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ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 18.02.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Päätetään yhdistyksen tilin käyttöoikeuksien myöntämisestä uudelle
puheenjohtajalle

Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeus koskien tiliä FI50 2213 1800 0151 22
(Karamzinin Koti ja Koulu ry) Kimmo Nikkaselta ja myöntää oikeus Ann-Mari
Kemellille.
6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
§
§
§

Yhdistyksen tilillä on 6769 euroa. Tilille on tullut 2 jäsenmaksua ja sieltä
on maksettu Karamzinin kootut sekä koululle hankitut pallot.
Jäsenmaksuista on laitettu tieto yhdyshenkilöille jotka ovat laittaneet
tiedon eteenpäin oppilaiden vanhemmille.
Valokuvausrahat eivät ole vielä tulleet, aiotaan kysellä perään.

7. Koulun kuulumiset (Minna Myllylä)
§

§
§
§

§
§

Koulu on keväällä anonut pääsyä HSY:n kummikouluksi ja on tullut
valituksi. Koulu saa HSY:ltä ohjausta ja materiaalia. Kummius kestää
vuoden. Tähän liittyen koululla on marraskuun puolivälissä pajapäivä.
Koulussa on ollut TET- ja työharjoittelijoita ja tulee jatkossakin. Koululla
on myös koulunkäyntiavustajaharjoittelija ja opetusharjoittelija.
Jalkapallonkentän aidat ovat mahdollisesti nyt tulossa paikoilleen.
OPS-treffit torstaina, myös vanhempainyhdistys saa tulla. Uutta OPS:ssa
on ainakin se, että ruotsi alkaa kuudennella luokalla pakollisena kaikille
vuonna 2016.
Vuosittainen palopoistumisharjoitus on pidetty ja palotikkaat testattu.
Riskikartoitus koululla käynnissä.

8. Menneet yhdistyksen tapahtumat – vaikutus alkavaan kauteen
Puidaan yhdistyksen järjestämien tapahtumien
parannusehdotukset. Tällä kertaa ei ollut uutisia.
9. Tulevien
tapahtumien
joulumyyjäiset)
§

§

suunnittelu

(mm.

mahdollinen

palaute

suojatiepäivystys

ja

ja

Suojatiepäivystys klo 7.40–8.10
o Liivit löytyvät varastosta.
o Osa yhdistyksen porukasta pääsee keskiviikkona ja osa torstaina.
o Ohjataan ihmiset pysäyttämään oikeaan kohtaan. Tarkistetaan
päiväkodin parkki, ettei sinne mene koululaisten vanhempia
autoineen.
o Rekrytointi on jäänyt tällä kertaa hiukan heikoksi, muistetaan
parantaa seuraavalle kerralle.
Joulumyyjäiset su 30.11. klo 11–13
o Päästetään myyjät sisään tuntia ennen myyjäisten alkamista.

o Koulun avaimet: Kimmo hoitaa Jounilta.
o Kahvinkeitin:
saadaan
lainaksi
koulun
keittäjältä
kahvipakettipalkalla. Petri lupasi hoitaa, mikäli yhdistys pitää
buffettia. Muutoin järjestävä luokka hoitaa itse.
o Buffettivuoro: kysytään haluaako joku luokka buffettivuoron.
Jounilla on mahdollisesti lista vuoroista, Ann-Mari selvittää.
Päätettiin että noudatetaan listan mukaista järjestystä. Jos listasta
ei muuta johdu, tarjotaan vuoroa nopeimmalle vitosluokalle. (To
23.10. selvisi, että joulumyyjäisiä ei ole korvamerkitty millekään
luokka-asteelle ja että Jounin listalla ei ole tällä hetkellä odottavia
varauksia.
Näin
ollen
myyjäisiä
tarjotaan
nopeimmin
ilmoittautuvalle luokalle. Kimmo hoitaa kyselyn yhdyshenkilöiden
kautta. Vitosluokat saavat periaatelistan mukaan pitää ensi kevään
vaalibuffetin.)
o Samalla kysytään joulujuhlabuffetin järjestämisestä, järjestämisen
muisteltiin kuuluvan nelosluokille. Ann-Mari selvittää. (To 23.10.
selvisi, että näin on.)
o Pöytävaraukset (max 25 kpl, á 10 eur): Kimmo lupasi hoitaa
varausten vastaanoton. Varaukset otetaan vastaan yhdistyksen
sähköpostiin, jos meilin tunnukset selviävät. Jos yhdistyksen
sähköposti ei aukene, Kimmo antaa oman sähköpostiosoitteensa
käyttöön. Oona lupasi kerätä pöytävarausmaksut paikan päällä.
o Puhuttiin että pöydissä voi myydä leivonnaisia, joulukoristeita,
kirpparikamaa tai muutakin. Luokat saavat pöydät ilmaiseksi jos
yleensäkin pöydän haluavat. Viime vuonna niukkuutta oli erityisesti
kokonaisista kakuista.
o Tapahtuman mainostaminen: muokataan vanhaa mainosta ja
laitetaan yhdityksen porukalle jakoon, Petri hoitaa. Laitetaan
mainoksia lähialueen tolppiin. Iso lakanamainos koira-aitaan,
laitetaan edeltävänä perjantaina paikoilleen. Mainokseen teksti:
Joulumyyjäiset koululla su klo 11–13. Lisäksi lakanaan nuoli,
joka osoittaa oikealle kohti koulua. Minna lupasi selvittää, voisiko
kuvisluokassa spraymaalata tekstin, jos yhdistys hankkii lakanan.
Lisäksi tapahtumapäivänä mainosteline tien varteen (pitäisi löytyä
varastosta) ja soihdut! Sovitaan seuraavassa kokouksessa vielä
käytännön asiat lopullisesti.
10. Muut asiat
§
§

Ilmoitus PRH:lle; Ann-Mari hoitaa kun saa kaikilta asianosaisilta
vaadittavat henkilötiedot.
Koululle tarjotaan kirjastoteatteria, ei ole kallis. Päätettiin maksaa koululle
tilattava esitys, jos koulu haluaa sen tilata.

§

Diskojärjestelyvuorot. Sääntö on ollut että diskoja on korkeintaan kerran
kuussa. Diskot on merkattu listaan ja nyt lokakuulle on tullut kaksi.
Säännöt olisi hyvä kerrata ja käydä läpi opettajien keskuudessa. Näin ei
kuuluisi käydä. Muistutetaan opettajanhuoneessa kalenterista johon
vuorot merkitään. Voisiko diskot merkitä päivyri.fi:hin? Yhdistyksellä on
tunnukset jotta voimme tehdä lisäyksiä. Päivyrin tiedot näkyvät muillekin
kouluille. Joulumyyjäiset voi myös merkitä ko. päivyriin.

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Seuraava kokous ti 18.11. klo 18. Ann-Mari ei pääse, mutta varapuheenjohtaja
Harri pääsee paikalle. Muistetaan silloin sopia seuraava kokous tammikuulle.
Päätettiin kokous klo 19.27.
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