KARAMZININ KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: Tiistaina 29.10.2013 klo 18
Paikka: Karamzinin koulun ruokala (osoite: Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)
Läsnä:

Harri Heikkinen, h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Nina Johtimo, h
Marika Nöjd tiedottaja, h
Tuula Frilander, h
Pauline Kuusela, h
Minna Lindfors, h
Leena Mikkola, opettaja
Kimmo Nikkanen, pj.
Kirsi Hakkila siht. h

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kimmo Nikkanen avasi kokouksen klo 18.05.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan Hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Jäsenasiat – uudet jäsenet
Ei uusia jäseniä
6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Rahaa tilillä on nyt 6957,13 euroa. Yksi taksvärkkimaksu on maksettu ja yksi jäsenmaksu
on tullut.
7. Koulun kuulumiset (Leena Mikkola)
Asioita joista juteltiin:
•
•

Huimalasta pidettiin. Bussikuljetuksen järjestäminen oli mainiota. Isommatkin lapset
viihtyivät.
Lokakuu on lukukuu. Lukemista mitataan painossa. Guinesin ennätystenkirja on ollut
suosittu. Kirjavinkkausta isompien toimesta pienemmille eläinpuvuissa :).

•
•
•
•
•
•
•

Kirjastoon on lahjoitettu kirjoja ja kankaita. Erityisesti farkkukangasta on käytetty.
Valokuvat kestävät noin 3 viikkoa, mutta eivät ole vielä tulleet…
Joulujuhla on arkiaamuna.
Nokkahuilukonsertti marraskuun puolessa välissä.
Eskarilaisille ja ykkösluokkalaisille isänpäiväkonsertti…
Kivakoulun organisoimisesta kiinnostuneita edelleen. Pienen maksun perimisellä
kiinnostuneet vähän vähentyneet.
Välkkäritoiminta: ekaluokkalaisia leikitetty 5 ja 6 luokkalaisten toimesta.
Vapaaehtoistoimintaa.

8. Menneet koulun tapahtumat (valokuvaus, suojatiepäivystys)
Valokuvia odotetaan edelleen
Suojatiepäivystys meni hyvin ensimmäisenä päivänä. Toisena päivänä tuli ruuhkaa,
sanomista yms. Ei tarvita kuin yksi, joka ei toimi sääntöjen mukaan.
Huomattiin, että lapset tarvitsevat heijastimia!
9.

Koulukuvaajan kilpailutuksen valmistelu
Leena Mikkola on kerännyt mainokset elokuusta lähtien. Mainoksia tarjousten kera on
tullut:
1.
2.
3.
4.
5.

Kuvaverkko (aikaisempi) ei ole vielä uutta tarjousta
Focusoiva
Seppälän koulukuvat
Mallikuvat.fi
Boxshots

Järjestelypalkkio näyttää olevat ainakin isoilla kuvausfirmoilla jokseenkin samansuuruinen.
Lakimieheltä tullut ohje oli, että pitää kilpailuttaa ja pyytää tarjoukset vähintään kolmelta.
Oona tekee viralliset tarjouspyynnöt.
Valokuvaajien kilpailutuksesta päätettiin, että kirjalliset tarjoukset pyydetään marraskuun
loppuun mennessä ja päätös tehdään niiden pohjalta joulukuun kokouksessa. Mainitaan
joulukuun kokouskutsussa koulukuvaajan valinta.
10. Tulevien tapahtumien pohdintaa.
Huomioitiin, että Juvanpuiston koululla on torstaina 28.11.2013 Joulukarkelot.
Karamzinin koululla pidetään lauantaina 30.11 11-13 perinteiset Joulumyyjäiset. Buffan pito
voidaan antaa neljäsluokkalaisille, joille ei nyt sitä tule joulujuhlassa. Kaikilla luokilla on
mahdollisuus pitää pöytää tilaisuudessa. Luokkien pitää ilmoittaa halustaan pitää pöytää.
Tilassa on 20 kpl pöytiä. Ulkopuolisille pöytä maksaa 10 euroa. Tarvitaan myös ulkopuolista
mainontaa.
Ideana oli myös pitää KKK:n jäsenmaksupistettä myyjäisissä.

•
•
•
•
•

Marika kysyy neljäsluokkalaisten halusta pitää buffapöytää.
Nina kirjoittaa viestin Wilmaa varten.
Tuula hoitaa mainokset Länsiväylään, Esseen ja Hesariin sekä tekee levitettävät
läpyskät. Mainospohjia löytyy myös KKK-kotisivuilta.
Kimmo sanoi lukevansa KKK:n sähköpostia, kun saa tunnukset Marjolta. Kimmo on
joulumyyjäisten pöytävastaava ja hoitaa avaimet Jounin kanssa.
Oona ja Pauline organisoivat järjestelyjä lauantaina aamulla. Myyjät velvoitetaan
myös järjestelemään ja siivoamaan.

11. Muut asiat
•
•
•
•
•
•

•

Wilmaviestien otsikot: Koululle pyydettiin laittamaan Wilmaviestien otsikkoihin tietoa,
että jo sähköpostista saisi käsityksen mistä asiasta on kyse.
Kolmasluokkalaisten hampaidenhoitopaketit: Golgate tilataan ja laitetaan
joulumyyjäisissä jakoon. Leena kertoo Jounille.
Kesäkerho: Päätettiin olla mainostamatta KKK:hon yhteyttä ottanutta tahoa.
Kissankulman muksuillakin voi olla haluja pitää kesäkerhoa.
Nettiguru luento: Karamzin, Aurora ja Järvenperä (auditorio fiksu) koulun yhteisluento.
Maksetaan ja toivotaan, että tilaisuus pidetään Järvenperän koulussa.
Hidas vanhemmuus ja lapsuus: Sopii, voidaan jakaa yhteyshenkilöille tiedot
tilaisuudesta. Marika laittaa tiedot myös kotisivuille ja facebook sivuille.
KokoEspoon vuosikokous: 23.11 la klo 10. Minna miettii osallistumistaan. Toinen
mahdollisuus on valtakirja Luukkasen Heidille. Kokouksessa äänestetään ehdokkaista.
Kimmo ottaa selvää Järvenperän alueen ehdokkaasta.
Yhteyshenkilöille jakelutiedotteita: Kirsi sanoi voivansa lähettää jakelutiedotteita, jos
vain saa yhteyshenkilöiden listan Kimmolta.

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Seuraava kokous on keskiviikkona 11.12 klo 18.00 ja paikkana Karamzinin koulun ruokala.
Kokous päätettiin klo 19.44.

Kimmo Nikkanen

Kirsi Hakkila

Puheenjohtaja

Sihteeri

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

