Karamzinin Koti ja Koulu ry:n
Toimintakertomus
Lukuvuosi 2014 - 2015

1. YLEISTÄ
Karamzinin Koti ja Koulu ry on perustettu 30.11.1994 edistämään ja tukemaan
koteja ja kouluja yhteisessä pyrkimyksessä luoda lapsillemme hyvä oppimis- ja
kasvuympäristö sekä edistämään heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään. Yhdistys toimii yhteistyöelimenä Karamzinin koulun ja vanhempien välillä.
Toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin ja yleiseksi toimintalinjaksi hyväksyttyyn periaatteeseen: koota vanhempien voimavarat hyvän ja turvallisen kasvuympäristön turvaamiseksi koulun oppilaille.
Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton ja KoKoEspoo ry:n jäsen.
2. HALLINTO
Hallitus:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsenet

Ann-Mari Kemell
Kirsi Hellström
Rechardt Oona
Heikkinen Harri, varapuheenjohtaja
Nöjd Marika, viestintävastaava
Hakkila Kirsi
Kuusela Pauline
Pehkonen Petri
Takoja Marjo

Toiminnantarkastajat: Kiviniemi Kati ja Lindfors Minna
Varatoiminnantarkastajat: Johtimo Nina ja Lötjönen Minna

3. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki ne koulun oppilaiden vanhemmat, jotka ovat
liittyneet jäseniksi yhteystiedot luokan yhteyshenkilölle antaessaan.
Yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua. Vapaaehtoisen kannatusmaksun suuruus on
15 euroa/perhe.

4. TIEDOTUS
Yhdistyksen tiedotus on tapahtunut pääosin yhteyshenkilöiden kautta sähköpostitse. Merkittävimmistä asioista, kuten vuosikokouksesta rehtori on tiedottanut Wilma-viestillä.
Yhdistys on käyttänyt myös omaa FaceBook-ryhmää tapahtumista ilmoittamiseen. Lisäksi yhdistyksellä on kotisivut (http://karamzininkotijakoulu.yhdistysavain.fi/), jonne on pyritty päivittämään tietoa tapahtumista.
Kokouspöytäkirjat on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla.

5. KOKOUKSET
Yhdistyksen hallitus kokoontui yhdeksän kertaa toimintakautensa aikana.
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 1.10.2014.

6. TALOUS
Yhdistyksen talous perustui valokuvauksen järjestelykorvaukseen, jäsenten vapaaehtoisiin kannatusmaksuihin sekä buffet- ja kirpputoripöytien myynnistä
saatuihin tuloihin. Perhekohtaisen vapaaehtoisen kannatusmaksun suuruus toimintakaudella oli 15,- euroa/ perhe.
Tilikauden 1.8.2014 – 31.7.2015 tappio oli 3.126 euroa.

7. TOIMINTA JA TAPAHTUMAT
Suojatiepäivystys
Yhdistyksen toiminta jatkui aikaisempien vuosien tapaan aktiivisena. Yhdistyksen perustoimintaan kuuluva suojatiepäivystys järjestettiin heti koulun alkaessa
sekä myöhemmin lokakuussa. Suojatiepäivystyksen tarkoituksena on lisätä
koulutien turvallisuutta kiinnittämällä autoilijoiden huomio pieniin koululaisiin
sekä varmistamalla liikenteen sujuvuus ja oikea pysäköiminen koulun läheisellä
parkkipaikalla. Edellisten vuosien tapaan päivystys sai positiivista palautetta.
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin lokakuun alussa. Kokouksessa valittiin uusi
puheenjohtaja edellisen puheenjohtajan Kimmo Nikkasen jäsenyyden loppuessa tähän lukuvuoteen. Hallituksen kokoonpano pysyi kuitenkin pääosin samana. Myös toimintasuunnitelma noudatti aiempaa linjaa.

Joulumyyjäiset
Marraskuun lopussa pidettiin perinteiset joulumyyjäiset, jossa sekä luokat että
oppilaat vanhempiensa kanssa saivat varata myyntipöydän kartuttaakseen mm.
leirikoulukassojaan. Yhdistys hoiti tapahtuman organisoinnin ja mainonnan, kun
taas buffetista huolehti 3B-luokka.
Siivouspäivä
Toukokuussa valtakunnallisena siivouspäivänä yhdistys järjesti yhteistyössä
Järvenperän Omakotiyhdistyksen kanssa kevättempauksen ja kirpputorin. Tapahtumassa oli kirpputorin lisäksi mm. erilaisia leikkimielisiä kisoja sekä buffet.
Yhteistoiminta koulun kanssa
Hyvä yhteistyö koulun kanssa jatkui saumattomasti. Koulun edustajat osallistuivat hallituksen kokouksiin tuoden tiedoksi ajankohtaisia koulun kuulumisia. Yhdistys osallistui taloudellisella tuella koulun kenkäprojektiin, jossa koululle hankittiin useita kenkätelineitä käytävien siivousongelmien ehkäisemiseksi.
Keväällä koulu pyysi halukkaita vanhempia ilmoittautumaan ensi vuonna järjestettävien kerhojen vetäjiksi. Koulu anoi tukea kerhoille ja yhdistys lupautui osallistumaan kerhojen järjestämiskustannuksiin. Vanhempien vetämien kerhojen
toteutuminen selviää ensi syksynä, kun päätökset asiasta saadaan.
Stipendit, hymypatsaat ja Karamzinin kootut -lehti
Yhdistys kustansi edellisten vuosien tapaan kevätjuhlissa jaettavat hymypatsaat ja stipendit. Yhdistys jakoi perinteiset hymypatsaat kunkin luokan keskuudestaan valitsemille, esimerkillisille, iloisille ja auttavaisille tytöille ja pojille. Tänä
vuonna patsaan saajia oli 22 kpl (12 poikaa ja 10 tyttöä).
Stipendeinä jaettiin Suomalaisen kirjakaupan lahjakortteja á 25 euroa. Stipendin saajat olivat opettajiston valitsemia oppilaita, jotka olivat osoittaneet valitussa aineessa erityistä ahkeruutta tai lahjakkuutta. Lahjakortin saajia oli kevätjuhlassa 20 kpl. Lisäksi jokaisen kuudennen luokan parhaimman keskiarvon
sekä eniten keskiarvoaan nostanut oppilas palkittiin 25 euron rahastipendillä
(yht. 6 kpl).
Yhdistys vastasi myös Karamzinin kootut -lehden painokuluista.

