Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 2/syksy2016

Aika:

Tiistaina 25.10.2016 klo 18.00

Paikka:

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

Läsnä:

Marika Nöjd h, Suvi Kerttula varapuheenjohtaja, Kaisa Koski h, Kirsi Hellström
puheenjohtaja, Oona Rechardt rahastonhoitaja, Paula Wall, Kirsi Hakkila h, Kirsi
Päivärinta koulun opettaja, Ritva Räisänen sihteeri

1. Kokouksen avaaminen
• Puheenjohtaja Kirsi Hellström avasi kokouksen klo 18.04.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
• Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
• Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
• Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
• Rahastonhoitaja Oona Rechard kertoi yhdistyksen taloustilanteen.
Yhdistys on saanut vanhempien kannatusmaksuina 405,00 e.
Kuvaverkko on maksanut 3620,70 e kuvausjärjestelymaksua.
Yhdistyksen tilin saldo on 8798,89 e
6. Koulun kuulumiset (Kirsi Päivärinta)
• Koulun liikuntasali saatetaan saada käyttöön joulukuun alussa. Tämä
tosin ei vielä ole täysin varma tieto.
• Jos liikuntasalin kunnostaminen pitkittyy, niin joulujuhlan järjestämiseksi
on varalta varattu Järvenperän koulun liikuntasali joulujuhla-aamuksi.
• Joulukirkko järjestetään Espoon tuomiokirkossa aamulla ma 19.12.
• Koulu saa käyttöönsä muutaman kymmentä uutta iPadia.
• Opetussuunnitelman uudistamisen myötä alkaneet uudet aineet ovat
alkaneet hyvin. Telinevoimistelun järjestämisessä on liikuntasalin
korjaamisen vuoksi ollut haasteita. Poikkeuksellisesti telinevoimistelu on
järjestetty kirjastossa.
• Välituntimaraton on ollut suosittua välituntiohjelmaa. Oppilaat juoksevat
välituntisin luokan hyväksi. Paras luokka palkitaan oppitunnilla, joka
ulkoillaan. Oppilaat saavat myös välituntivälineet käyttöönsä ko. tunnille.
• Disko 2.11. järjestetään ruokalassa liikuntasalin korjauksen vuoksi.
• Yhdistys kysyi, voisiko linkkiä koulun blogikerhosta jakaa yhdistyksen
sivuilla. Samoin kysyttiin, olisiko mahdollista saada linkki koulun opettajan

pitämälle blogisivulle (aiheena opetussuunnitelman uudistus). Kirsi
opettaja lupasi selvittää nämä asiat.
7. Lokakuun suojatiepäivystys
• Suojatiepäivystys järjestetään 27.10. klo 7.45–8.15. Paikalle on tulossa
päivystäjiksi oppilaiden vanhempia.
8. Koulukuvaustarjousten läpikäyminen (3 kpl)
• Tarjoukset pyydettiin Kuvaverkolta, Seppälän koulukuvilta ja Oma design
yrityksiltä. Puheenjohtaja Kirsi tapasi Seppälän kuvaverkon edustajan ja
laati taulukon eri yritysten tarjousten vertailemiseksi.
• Kuvaverkon ja Seppälän koulukuvien tarjouksen ovat varsin
samansisältöiset. Päätimme alustavasti valita Seppälän koulukuvat. Kirsi
tarkistaa vielä muutaman yksityiskohdan (arkkien hinnat), jonka jälkeen
päätös vahvistetaan. Puheenjohtaja Kirsi ja rahastonhoitaja Oona
allekirjoittavat sopimuksen.
9. Joulumyyjäiset sunnuntaina 27.11. – suunnittelu
• Kuvaverkko tulee tekemään perhevalokuvauksia joulumyyjäisiin. Tätä
varten tarvitaan luokkahuone, puheenjohtaja Kirsi kysyy Jounilta.
• Luokka 4B ilmoittautui buffetin järjestäjäksi.
• Myyntipöytiä ovat tähän mennessä varanneet 3C, 4B ja 5D.
• Valitettavasti planetaarion varaamisesta jouduttiin luopumaan sopivan
tilan puuttumisen vuoksi. Paikaksi oli ajateltu kirjastoa liikuntasalin
korjauksen vuoksi, mutta tila on liian valoisa.
• Puheenjohtaja Kirsi kysyy K-kauppa Aurorasta arpajaisvoitoksi kinkkua.
Mahdollisesti saamme myös arpajaisvoitoiksi risteilyn ja leluhylkeen.
• Joulumyyjäisistä tiedotetaan luokkien tiedotusvastaavien kautta,
ilmoitustauluille kiinnitettävillä ilmoituksilla, lakanamainoksella ja
yhdistyksen facebookin kautta. Päivitetään edellisvuosien ilmoituspohjaa.
• Pyydetään jos myyjäisistä voidaan laittaa Wilma-muistutus edeltävällä
viikolla.
• Puheenjohtaja Kirsi kysyy Jounilta avaimet.
10. Muut asiat
• Ei muita asioita.
11. Seuraavan kokousajan sopiminen ja kokouksen päättäminen
• Seuraava kokous pidetään 22.11. klo 18 koulun ruokalassa. Kokous
päätettiin klo 19.30.
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