KARAMZININ KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Torstaina 16.1.2014
Paikka: Karamzinin koulun ruokala (osoite: Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)
Läsnä:

Harri Heikkinen, h
Petri Pehkonen, h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Marika Nöjd tiedottaja, h
Pauline Kuusela, h
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 hyväksyntä
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Kimmo tulostaa seuraavaksi kerraksi
pöytäkirjat niin saadaan viralliset allekirjoituksetkin.
5. Jäsenasiat – uudet jäsenet
Jäsenrekisterin sijainnista keskusteltiin. Kirsi kysyy Tuulalta.
Jäsenmaksujen kerääminen: Keskusteltiin, että valokuvauksesta tulevat rahat voisivat
toimia jäsenmaksuina. Silloin kaikki oppilaiden vanhemmat olisivat jäseniä ja jäsenmaksun
perintä olisi reilua. Jäsenrekisteri olisi hajautettuna luokkien yhdyshenkilöillä. Jäsenmaksun
muuttuminen kuvausperusteiseksi kuitenkin vaatisi mahdollisesti yhdistyksen sääntöjen
muutosta. Kannatusmaksua voitaisiin tietysti erikseen pyytää.
Kimmo kaivaa yhdistyksen säännöt. Marika laittaa säännöt nettisivuille, jos niitä ei siellä
vielä ole. Tarkistetaan säännöistä, voisiko valokuvauksesta tulevat rahat toimia
jäsenmaksuina. Palataan asiaan myöhemmin. Jäsenmaksuasiaa voidaan muuttaa syksyn
vuosikokouksessa.

6. Talous
Tilllä on nyt 7238,43 euroa. Nettisivuihin on menossa 120 euroa. Noin 20 jäsenmaksua on
maksettu.
Kirsi laittaa yhdyshenkilöille viestiä tämän vuoden jäsenmaksuista ja mainostaa toimintaa.
Yhdistyksen varoilla hoidetaan stipendit, hymypatsaat, Karamzinin kootut-lehti on hankittu
välituntilainaamo ja muuten parannettu koulun viihtyvyyttä. Nyt seuraava projekti on koulun
pihan uudistaminen. Sunnuntaina 2.3 on laskiaisrusettiluistelu.
7. Koulun kuulumiset (Minna Myllylä)
Koulun kuulumisista kertoi Oona. Minna Myllylä, jonka piti tulla kokoukseen, oli sairastunut
eikä kenellekään muulle opettajalle sopinut tällä varoitusajalla.
Oona oli osallistunut Karamzinin koulun pihasuunnittelukokoukseen keskiviikkona 15.1 ja
kertoi kokouksen kuulumisia. Paikalla oli Niko Riepponen, joka on Espoon kaupungin
työntekijä ja suunnitellut 6 eri projektia Espoon kouluissa esim. Iivisnimen ja
Nöykkiönlaakson kouluissa. Oona sai käsityksen, että pihaprojekteissa pyritään
osallistuttamaan erityisesti oppilaat. Mahdollista voisi myös olla Espoon kaupungin
työntekijöiden ja välineiden käyttö pihanrakennuksessa. Ideoita oli käyty kokouksessa läpi,
kuten esim. metsikön ottamista välituntikäyttöön Parcour ratana ja puista voisi tehdä
pölkkytuoleja ja pöytiä.
Niko toimisi myös Karamzinin koulun pihaprojektin vetäjänä. Nyt oli kuitenkin rahoitus
muuttunut niin, ettei näihin projekteihin enää ole varoja osoitettuna. Karamzinin koulu on
kuitenkin monena vuotena pyytänyt varoja pihaan ja Niko oli ottanut selvää, että
kaupungilla on varattuna Karamzinin koulun pihan parantamiseen 20 000 euroa.
Kaupungilta saatavan 20 000 euron valossa yhdistys päätti myöntää 5000 euroa koulun
pihan uudistamiseen, josta noin 3000 euroa varataan välituntivaraston rakentamiseen.
Kimmo infoo Jounia.
Välituntivälineisiin annettiin rahaa 2-3 vuotta sitten, mutta välineiden vieminen välitunnille
on ollut hankalaa. Välineet eivät olekaan olleet käytössä tänä syksynä. Nähdään, että
välituntivälinevaraston rakentaminen (arvio kustannuksista 3000€) pihalle olisi järkevää ja
erityisesti siihen voisi yhdistys edellisen lahjoituksen valossa kohdistaa lahjoituksensa.
8. Menneet tapahtumat
Joulujuhlien ajoista oli negatiivisia kommentteja. Kannustetaan, että joulujuhla olisi
lauantaina tai arki-iltana.
Joulujuhlat tai kevätjuhlat voisivat olla lauantaisin ja näillä tehtäisiin sisään vaikkapa vapun
jälkeinen perjantain tms.
Kimmo kertoi, että Helsingissä joissain kouluissa vanhempi voi mennä kouluun lauantaina
lapsen puolesta. Päivä on siis vanhempien kouluun tutustumista.
Lisäksi mietittiin, että voisiko syysloma olla to,pe ja seuraava maanantai, jolloin pääsisi
pitkälle viikonlopulle.
9. Koulukuvaajan vahvistus
Kuvaverkko vahvistettiin seuraavaksi koulukuvaajaksi. Yhdistys saa 8,10€ jokaisesta
kuvattavasta järjestelypalkkiona. Tänä vuonna oli 488 kuvattavaa. Yhdistys saa nyt 2000
euroa kolmen vuoden sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

10. Päätös, haemmeko koululle matematiikkakerhoa kevääksi
Helsingin Yliopisto järjestää matematiikkakerhoja. Niissä on aikaisemmin ollut 2 vetäjää ja
20 oppilasta, 6 kertaa* 1,5h. Osallistuja maksaa yliopistolle 15€. Järjestämisajankohta olisi
ilmeisesti maaliskuu. Kerho on luonteeltaan enemmänkin pulmanratkaisua kuin perinteisiä
tehtäviä.
Tämä on siis eri matematiikkakerho kuin koululla 1-2 luokkalaisille tarkoitettu kerho.
Yliopiston puolelta on pyydetty rajaamaan osallistujat kolmeen luokka-asteeseen. Päätettiin
kohdistaa kerho 2-4 luokkalaisille. Viesti lähetetään 1-5 luokkalaisille. Näitä oppilaita
otetaan, jos 2-4 luokkalaisista ei tule kerho täyteen.
11. Tulevien tapahtumien pohdintaa (yhteisluento ja ystävänpäiväluistelu)
On huomattu, että kaikilla luokilla ei mene yhteyshenkilöviestit läpi. Kimmo laittaa viestiä
yhdyshenkilöille ja pyytää kuittausta, joten tiedämme mikä toimii ja mikä ei.
Viikon päästä torstaina pidetään yhteisluento digiajan pelaamisesta. Marika laittaa
luennosta vielä Wilma viestin Jounin kautta.
Laskiaisrusettiluistelu sunnuntaina 2.3 klo 12-14: Järvenperän omakotitaloyhdistyksen
puheenjohtajan kanssa on ollut tapahtumasta puhetta. KKK järjestäisi rusettiluistelun.
Puhuttiin, että mankka voitaisiin järjestää pattereilla eikä näin tarvittaisi sähköä kentälle.
Lisäksi paikalle järjestettäisiin curling rata. Järjestäisikö Omakotitaloyhdistys hiihtokisat?
Myytävänä tilaisuudessa voisi olla mokkapalat, makkarat, mehu (kuuma&kylmä) yms.
Kimmo muotoilee, mitä KKK hoitaisi, ja omakotitaloyhdistys voi miettiä, mitä he haluaisivat
tehdä.
Urheiluhallissa pidettävästä esittelystä urheiluharrastusmahdollisuuksista Järvenperän
alueella oli puhetta.
12. Muut asiat (esim. Diskopallon hankinta)
Samuli Hyyryläinen (5B opettaja) koulun tekniikkavastaavana on luvannut hankkia uuden
discopallon. Vanha on jossain teillä tietämättömillä. Yhdistys päätti maksaa discopallon
kuittia vastaan.
13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen (11.2.-14)
Seuraavat kokoukset ovat 11.2.2014, 2.4.2014 ja 6.5.2014.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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