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Läsnä:

Kirsi Hakkila, h
Kirsi Hellström, sihteeri, h
Jouni Hörkkö, koulun rehtori
Ann-Mari Kemell, puheenjohtaja, h
Minna Lötjönen
Kimmo Nikkanen
Marikä Nöjd, tiedottaja, h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Marjo Takoja, h

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 19.07.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Hallituksen varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta
Valittiin varapuheenjohtajaksi Harri Heikkinen, sihteeriksi Kirsi Hellström ja rahastonhoitajaksi Oona
Rechardt. Lisäksi valittiin tiedottajaksi Marika Nöjd.

5. Koulun kuulumiset (Jouni Hörkkö)
Koulu on alkanut hyvin. Oppilasryhmiä on aiempaa enemmän, mutta ryhmät ovat
pienempiä. Koulussa on tällä hetkellä n. 475 oppilasta.
Etukäteen oli ollut huolta kentän ja liikuntatilojen käytön ruuhkaantumisesta mm. Auroran
koulun remontin vuoksi. Karamzinin koulun käyttöön on kuitenkin löytynyt tilaa hyvin.
Välituntipiha on ollut hienosti käytössä ja välituntivälinevarasto toimii erinomaisesti.
Kiipeilyteline on ollut suosittu, samoin välituntimetsä. Kun lapset ovat olleet pihalla
aktiivisia, ovat tunnit olleet vastaavasti rauhallisempia. Pihalta puuttuvat vielä aidat, mutta
ne ovat tulossa syksyn aikana. Lisäksi isommat lapset ovat auttaneet pienempiä naulakoilla
ulosmentäessä.
Ekotiimi ja oppilaskunta ovat aktiivisia.
Ulkomaisia vieraita on ollut jo nyt jonkun verran, heitä on tullut erityisesti KiVa-koulun
takia. Keskusteltiin KiVa-koulun hyvyydestä.
Rehtorin laatima budjetti on pysynyt raameissaan.
Keskustelitiin launtain 4.10. koulupäivästä (klo 9-12) ja rehtori lähetti vielä Wilman kautta
muistutuksen. Päivän teemana Aurora Karamzin.
6. Muut asiat
Kotisivun ja Facebook-sivun päivittäminen. Pääasiassa Marika ja Ann-Mari, mutta Marika
yrittää järjestää tunnukset kaikille.
Koottiin kaikkien hallitusten jäsenien sähköpostiosoitteet, lisäksi listalle mukaan Kimmo
Nikkanen, Nina Johtimo ja Minna Lindfors.
Sovittiin että Kimmo toimii edelleen viestien välittäjä, esim. kerhotiedotuksia koskien.
Rehtori välittää viestejä pääosin Ann-Marille ja Kimmolle.
Tarkistettiin joulumyyjäisten ja suojatiepäivystyksen ajankohdat. Joulumyyjäiset ovat
sunnuntaina 30.11. klo 11-13, ruokala varattiin klo 9-14. Päätettiin tiedottaa myyjäisistä
piakkoin. Suojatiepäivystys on ke-to 22.-23.10. klo 7.40-8.15.
7. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Seuraavat kokoukset pidetään 21.10. 2014 ja 18.11.2014 klo 18, paikkana Karamzinin koulun
ruokala.
Kokous päätettiin klo 19.53.
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