KARAMZININ KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:

Tiistaina 11.2.2014 klo 18.00

Paikka:

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

Läsnä:

Kimmo Nikkanen, pj.
Harri Heikkinen, postilaatikon hoitaja, h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Marika Nöjd, tiedottaja, h
Kirsi Hakkila, siht.,h
Jouni Hörkkö, rehtori

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12.
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
Keskusteltiin koulussa olevasta postilaatikosta. Harri sanoi hoitavansa postilaatikon jatkossa.
Aika ajoin sinne tulee ainakin mainospostia.
Päätettiin valmistella ehdotus kaikkien oppilaiden vanhempien kuulumisesta yhdistykseen
valokuvausmaksujen perusteella. Yhdistyksen säännöt olivat löytyneet. Niitä ei tarvitse
muuttaa muutoksen johdosta.

6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Tilillä nyt 9139,37 euroa. Valokuvasopimuksesta oli tullut maksu 22. tammikuuta ja
tammikuussa oli tullut kolme jäsenmaksua.
7. Koulun kuulumiset (Pekka Kuivalainen)
Pekka Kuivalainen oli estynyt tulemasta. Rehtori Jouni Hörkkö kertoi koulun kuulumisia hänen
sijastaan:
Toukokuussa 14. päivä 2014 klo 8.10-9.30 pidetään aamutilaisuus uusille oppilaille ja
vanhemmille. Oona lupautui kertomaan tilaisuudessa KKK:n toiminnasta.
Koulussa lauantaina 26.4 pidetään ylimääräinen koulupäivä ja 2.5 helatorstain jälkeinen
perjantai on vapaata.
Koulu on hakenut valtiolta ensi vuodeksi 17 000 euroa kerhojen pitämiseen. Viime vuonna
rahasta saatiin puolet. Koulun omarahoitus on 25% kerhojen menoista. Ensi vuoden kerhoja
kysytään tänä vuonna oppilailta. Tänä vuonna on ollut ainakin nokkahuilu-, robotti- ja
läksykerho. Läksykerhoon on ohjattu myös oppilaita, joilla on ollut vaikeuksia läksyjen teossa.
Oppilaita on pyritty osallistamaan toimintaan. Yksi näistä toimista on ollut itsearviontilomake
oppilaille. Jouluna käytettiin ensimmäistä kertaa. Lomakkeesta oli tullut hyvää palautetta.
Ekotoiminta toimii virkeänä. Oppilaat ovat asiassa aktiivisia ja heitä osallistetaan edelleen.
Aikaisemmassa KKK:n kokouksessa oli vetäjä opettaja puhumassakin asiasta.
Välkkäritoiminta: ”liikkumaan” hanke. Isommat leikittävät pienempiä. Kurssit olivat suosittuja ja
kaikki ovat pitäneet toiminnasta.
Auroran koulu lähtee evakkoon ensi syksynä. Järvenperän koulun urheilukenttä muuttuu
parakkipaikaksi. Eli koululla ei ole enää omaa urheilukenttää. Järvenperän koulu ja Auroran
parakkikoulu tulevat käyttämään Karamzinin koulun urheilukenttää. Eli urheilukentän
käyttöaste tulee nousemaan radikaalisti. Aikaisemmin sekä urheilukenttä että liikuntasali olivat
varattuna samalle luokalle ja ilmojen mukaan pystyttiin päättämään onko luokka ulkona vai
sisällä. Tämä tulee muuttumaan.
Rehtori totesi, että koulu on myös muutenkin täynnä. Kotiluokkina toimivat jo melkein kaikki
luokat eli myös erikoisluokissa. Ensi vuonna odotettavissa on, että tulisi kolme ekaluokkaa.
Puhuimme Espoon budjetista säästettävästä 25 miljoonasta. Opetustoimi vie 1/3 menoista.
Otetaanko 8 miljoonaa opetuksesta? Säästöjä voidaan tehdä kasaamalla oppilaat isompiin
kouluihin. Luokkia isontamalla ei säästöjä kuntatalouteen oikein tule, koska osa valtion rahasta
on sidottu luokkakokoihin. Mitään ei ole kuitenkaan päätetty eikä mitään ole kohdennettu.
Vantaa on kaiketi vielä kurjemmassa tilanteessa.
Comenius hanke on käynnissä Karamzinin koulussa ensi vuonna.
Puhuttiin opetuksen kehittämisestä nykyaikaan: oppilaat ja tietotekniikka. Edutainment. Jouni
Hörkkö kertoi, että koulu hankki viime vuonna 10 kpl iPADejä. Ne ovat olleet kovassa
käytössä. Joillakin luokilla on katsastettu, minkälaisia älypuhelimia lapsilla on ja käytetty niitä
opetuksessa.

Marika otti puheeksi, että hänen lapsensa ovat viime aikoina löytäneet usein hiuksia ruuasta.
Voisiko keittiöhenkilökunnalle muistuttaa hiusten pitämisentä myssyjen alla ja sen
tärkeydestä?
8. Koulun pihasuunnitelman tilanne (Kimmo)
Kimmo oli osallistunut palaveriin asiasta: KKK:n osuus olisi 3000euroa välituntivälineille
tarkoitettuun varastoon ja loput 2000 muuhun. Pihasuunnitelma jakautuu kahteen osaan: 1)
Laitteet ja alusta ja 2) Lasten kanssa suunnittelu. Köysikiipeilyteline ilmeisesti voitaisiin saada
jostain ilmaiseksi.
9. Menneet koulun tapahtumat (digipeliluento)
Digipeli luentoa pidettiin hyvänä. Siellä olijat olivat saaneet uusia oivalluksia. Tuntui siltä, että
samantyyppisestä luennosta voisi olla hyötyä oppilaillekin. Itse luennoitsija sanoi, ettei ole
tällaiseen käytettävissä. Luennoitsija mainosti kuitenkin, että MLL viisaasti verkossa,
Mediataitoviikoilta ja Mediataitokummeilta voisi löytyä aineksia tähän. Marika ottaa selvää
näistä.
Puhuttiin myös muista mahdollisista vierailevista luennoitsijoista. Rehtori kertoi, että joskus
koulussa ovat olleet hunajanviljelijät ja Valion maitotytöt. Vierailijat ovat tervetulleita
yritysmaailmasta, kun keskittyvät laajempaan tiedon antoon. Eli esimerkiksi hunajanviljelijät
olivat kertoneet hunajasta yleensä.
Mietittiin, että KKK voisi tehdä ehdotuksen joulujuhlan päiväksi ensi vuonna. Puhetta oli
viikkoa ennen olevasta lauantaista ennen joululoman alkua.
10. Tulevien tapahtumien pohdintaa (ystävänpäivä-/laskiaisluistelu)
Ystävänpäivä-/laskiaisluistelun järjestäminen näyttää olevan vaarassa. Lunta ei ole ja jääkin
on jokseenkin olematonta. Päätetään asiasta maanantaina ennen kyseistä viikonloppua.
Tapahtuman aikaa siirrettiin vähän klo 13-15. Marika laittaa tilaisuudesta ilmoituksen
Facebookkiin ja kotisivuille.
Otettiin myös puheeksi, että partiolaisten lumiveistokisa on samana päivänä 2.3. 11.30 -14.
Harmillista, mutta asiasta ei ollut tietoa, kun valitsimme päivämäärää.
11. Muut asiat (matematiikkakerho, yhdistyksen säännöt, yhteyshenkilöt yms.)
Matikkakerho alkaa tiistaina 11.3 klo 14.10. Sitä on 6 krt 1,5 tuntia. Ilmoittautuneita on 18kpl 24 luokkalaisia ja, jos lasketaan ykkösluokkalaiset, 23 yhteensä. Jos tulee vielä muutama 2-4
luokkalaisilmoitusta, ykkösluokkalaisia ei oteta. Nyt pari mahtuisi.
Yhdistyksen säännöt löytyvät kotisivulta.
Yhteyshenkilölista on nyt kunnossa. Ainoastaan 2B:n Pia Grön ei ole vastannut. Mutta Pete
toimii viestinviejänä.
Oona kertoi Kuvaverkon tiedustelemasta perhekuvausmahdollisuudesta. Mahdollisesti
sellainen voitaisiin pitää syksyllä esimerkiksi syyskuun vika viikonloppu.

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen (2.4.-14)
Siirrettiin seuraavien kokousten päivämääriä eli seuraavat kokoukset: torstai 3.4.2014 klo 18.
torstai 8.5.2014 klo 18. Toivottavasti sopii useimmalle.

Kimmo Nikkanen

Kirsi Hakkila

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

