Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 3 / syksy2016

Aika:

Tiistaina 22.11.2016 klo 18.00

Paikka:

Karamzinin koulun ruokala (Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)

Läsnä:

Kirsi Hakkila h, Kirsi Hellström puheenjohtaja, Suvi Kerttula varapuheenjohtaja,
Marja Niinikoski koulun opettaja, Oona Rechardt rahastonhoitaja, Ritva
Räisänen sihteeri, Heli Suurnäkki h

1. Kokouksen avaaminen
• Puheenjohtaja Kirsi Hellström avasi kokouksen klo 18.05.
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 Rechardt kertoi yhdistyksen taloustilanteen.
Yhdistys on saanut vanhempien kannatusmaksuina 90,00 e. Tililtä
maksettiin Kirsi Hellströmille PRH:lle tehtyyn nimenkirjoitusoikeuksien
muutokseen 20 e ja pankinkäyttökuluihin 10,73 e. Tilin saldo on 8858,14
e.
6. Koulun kuulumiset (Marja Niinikoski)
• Koulun liikuntasalin kuivauksista on siirrytty lattioiden päällystämiseen.
Arvion mukaan sali saadaan käyttöön tammikuun 2017 aikana.
• Liikuntasalin remontin yhteydessä on tehty mm. sisäilmatutkimuksia
luokissa, lämpökuvauksia ilmastoinnissa ja ryömimistilat on tarkastettu.
Sisäilmatutkimusten tulokset eivät anna syytä huoleen.
Lämpökuvauksissa havaitut ongelmat korjataan sekä viemäreissä olevat
kulumat kuivataan ja korjataan.
• Joulukirkko järjestetään Espoon tuomiokirkossa aamulla ma 19.12.
Ensimmäisen luokan oppilaan esittävät perinteisen joulukuvaelman
joulukirkon yhteydessä.
• Joulujuhla vietetään Järvenperän koulun liikuntasalissa 21.12. 3. luokan
ja 5. luokan oppilaat tekevät juhlaan liikunnallista ohjelmaa.
• Ursan planetaarion vuokraamisesta joulumyyjäisten yhteydessä jouduttiin
luopumaan sopivan tilan puutteen vuoksi (liikuntasalin korjaus).
Planetaarion vuokraaminen esim. koulun teemapäivien yhteydessä olisi
kuitenkin koulun toiveissa. Yhdistys on valmis osallistumaan tähän tai
muuhun vastaavaan toimintaan.

7. Joulumyyjäisiin 27.11. liittyvät käytännön järjestelyt
• Kirsi He hakee loppuviikosta avaimet kouluun rehtorilta.
• Sovimme tulevamme järjestämään pöytiä ym. valmisteluja klo 9.30.
• Kirsi He tuo arpajaisvoitot ja arpajaisiin tarvittavat välineet, Ritva tuo
arpajaisliput.
• Myyjäisiin on varattu 11 pöytää (luokat 1b, 3a, 3c, 4b, 5d ja yksityisiä
henkilöitä).
• Yhdistyksessä toimivat voivat tuoda kirjojen ja lelujen vaihtopöytään
leluja. ”Aloituskirjoja” on jo valmiiksi olemassa. Samoin ruokasalin
koristeluun liittyvää rekvisiittaa ja musiikkia saa tuoda.
• Perhevalokuvauksesta luovuttiin vähäisen ennakkoilmoittautumisen
vuoksi. Kirsi Ha on ollut yhteydessä ilmoittautuneisiin perheisiin.
Mahdollisesti järjestetään valokuvausta esim. kevään tapahtumien
yhteydessä.
8. Muut asiat
• Ei muita asioita.
9. Seuraavan kokousajan sopiminen ja kokouksen päättäminen
• Seuraava kokous pidetään 17.1.2017. klo 18 koulun ruokalassa. Kokous
päätettiin klo 18.58.
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