h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Marika Nöjd, h
Marjo Takoja, h
Harri Heikkinen, h
Petri Pehkonen, h
Nina Johtimo
Pekka Kuivalainen, 5.C luokan opettaja (JORY)
(h = hallituksen jäsen)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kimmo Nikkanen avasi kokouksen klo 18:05.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut hallituksen jäsenillä nähtävillä sähköpostitse ja se
hyväksyttiin. Samalla hyväksyttiin buffet-säännöt, jotka tiedotetaan paremmin syksyllä
oppilaiden vanhemmille. Sovittiin, että laitetaan säännöt yhdistyksen kotisivuille esille.
5. Jäsenasiat – uudet jäsenet
Hyväksyttiin Heli Suurnäkki ja Sari Rossi yhdistyksen jäseniksi.
6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Tilin saldo on 9.803,16 euroa. Tililtä on mennyt pankin veloittamia tilinhoitomaksuja sekä 300
euroa luistelutapahtuman ponitalutusmaksua.

7. Koulun kuulumiset
5.C luokanopettaja Pekka Kuivalainen oli kertomassa koulun kuulumisia. Unicef kävely
järjestetään tänä vuonna lauantaina pidettävänä koulupäivänä 27.4. Vanhemmat voivat
osallistua lasten kanssa siihen kävellen tai muuten seuraten. Sääolosuhteiden mukaan koulun
kentälle järjestetään kisailuja. Yhdistystä ehdotettiin pitämään kyseissä tapahtumassa ulkona
makkaramyyntiä/buffettia. Yhdistys päätti kuitenkin antaa mahdollisuuden jollekin
luokkatoimikunnista. Heitä informoidaan Wilma viestitse. Samaan viestiin laitetaan myös
kolmosluokkien toimikunnille infoa, että heillä on mahdollisuus kevätjuhlassa järjestää buffet.
Koulu pyysi yhdistystä kustantamaan elokuvalisenssin 1.500 euroa ensi vuodelle, koska koulun
budjetista rahat eivät riitä siihen.
Muita asioita koululla on edelleen tilanpuute – erikoisluokista vain teknisen työn luokka ei ole
minkään kotiluokka. Tästä syystä joitain luokkien yhdistymisiä voi olla tiedossa syksyllä. Uusia
ekaluokkalaisia on tulossa neljän luokan verran.
Karamzinin koottujen tekeminen on aloitettu koululla ja teemoja on jaettu luokille.
8. Menneet koulun tapahtumat
Luistelupäivän tapahtuma 10.2 ei onnistunut saamaan suurta suosiota. Ponitalutukseen ei ollut
innokkaita kovinkaan paljon ja 2 euron maksusta luovuttiin. Buffet tuotti 184,50 euroa, ponit
maksoivat 300 euroa ja muut kulut olivat 64,34 euroa.
Ensi vuonna yritetään järjestää tapahtuma yhdessä Järvenperän omakotiyhdistyksen kanssa, joka
oli jo tänä vuonna kiinnostunut asiasta, mutta ottivat yhteyttä liian myöhään että yhteistyötä
olisi ehditty tehdä.
9. Keskustellaan yhdistyksen linjauksesta keväällä jaettaviin stipendeihin
Sovittiin, että käytetään samaa ohjeistusta opettajille kuin viime vuonna. Stipendien arvo on 25
euroa Suomalaiseen kirjakauppaan. Oona lupasi hoitaa Hymypatsaiden tilaukset. Seuraavassa
kokouksessa sovitaan, ketkä menevät mihinkin kevätjuhlaan niitä jakamaan.
10. Päätös osallistuuko yhdistys elokuvalisenssin hankintaan (noin 1500€)
Yhdistys päätti olla maksamatta lisenssiä, vaikka tällä hetkellä taloustilanne on hyvä niin
jatkuvaa rahoitusta ei pystytä sille vuosittain takaamaan. Tässä yhteydessä mietittiin, että pitäisi
vanhemmille informoida selkeämmin, mihin jäsenmaksut kohdistuvat. Jos jäsenmaksutuloja
olisi vuosittain yli sata kappaletta, voisi vanhempainyhdistys antaa jatkuvaa rahoitusta
lisenssille.
11. Keskustelua karamzinin Kootut-lehteen liittyvistä suunnitelmista
Niin kuin koulunkuulumisissa jo mainittiinkin, niin lehden teko on aloitettu. Kustannukset
rahoitetaan mainostuloilla. Sovittiin, että kaikki yrittävät saada mainoksia lehteen. Mainosten
hinnat ovat seuraavat: mustavalkoiset 1/8 50 euroa, ¼ 100 euroa, 1/2 200 euroa ja 1/1 350 euroa
sekä värilliset etukannen sisäsivulle, takakannen sisäsivulle ja takakanteen 1/1 500 euroa. Tuula
kysyy Musiikkikoulu Estradasta, Kimmo K-market Aurorasta, Petri Huimalasta ja Nina
Kiinteistömaailmasta. Mainokset toimitetaan Kimmolle viimeistään 3.5.

12. Kevätmyyjäiset (14.4.) ja muut tulevat tapahtumat
Päätettiin, että siirretään kevätmyyjäiset 27.4 järjestettävään Unicef –kävelyyn. Kimmo sopii
asiasta Jouni Hörkön kanssa ja hoidetaan muut sähköpostitse. Muutetaan nimi Kevät
Kirpputoriksi ja pöydän hinnaksi tulee 10€.
13. Muut asiat
Summamutikka matematiikkakerho peruuntui, koska siihen ei löytynyt ohjaajaa Summamutikka
–keskuksesta.
Pöytäkirjojen julkaiseminen yhdistyksen sivuilla. Sovittiin, että laitetaan pöytäkirjat yhdistyksen
kotisivuille julkisiksi.
14. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Seuraava kokous pidetään maanantaina 6.5.2013 koulun ruokalassa klo 18.00.
Kokous päätettiin klo 19.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi Espoossa 17.3.2013

Kimmo Nikkanen
Puheenjohtaja

Tuula Frilander
Sihteeri

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

