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Karamzinin koulun ruokala
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Läsnä:

Kirsi Hakkila, sihteeri, h

Hallituksen kokous

Harri Heikkinen, h
Jouni Hörkkö, rehtori, Karamzinin koulu
Nina Johtimo, h
Kimmo Nikkanen, pj, h
Marika Nöjd, tiedottaja, h
Petri Pehkonen, h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Marjo Takoja

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenistön kommentoitavaksi
sähköpostilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sähköpostissa
esitetyin muutoksin.
5. Jäsenasiat – uudet jäsenet
Ei uusia jäseniä.
Todettiin, että vuosikokouskutsussa pitää olla ehdotus kaikkien koulun
vanhempien (=yhteyslistoissa olevien) ottamisesta jäseniksi.
Kannatusjäsenmaksu on erikseen.

6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Tilin saldo on nyt 8355,43 euroa. Edellisen kokouksen jälkeen on ollut menoja
pankkipalveluista, stipendeistä ja hymypatsaista. Kevätriehasta tuli tuloja 149
euroa. Karamzinin koottujen mainoksista on tullut jo 350 euroa. 50 euroa on
vielä tulossa.
7. Koulun kuulumiset (Jouni Hörkkö)
 Koululaisten kuvauspäivät saatu aikaisemmaksi kuten KKK pyysi
tarjouspyynnössä. Päivät ovat syyskuun lopulla 29.9-30.9.2014.
 Välitunnit:
-

Takana oleva metsä on otettu välituntikäyttöön:


Metsässä on isoja 2 metrin mittaisia pöllejä maassa.



Jouni kertoi huolensa terävistä pienistä puista, johon voi kaatua. Yksi
luokka on menossa sahaamaan nämä poikki. Kimmo ilmoittautui
vapaaehtoiseksi, jos tarvitsee moottorisahaa. Piha-alue jakaantuu
valvonta-alueisiin, joilla on omat valvojansa.



Metsän sääntöihin kuuluu:
o Puissa ei saa kiipeillä.
o Miekkataisteluita oksilla ei sallita

-

Karusellin tilalla on nyt kiipeilyteline. Turvahiekkaa laitettiin runsaasti alle.

-

Keinut asetettiin uuteen järjestykseen

-

Pallokenttä puuttuu edelleen. Tarkoitus on aidata kenttä neljältä sivulta.
Aidat eivät ole vielä saapuneet.

-

5-6 luokan oppilaat pääsevät joillakin välitunneilla opettajan kanssa
urheilukentälle.

-

Jalasmökki, josta tulee välituntivälinevarasto, on vielä matkalla. Oppilaat
maalaavat mökin. Oppilaskunta päättää väristä ja kuka maalaa. Mökin
pitäisi saapua viimeistään ensi viikolla.

-

Rehtori kertoi huhun, että pihan puukarhu oli poltettu! KKK toivoo kovasti
karhua takaisin.

 Koululla on pidempi syysloma kuin viime vuonna. Syyslomaa aikaisempi
keskiviikko on lomaa eli syysloma on 15-17.10.2014. Keskiviikon korvaava
lauantaina (syksyllä) järjestetään yleisurheilukisat/tai muunlainen urheilullinen
päivä.

 Viimeinen työpäivä on lauantaina 20.12.2014, jolloin on joulujuhla ja
todistustenjako.
 Koulussa on nyt 475 oppilasta eli vähemmän kuin suurimpina vuosina.
Luokkia on kuitenkin enemmän kuin ikinä. Espoon opetuslautakunta on
rajannut ekaluokan luokkakooksi 23. Ykkösluokkalaisia on 74kpl ja niitä olisi
ollut noin 25kpl kolmeen luokaan ja niinpä oppilaat jaettiin neljään luokkaan.
Alueen oppilasta 5-6 menee muualle erityiskouluihin. Jouni avasi, miten
viikkotunteja lasketaan.
 Liikuntasalissa tapahtui vesivahinko. Likakaivo oli tukossa juuri ja juuri koulun
tontilla.
 Asuntoja rakennetaan koulun viereen. Asunnot, yhteensä 80 kpl, tulevat
olemaan parikerroksisia rivitaloja.
 Koulu alkaa ensi vuonna 7.1.2015. Kevätlukukausi loppuu lauantaina
30.5.2015
8. Menneet koulun tapahtumat – vaikutus alkavaan kauteen
Kimmo kertoi, että Karamzinin kootuista on tullut palautetta yhdeltä
mainostajalta. Palautteen sisältö oli, että painojälki ei ollut hyvä. Ensi vuonna
voitaisiin toimittaa mainokset alkuperäisformaatissa erikseen, ettei laatu kärsi
formaatista toiseen muuttamisessa.
Koulun alun liikennepäivystys: Koroke urheilukentälle on liian korkea
matalimmille autoille. Marika ilmoittaa asiasta Espoon kaupungille.
9. Tulevan vuosikokouksen valmistelua
Kimmo kirjoittaa toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja vuosikokouksen
esityslistan. Oona kertoi tilinpäätöksen olevan kunnossa. Tappiota viime
vuodesta tuli 602,76€ (viime vuonna 857,66€). Kirsi hoitaa vielä pöytäkirjat
kansioon ja toimittaa paperit toiminnantarkastajille.
Kimmo kertoi, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajana. Seuraavasta
puheenjohtajasta keskusteltiin.
10. Tulevien tapahtumien pohdintaa
Yhteyslistat kannattaa laittaa kuntoon vanhempainilloissa.
Kirsi pitää esitelmän KKK:sta huomenna pidettävässä vanhempainillassa.
Vuosikokous on 1.10.2014 koulun ruokalassa. Kaikki koulun oppilaiden
vanhemmat ovat tervetulleita. Marika laittaa tästä Facebookiin ilmoituksen.
Seuraava suojatiepäivystys ke-to 22-23.10.2014.

Perinteiset joulumyyjäiset: Uusi hallituksen puolesta suunnittelimme, että
joulumyyjäiset pidettäisiin sunnuntaina 30.11.2014. klo 11-13. Samassa
yhteydessä voisi olla Nettiguru luento, perhevalokuvaus yms.
11. Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Keskiviikkona 1.10.2014 on vuosikokous ja valitun hallituksen
järjestäytymiskokous pidetään heti perään.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53.
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