KARAMZININ KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Keskiviikkona 24.9.2015
Paikka: Karamzinin koulun ruokala

Läsnä:

Kirsi Hakkila, h
Harri Heikkinen, h
Kirsi Hellström, sihteeri, h
Jouni Hörkkö, koulun rehtori
Ann-Mari Kemell, puheenjohtaja, h
Pauline Kuusela, h
Marikä Nöjd, tiedottaja, h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 18.37.
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
rahastonhoitajaksi Oona Rechardt. Lisäksi valittiin tiedottajaksi Marika Nöjd.

ja

5. Koulun kuulumiset (Jouni Hörkkö)
ü Koululla on neljä muiden kuin opettajien pitämiä kerhoja: ranskan kerho,
draamakerho, bändikerho ja loom bands-kerho. Yhdistys maksaa kerhojen
omavastuun (875 euroa). Lisäksi on runsaasti opettajien vetämiä kerhoja.
ü Päätettiin listata yhdityksen sivuille kaikki koululla järjestettävät kerhot, rehtori
lähettää listan.
ü 2C, 3A ja 3B – luokilla on uudet opettajat.
ü Koulussa on ennätyspaljon ryhmiä ja myös iltapäiväkerholapsia on jopa 120
henkilöä. Tilat ovat siis tarkalla käytöllä.
ü Kenkätelineistä on ollut todella paljon hyötyä, käytävät ovat paljon siistimpiä.
Hengitysilmakin on puhtaampaa. Sisääntulo on toiminut myös melko sujuvasti.
Suunnitelmissa on laittaa 5.-6—luokkalaiset ”ovivahdeiksi” välitunneilta
palattaessa.
ü Siivouksen kanssa on ollut ongelmia, firma on vaihtunut. Tästä on reklamoitu
säännöllisesti. Esim. paperia ja saippuaa puuttuu. Vessoissa on ollut sotkua
oppilaiden jäljiltä, erityisesti 1.-2.-luokkalaisten tiloissa.
ü Kansainvälisiä ryhmiä on tulossa tasaisin väliajoin, esim. Hollannista. Erasmusrahalla on tulossa myös opettajia ulkomailta n. viikon pituiseksi ajaksi.
ü Omniasta tulee harjoittelijoita, samoin TET-harjoittelijoita yläkouluista.
ü Liikkuva koulu -tiimi on aktiivinen, useita urheiluseuroja on tulossa pitämään
demoja; nassikkapaini, sulkapallo, koripallo. Myös koulun oma tiimi on aktiivinen;
esim. ulkona maalataan yksi penkki ystävyyspenkiksi, sali välituntileikkeihin, kenttä
ahkerassa käytössä, käytäville ja pihalle liikkumiskuvioita (hyppyruutuja jne.).
Tunneille mahdollisesti esim. jumppapalloja istumiseen.
6. Muut asiat
ü Mahdollisuus ostaa Pohjois-Espoon MLL:n pomppulinna, hinta 500 euroa. Yhdistys
voisi vuokrata sitten linnaa ja saada lisätuloja. Päätettiin että ei osteta, liikaa vaivaa
eikä pomppulinnalle ole säilytystiloja.
ü Tarkistettiin joulumyyjäisten ja suojatiepäivystyksen ajankohdat. Joulumyyjäiset
ovat sunnuntaina 29.11. klo 11-13, ruokala varattiin klo 9-14. Päätettiin tiedottaa
myyjäisistä piakkoin. Suojatiepäivystys alustavasti on ti-ke 20.-21.10. klo 7.45-8.10.
7. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Seuraavat kokoukset pidetään ke 28.10.2015 ja ti 24.11.2015 klo 18, paikkana Karamzinin
koulun ruokala.

Kokous päätettiin klo 19.34.

Ann-Mari Kemell

Kirsi Hellström

Puheenjohtaja

Sihteeri

Karamzinin koti ja koulu ry:n kotisivut: http://karamzininkotijakoulu.yhdistysavain.fi/

