Karamzinin Koti ja Koulu ry

Pöytäkirja 4/2015

Hallituksen kokous

Aika:

Tiistaina 28.4.2015 klo 18.05

Paikka:

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

Läsnä:

Ann-Mari Kemell, pj
Kirsi Hellström, sihteeri, h
Kimmo Nikkanen
Pauline Kuusela, h
Oona Rechardt, h
Nina Johtimo
Marika Nöjd, h

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 18.07.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
ü Yhdistyksen tilillä on 6 039,20 euroa.
ü Karamzinin koottuihin, stipendeihin ja hymypatsaisiin yhteensä varataan n.
2500 euroa.

6. Koulun kuulumiset
ü Koulun edustaja ei päässyt tällä kertaa paikalle.

7. Karamzinin kootut
ü Saatiin myös toinen painotarjous, Picaset-yritykseltä. Painojäljessä verrattuna
Copysetiin hiukan eroa, Picasetin jälki parempaa. Hintaero vain n. 100 euron
luokkaa. Päätettiin vaihtaa painotaloa.
ü Koitetaan huolehtia että mainosten resoluutio säilyy hyvänä.
ü Seuraavista on saatu lupaukset mainoksesta: K-supermarket Aurora, Marin
Hiuspiste, RVB Kauniainen kauneushoitola.
ü Mainokset oltava kasassa 5.5. mennessä. Pyritään hankkimaan vielä lisää.
ü Päätettiin että lehteen tulevaan yhdistyksen tekstiin (kuulumisiin) laitetaan
hallituksen jäsenien nimet pelkän puheenjohtajan nimen sijaan.
ü Hymypatsasäänestys on koululla 5.5., nimet siis ehtivät mukaan lehteen.

8. Siivouspäivä/kirpputori/kevätrieha la 23.5. klo 10-13
ü Järvenperän omakotiyhdistys osallistuu buffetilla (makkaranpaisto ja kahvi/tee).
Mahdollisesti voivat järjestää muitakin aktiviteetteja. Ann-Mari on yhteydessä.
ü Mietittiin että järjestetään saappaanheitto, koon 38-40 saapas olisi sopivin.
Muukin koko sopii, kunhan saapas löytyy. Myös petankki voidaan järjestää.
Pauline lupasi etsiä petankin. Kimmo tuo pitkän mitan ja vasaran. Kirsi tuo
kroketin tolpat ”maaliksi”.
ü Pomppulinnaa ei ikävä kyllä saada, kysytyt vaihtoehdot olivat jo varattuina.
ü Kirjanvaihtopiste, Marika tekee kyltin. Marika on myös varannut kentän
tapahtumalle.
ü Ann-mari järjestää kasvomaalauksen, tuo värit ja mallit.
ü Suunniteltiin että yritetään saada kirppariautot hevosenkengän muotoon, jolloin
muu toiminta voi olla keskellä. Tällä hetkellä kirpparivarauksia 13 kpl.
ü Kirsi tuo katoksen buffettia varten, mistä pöydät? Tarvittaisiin 3 isoa tai useita
pieniä. Selvitetään.
ü Päätettiin leipoa pääasiassa mokkapaloja ja järjestää mehumyynti.
Varmistetaan onko yhdistyksellä mukeja, servettejä yms. ensi kokouksessa.

ü Valokuvaukseen on ilmoittautunut 5 perhettä, joten kuvaus järjestetään.
ü Yhteyshenkilöiden kautta laitetaan vielä muistutus tapahtumasta että saadaan
lisää kirppari- ja valokuvausvarauksia.
ü Kirsi hoitaa palkinnot (4x 3 palkintoa) petankkiin ja saapaskisoihin; esim. 4
karkkipussia, 4 suklaapatukkaa ja 8 lakua. Voittaja ei saa saman lajin
kilpailussa kahta kertaa ykköspalkintoa.
ü Marika suunnittelee/hoitaa tapahtumamainoksen, jota voidaan printata ja laittaa
lähimaastoon.
ü Voitaisiin taas pyytää lakanamainoksen tekoa koulun puolelta. Teksti: Kirppis ja
kevätrieha LA klo 10-13.
ü Koulun avaimet olisi hyvä saada, vesisateen sattuessa valokuvaus olisi saatava
sisätiloihin. Kimmo hoitaa koulun avaimen.

9. Muut asiat
ü Hymypatsaat ja stipendit. Oona hoitaa patsaiden tilauksen, kun tietää tyttöjen
ja poikien määrän. Stipendit on myös hoitanut Oona. Kaksi henkilöä/juhla on
jakamassa. Päätetään nämä seuraavassa kokouksessa.
ü Valtakunnallinen kodin ja koulun päivä 25.9.2015. Mietitään seuraavassa
kokouksessa ja selvitetään millainen tapahtuma on kyseessä.
ü Kouluun tutustuminen 13.5. Mikään luokka ei ole innostunut järjestämään
kahvimyyntiä, joten se jää väliin. Kirsi lupasi kertoa tapahtumassa
yhdistyksestä.

10. Seuraavan kokousajan vahvistaminen
Seuraava kokous viikolla 21, ma 18.5. klo 18.00.
Päätettiin kokous klo 19.23.
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