KARAMZININ KOTI JA KOULU RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Keskiviikkona 28.10.2015
Paikka: Karamzinin koulun kirjasto

Läsnä:

Kirsi Hakkila, h
Kirsi Hellström, sihteeri, h
Ann-Mari Kemell, puheenjohtaja, h
Pauline Kuusela, h
Marja Niinikoski, koulun edustaja
Petri Pehkonen, h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 18.09.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

PÖYTÄKIRJA

5. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
ü Saldo on nyt 7 893,99 euroa. Kuvausrahat ovat tulleet (3 855, 60 eur). Tililtä on
mennyt palvelumaksu (6,88 eur).
ü Muistetaan laittaa viestiä perheille kannatusmaksusta nyt syksyllä ja uudestaan ensi
vuoden puoella. Yhdistetään viesti joulumyyjäisviestiin.
6. Koulun kuulumiset (Marja Niinikoski)
ü Koululla on paljon harjoittelijoita tällä hetkellä. Inka josta tulee liikuntaohjaaja (3
viikkoa), Eetu, datanomiopiskelija, jouluun asti. Kansainvälisestä koulusta on kolme
harjoittelijaa, puhuvat englantia oppilaiden kanssa. Järvenperän koulusta kaksi TETharjoittelijaa.
ü Opetussuunnitelma. Opettajilla on työpajoja, joissa käydään läpi aiheeseen liittyviä
asioita. Suunnitellaan huoltajien mukaanottoa: keväällä jokainen luokkataso
kutsuttaisiin aamukahville, jossa vanhemmille annetaan infoa ja ryhmissä visioidaan
tulevaisuuden koulua. Ehkä infopaketti voitaisiin jakaa etukäteen, jotta olisi valmius
ideoida valmiiksi. Ilmoitus tapahtumasta esim. 1 kk aiemmin, sitten n. viikkoa ennen
infopaketti. Uudessa OPS:ssa tulossa: tekstaaminen (käsiala jää pois) ja
kymmensormijärjestelmä, ruotsi 6-luokalla. Mahdollisesti ohjelmointia; Loisto ja
Keto-hanke, kouluttavat opettajia joka kouluun jotka tuovat osaamisen muillekin.
Digitaalisuus mukana Espoon kaupungin suunnitelmissa.
ü Espoon nuorisotoimi järjestää 6-luokille tunnit päihteistä ja somesta (somekiusaaminen).
ü Jouluajasta puhutaan seuraavassa kokouksessa. Joulujuhlat ollaan pitämässä illalla (2
juhlaa?), ehkä 17.12.
7. Marraskuun suojatiepäivystys; päätetään päivästä ja kellonajasta
ü Edellinen päivystys meni hyvin ja oli taas selvästi hyödyksi; autot hiljensivät.
ü Seuraava päivystys joulukuussa tiistai 1.12. klo 7.45-8.10.

8. Joulumyyjäiset sunnuntaina 29.11. – suunnittelu
ü Kirsi varmistaa Sari Riikoselta että tila on varattu.
ü Buffetvuoroa tarjotaan ensisijaisesti yhdelle nopeimmin ilmoittautuneelle luokalle.
Ann-Mari laittaa viestin yhteyshenkilöille. Koulun joulujuhlabuffet kaikille halukkaille
nelosluokille, myös siitä tieto.
ü Buffetin myyjäisistä varannut luokka hoitaa asiat keittäjien kanssa.

ü Luokille ilmaiset pöydät myyjäisissä, kakkuja menee hyvin kaupaksi.
ü Wilmaviesti johon tiedotus ajankohdasta ja pöytävarauksista. Samaan viestiin
ilmoitus kannatusmaksusta.
ü Pöytävaraukset yhdistyksen meiliosoitteeseen: karamzin.kk@gmail.com. Kirsi
Hellström lukee viestit ja ottaa varaukset ylös. Huom. mielellään muut ei lue viestejä
tai ainakin merkitsevät ne katsottuaan lukemattomiksi.
ü Tiedotus facebook-sivuille, mainos tolppiin. Marika? Mainokseen ilmoitus kinkun
lahjoittajasta jos se saadaan.
ü Mainoslakanat pitäisi olla valmiina varastossa.
ü Kirjanvaihtopiste.
ü Arpajaiset (maksullinen ehkä? Päätetään ensi kokouksessa palkintotilanteen
mukaan). Kinkku kaupalta? Ann-Mari kysyy. Tallink-Silja-juttuja? Kysytään Marikalta.
Kaikki voivat kysyä lahjakortteja/tuotteita lähiliikkeiltä, ilmoitetaan heti muille jos
jotain saadaan.
9. Muut asiat
ü Yhdistyksen nimen lyhenne. Päätettiin käyttää Karamzinin K&K nimeä.

10. Seuraavan kokousajan ajankohdan vahvistaminen
Seuraava kokous pidetään ma 16.11.2015 klo 18, paikkana Karamzinin koulun ruokala.

11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.37.

Ann-Mari Kemell

Kirsi Hellström

Puheenjohtaja

Sihteeri

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

