KARAMZININ KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:

Tiistaina 6.5.2014 klo 17.30

Paikka:

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

Läsnä:

Kimmo Nikkanen, pj.
Harri Heikkinen, h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Marika Nöjd, tiedottaja, h
Minna Lindfors, h
Kirsi Hakkila, sihteeri, h
Pekka Kuivalainen, 6 lk, Karamzinin koulu

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja läsnäolijoiden tarkistuksella.
5. Jäsenasiat – uudet jäsenet
Kimmo oli käynyt katsomassa postilaatikon. Postilaatikossa ei ollut postia.
6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä

Tilillä on rahaa 8866,49euroa.
7. Koulun kuulumiset (Pekka Kuivalainen)
Kesällä koulun piha on remontissa. Jalkapallokenttä aidataan, mutta ilmeisesti rahat eivät
riitä tekonurmeen. Iso kiipeilyteline saadaan ilmaiseksi kaupungilta, samoin
välituntivälinevarasto. Tulee koriskentän viereen. Takametsä otetaan välituntikäyttöön.
Sinne on suunnitteilla Parkour rataa. Välituntivalvojat pidetään ensi vuonnakin kolmessa
henkilössä, mutta he levittäytyvät sitten koko pihalle. Oppilaat ovat osallistuneet
suunnitteluun. Oppilaat tekevät aidan metsäosuuden loppumiseen, johon loppuu
välituntialue. Elokuussa kaiken pitäisi olla valmis. Pekka odottaa innolla uutta pihaa.
Järvenperän ja Auroran koulun oppilaat tulevat ilmeisesti käyttämään Karamzinin koulun
urheilukenttää. Tilanteesta ei vielä tiedetä, miten asia tullaan hoitamaan. Auroran koulun
rehtori on vaihtumassa. Siellä ei olla vielä herätty tilanteeseen? Ilmeisesti Auroran koulu
pääsee muuttamaan uuteen kouluun vasta syksyllä 2016, siis jos kaikki menee hyvin. KKK
näkee, että tekonurmi pitäisi saada koulun pihalle, jolloin sielläkin voisi pitää liikuntatunteja.
Tekonurmen vaihtoehdoksi Pekka näki myös tartaanikentän. Pekka ottaa puheeksi, etteikö
rahaa sittenkin löytyisi tekonurmen saamiseksi urheilukentän muiden tarvitsijoiden
perusteella.
HUOM! Kesällä koulun piha tulee olemaan työaluetta! Ei voi tulla leikkimään/viettämään
aikaa.
Englannin kerho kesällä suunnittelee käyttävänsä koulun pihaa? Pekka ottaa asian
puheeksi rehtorin kanssa.
Ensimmäisiä luokkia tulee neljä. Musiikkiluokka otetaan luokkakäyttöön. Tiedeluokka, joka
on pienempikin, pysyy ryhmätyöskentelytilana. 14.5 julkistetaan opettajat. Yksi palaa
hoitovapaalta ja Juha Ollila palaa takaisin Turusta. Kolme opettajaa on vapautumassa
kuudennelta luokalta.
Eskari jatkaa koululla. Eskarin oppilasmäärä on enemmän kuin täynnä.
Koulun hissi yritetään korjata/vaihtaa tänä kesänä. Sitä käyttävät siivoojat ja
erityistyöryhmät.
”Liikkumaan”-projekti jatkuu koulussa. Koulu pyrki projektiin ja pääsi. Koulussa on ollut
ampumahiihdon, taekwondon, koripallon (Leppävaaran pyrintö) opetusta. Tulossa on
”tanssia tähtien kanssa” (yleisjorausta). Lisäksi on osallistuttu yleisurheilukisoihin,
maastojuoksukisoihin jne. Jalkapallossa ja salibändyturnauksessa tuli koulu kolmanneksi.
Erasmus projekti jatkuu myös ystävyyskoulujen kautta. Kolme opettajaa on käynyt
Unkarissa. Italiaan lähtee myös opettajia. Tähän projektiin koulu on siis myös pyrkinyt ja
päässyt mukaan.
Nyt on pyrkimyksenä päästä TEKES-tietotekniikka- projektiin mukaan. Koulumestarin
koululla on kaikilla oppilailla iPadit. Karamzinin koulussa on 10kpl iPadejä multimedian
opetukseen . Toivottavasti koulumme pääsee mukaan.
Ekoasiat jatkuvat edelleen virkeinä Kaisan ja Virpin vetäminä.

KKK kehui kuvia löytötavaroista. Hieno idea! Ennen kuin vaatteet päätyvät UFF:lle.
Toivotaan, että koululla olisi ”Saa viedä päivä” tavaroille. Jos kevätjuhlassa omistajat vielä
etsivät omiaan, niin olisiko ”Saa viedä päivä” mahdollista järjestää tämän jälkeen?
8. Karamzinin Kootut (aikataulu, mainokset yms.)
Karamzinin kootut ovat hyvässä kunnossa. Alustavat vedokset on tehty. Mainokset pitää
toimittaa Reetalle. Rossin mainos on tullut (värimainos). Lisäksi mainoksia on tulossa
Auroran kaupalta (mustavalko 50-100 euroa), Terhin kauneushoitolalta (mustavalko 50€)
sekä Järvenperän omakotiyhdistykseltä.
Puuttuu: Priimus-talli (Minna), Marin hiuspiste, Juvanmalmi (Minna), Kauneushoitola
Fredrika (Minna), Aladin burger (kaikki). Oona lähettää laskut mainoksista. Mainosten
aikaraja on ensiviikon maanantaihin 12.5 mennessä. Muutkin saavat vielä hakea
mainoksia! Perjantaina 16.5 KK menee painoon. Huimalan kohdalla ehdotettiin, että jos
mainosta vastaan saisi lahjakortteja huimalaan (Petri).
Kimmo kirjoittaa yhdistykselle varatun palstan Karamzinin koottuihin. Hyvä pohja
vuosikertomukselle .
9. Menneet koulun tapahtumat
Menneitä tapahtumia ei ole.
10. Tulevien tapahtumien pohdintaa (kevätrieha, syksyn suojatiepäivystys)
Kevätriehaan syötävät ja juotavat:
 Järvenperän omakotitaloyhdistys hoitaa lämpimät asiat: Grillin, makkarat ja
kahvit&teet
 KKK hoitaa kylmät asiat: mokkapalat, mehut ja jätskit (?) sekä vettä juotavaksi, jos
kuuma päivä.
Kevätriehan aktiviteetit:
 Järvenperän omakotiyhdistys:
o Tikanheitto
o Mölkky (ajanviete)
o Renkaanheitto
 KKK (suluissa vastuuhenkilö):
o Petankki (Harri)
o Saappaanheitto (Kimmo)
o Kirjanvaihtopiste (Marika)
o Näkövammaisten ampuma-ase (?) (Minna kyselee)
o Perinneleikkejä: tervapata, hyppynaru… (Minna)
Palkinnot kummatkin yhdistykset hoitavat itse. KKK hoitaa koululaisten ja heidän perheiden
kutsumisen (Wilma, Yhteyshenkilöposti, Facebook, Kimmo&Marika). Myös 14.5 uusien
koululaisten tilaisuudessa mainostetaan kevätriehaa. Järvenperän omakotiyhdistykselle jää
muiden kutsuminen. Päätettiin lyhentää kevätriehatapahtumaa tunnilla eli se olisi 11-13, jos
vain omakotiyhdistykselle sopii. Järjestäjien pitää olla paikalla 10.30 mennessä. (Koulun
piha on Plan B, jos kenttä on varattu.) Sateen sattuessa pidetään tapahtuma sateessa.

Luettelo KKK:n tarvittavista asioista ja niiden hoitajista:
Mokkapalat
Saappaat
KKK:n palkinnot: Karkkipussi, patukka
tai muuta
Petanki
Kirjanvaihtopisteen Telttakatos
Kirjanvaihtopisteen pöytä ja kyltti
Pöydät syömisille ja juomisille
Vaihtorahat
Koulun avaimet
Kentän varaus
Mehu
Kanistereita
Musiikki?
Jätskit?

Leipojat: Marika, Oona, Kimmo,
Kirsi
Minna
Oona
Minna
Minna
Marika
Minna
Kimmo
Kimmo
KIMMO
Oona
Oona
?
?

Syksyn suojatiepäivystys tehdään samoin kuin viime vuonna eli ensimmäisinä koulupäivinä
ja sitten lokakuun lopulla. Eli tänä vuonna 12-13.8.2014 ja 22-23.10.2014.

11. Muut asiat (koulun pihasuunnitelma, stipendit ja hymypatsaat)
Koulun pihasuunnitelma käsiteltiin kohdassa ”koulun kuulumiset”.
Oona on tilannut hymypatsaat. Oona hoitaa myös stipendit. Kevätjuhlassa hymypatsaiden
ja stipendien jakajat:
1. juhla klo 8.15: 6A, 5A, 4A, 3A, 2C, Oona ja Pauline. Harri lupautui
auttamaan.
1A ja 1D
2. juhla klo 9.00: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, Kimmo ja Harri
2D, 4D ja esiluokka
3. juhla klo 9.45: 6C, 5C, 4C, 3C, 2A, Marika ja Kirsi
1C, 1B

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen (x.9.-14)
Seuraava kokous, jossa valmistellaan vuosikokous, on keskiviikkona 19.8.2014 klo 18.
Alustavasti vuosikokous on keskiviikkona 1.10.2014 klo 18.
Kokous päättyi klo 19.45.

Kimmo Nikkanen

Kirsi Hakkila

Puheenjohtaja

Sihteeri

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

