KARAMZININ KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:

Tiistaina 1.4.2014 klo 18.00

Paikka:

Karamzinin koulun ruokala (osoite: Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)

Läsnä:

Kimmo Nikkanen, pj.
Nina Johtimo, h
Petri Pehkonen, h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Marika Nöjd, tiedottaja, h
Minna Lindfors, h
Kirsi Hakkila, siht.,h
Pauline Kuusela, h

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Jäsenasiat – uudet jäsenet
Tyhjennettiin postilaatikko. Aila Annala, Minna Gatford, Janne Samposalo ja Päivi Ahonen
hyväksyttiin jäseniksi.

Todettiin, että ensi syksynä vuosikokouksessa ehdotetaan siirtymistä jäsenmaksujen
perimisestä kannatusmaksuun. Kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ovat jäseniä.
Jäsenmaksuna toimii kuvauksista saadut rahat.
6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
8880,50 euroa tilillä. Yhteisluentoon kului 100€ ja lisäksi on mennyt jokunen pankkikulu. Ei
muita tapahtumia.
7. Koulun kuulumiset
Kukaan ei ollut päässyt kokoukseen koulusta. Rehtori Jouni Hörkkö oli lähettänyt
kuulumisia sähköpostitse:


Ensi lukuvuoden suunnittelu on vuosittaiseen tapaan käynnistynyt. Opettajat tekevät
parhaillaan kirja- ja tarviketilauksia ja kirjaesittelijät vierailevat esittelemässä
kirjasarjoja ym. Tänään opekokouksessa (YT) päätimme, että äidinkielen kirjasarja
vaihdetaan, mikäli budjetti antaa myöten. Tarkoitus on nyt neljän vuoden aikana
vaihtaa nykyinen äidinkielen kirjasarja uuteen siten, että ensi syksynä 3.
luokkalaiset saavat uuden sarjan, seuraavana vuonna 4. luokka jne. Tämä on se
tapa, jolla kirjasarjan vaihtaminen yleensä on mahdollista, kerralla kaikille luokille
sarjan vaihto ei ole mahdollista kustannussyistä. Kustantajatkin yleensä tekevät
uuden sarjan tässä järjestyksessä, niin nytkin, ja uutta sarjaa on valmiina vasta ensi
syksyn 3. luokkalaisille.



Luokkien opettajat ensi lukuvuonna varmistuvat todennäköisesti kevään aikana.
Tarkoitus on tiedottaa koko koululle ensi vuoden opettajat samana päivänä, jona
koulutulokkaat ja eskaritulokkaat tulevat tutustumaan ja heidän vanhempansa
ensimmäiseen vanhempainaamuinfoon.



Tämä tulokkaiden tutustumisaamu on 14.5. klo 8:00 alkaen (eskaritulokkaat otetaan
sisään 8:00, koulutulokkaat 8:15, huoltajille alkaa info ruokalassa 8:20, lapset
palautetaan 9:30) ja tähän olisi kiva, jos löytyisi joku luokkatoimikunta, joka
järjestäisi aamukahvilan ja keräisi siitä rahaa omalle luokalleen. Löytyisikö luokkaa?
(Huom: verkostopalaverissa, jossa ainakin Kimmo oli mukana, oli puhe vähän
myöhäisemmästä kellonajasta. Aika tarkentui kuitenkin suunnittelun edetessä.
Saamme tutustumisen parhaiten toimimaan varhaisemmilla ajoilla.)



Ensi lukuvuoden suunnittelussa on vielä paljon auki. Luottamushenkilöt eivät ole
vielä päättäneet, tuleeko säästöjä (luultavimmin tulee), kuinka paljon ja mihin ne
kohdennetaan. Ainakaan rehtoreille ei ole tullut vielä täsmätietoja näistä. Näistä
syistä johtuen en osaa vielä sanoa, tullaanko joitakin luokkia yhdistämään, vai
jatkavatko kaikki luokat nykyisissä ryhmissään. Pyrin julkaisemaan tiedon samaan
aikaan, kun julkaisen tulevan vuoden opettajien nimet eli 14.5.



Lauantai-koulupäivä on pian (muistikuvani mukaan 26.4. - en ole tähän tarkistanut)
ja sitä vastaava vapaa vapun jälkeinen perjantai

Todettiin, että lauantaipäivästä ja perjantaista kannattaa lähettää virallista tietoa
mahdollisimman pian.

Buffa järjestetään uusien koululaisten info-tilaisuuteen. Odotetaan viikonloppuun, että josko
joku koulun luokista on kiinnostunut. Sen jälkeen KKK-järjestää. Päätös lähetetään kaikille
tiedoksi (Kimmo)
Kimmo siis osallistui ”Tukevasti alkuun” verkostotapahtumaan. Tilaisuudessa oli
eskaripäiväkotien edustajat ja ykkös- ja eskareiden iltapäiväkerhojen vetäjät sekä koulun
edustajat. Pääasiassa tilaisuudessa esiteltiin Päivyri.fi palvelua. Käytiin läpi myös
tulokaspäivän sisältö.
8. Karamzinin Kootut (aikataulu, mainokset yms.)
Materiaali pitää olla 14.5 mennessä Kimmolla (pdf-muoto). Kimmo toimittaa painoon.
Kimmo varmistaa, että KK on tulossa.
Mainokset: Auroran kauppa (Kimmo), Kylmäojan kuljetus (Minna), Primus-talli (Minna),
Huimala (Petri), Aladin burger (Minna), Rossi (Minna) Marbet, Terhin Kasvohoito
Kauniaisissa (Kimmo),
Takasivun mainos voisi maksaa 600€. Neljäsosasivun mustavalkoinen 80-100€.
Painatus maksaa n. 1200€.
9. Menneet koulun tapahtumat
Talven puutteen vuoksi peruutettiin luistelutapahtuma.
10. Tulevien tapahtumien pohdintaa (kevätrieha tms.)
Päädyttiin ehdottamaan kevätkaudenkaatajaisia helatorstaiksi. Ohjelmaa klo 10-13 koulun
kentällä: jalkapallopeli, mölkkykisa, saappaanheitto, tikanheitto, kirjarovio (?)…
Kirjanvaihtopiste aikuisille, nuorille ja lapsille. KKK: Mokkapalat ja mehu&kahvi.
Järvenperän omakotiyhdistys: omia pisteitä lisäksi.
11. Muut asiat (tulokaspäivä, luokkatilojen haku, kesäleirien tiedotus, …)
Koulutulokkaiden päivänä Marika puhuu Karamzinin Koti- ja Kouluyhdistyksestä. Facebook
ja nettisivut mainitaan.
Luokkatilojen haku on nyt. KKK ei tarvitse.
Kesäleirejä on paljon tarjolla. Jouni on lähettänyt koululle tulleita mainoksia. Marika laittaa
näitä Facebook sivuille.
Stipendit: Oona kysyy kuinka monta hymytyttö ja –poika patsasta tarvitaan. Oppilaat
äänestävät hymypatsaista. Lisäksi lahjakorttistipendejä 25 euroa/kpl. Opettajat päättävät
stipendeistä. Todettiin kokouksessa, että on katsottava, ettei stipendin saaja ole saanut
samaa stipendiä aikaisemmin. Sama stipendilista muuten.

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Seuraava kokous on tiistaina 6.5 klo 17.30 ja paikkana Karamzinin koulun ruokala.
Kokous päätettiin klo 19.22.

Kimmo Nikkanen

Kirsi Hakkila

Puheenjohtaja

Sihteeri

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

