KARAMZININ KOTI JA KOULU RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Keskiviikkona 20.01.2016
Paikka: Karamzinin koulun ruokala

Läsnä:

Kirsi Hakkila, h
Harri Heikkinen, h
Kirsi Hellström, sihteeri, h
Ann-Mari Kemell, puheenjohtaja, h
Marika Nöjd, 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. Smilestream Oy:n koulukuvausesittely, Joa Korhonen
ü Joa Korhonen esitteli Smilestream-firman koulukuvausta. Uusi yritys, jossa tekijöitä
tutuista firmoista.
ü Sähköinen ilmoittautuminen, ei paperien muistamista.
ü Kuvaus greenscreenille, taustoja voi vaihtaa verkkopalvelussa.
ü Arkkeihin voi valita useita otoksia, myös tarroissa eri kuvat käyvät.
ü Mahdollisuus saada tarjous ilman järjestelykorvausta. Viimeisin sopimus meillä ollut 3
vuotta. Mahdollisuus antaa kuvat koulun Wilma-käyttöön (vanhempien luvalla).
ü Ei kuvapaketteja, vaihtoehtona myös digikuva. 3-5 erilaista otosta valittavissa, joita voi
myös zoomata. Luokkakuvia perinteisesti vain yksi vaihtoehto, mutta on

sopimuskysymys. Ryhmä ja kaverikuvia ei mahdollista saada diginä. Sähköinen
joulukortti tulossa, olemassa erilaisia oheistuotteita.
ü Kuvauksen ja kuvien laatu pyritty pitämään hyvänä. Hinta-laatusuhde on firman puolesta
koettu hyvänä.
ü Joa laittaa alustavan tarjouksen, käsitellään seuraavassa kokouksessa.
ü Varmistetaan Oonalta nykyisen sopimuksen kesto.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
ü Saldo on nyt 7 830,88 euroa. Menoina verkkosivujen vuosimaksu ja palvelumaksuja.
Tuloina 1 kannatusmaksu, käteiskassan siirto tilille ja joulumyyjäisten
kirppispöytämaksut.
ü Muistetaan laittaa viestiä perheille kannatusmaksusta yhteyshenkilöiden kautta
(Ann-Mari laittaa). Jaetaan tilisiirtolaput reppupostina (pyydetään Sari Riikosta jos
voi printata). Kirsi Hellström etsii vanhan tilisiirtolapun ja lähettää sen päivityksen
jälkeen Sarille.
7. Koulun kuulumiset (ei edustajaa paikalla, Jounin terveiset)
ü Vanhemmille järjestettävä infotilaisuus OPS:sta maalis-huhtikuussa.
ü Kiinan kielen opiskelusta järjestetään infotilaisuus kiinnostuneille vanhemmille.
ü Yksi virka on auki.
ü Ruotsi alkaa ensi syksynä kaikilla kuudesluokkalaisilla.

8. Kevään tapahtumat
ü Päätettiin olla järjestämättä luistelutapahtumaa, panostetaan Siivouspäivän
tapahtumaan. Tänä vuonna Siivouspäivä la 28.5.
ü Mahdollinen luennon järjestäminen nettiasioiden tiimoilta vanhemmille,
mahdollisesti yhdessä Auroran koulun kanssa (ala-asteikäisille suunnattu).
Selvitetään sopivaa puhujaa jo ennen seuraavaa kokousta. Kun puhuja/tarkempi aihe
on alustavasti selvillä, Ann-Mari on yhteydessä Auroran kouluun. Järvenperän koulun
auditorio olisi hyvä paikka. Ajankohta maalis-huhtikuussa.

9. Muut asiat
ü Mietitään vaihtoehtoja Karamzinin koottujen julkaisemiseksi (esim. valokuvakirjana/
digitaalisena).

10. Kevään kokousaikojen sopiminen
ü Seuraava kokous ti 8.3. klo 18. Luennosta voidaan tarvittaessa keskustella
sähköpostitse, samoin sopia luentomaksusta.

11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.10.
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