Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 4/ kevät 2017

Aika:

Tiistaina 17.1.2017 klo 18.00

Paikka:

Karamzinin koulun ruokala (Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)

Läsnä:

Kirsi Hakkila h, Kirsi Hellström puheenjohtaja, Suvi Kerttula varapuheenjohtaja,
Oona Rechardt rahastonhoitaja, Marika Nöjd h, Heli Suurnäkki h, Jouni Hörkkö
koulun rehtori, Satu Kyllästinen ja Minna Pelkonen Tilapalvelut-liikelaitoksen
edustajat, Kaisa Alaviiri suomenkielisen perusopetuksen edustaja, opettajia sekä
arviolta n. 100 kpl oppilaiden vanhempia

1. Kokouksen avaaminen
• Puheenjohtaja Kirsi Hellström avasi kokouksen klo 18.01.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
• Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
• Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
• Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Koulun remontin tilanne
•

•
•

•

Asiakaspäällikkö Satu Kyllästinen Tilapalveluista avasi keskustelun. Hän
hoitaa tiedotusta ja pyysi lähettämään mahdolliset kysymykset
sähköpostitse hänelle (satu.kyllastinen@espoo.fi). Koulun rehtori Jouni
Hörkkö lähettää Wilman kautta vanhemmille tiedotteita. Työpäällikkö
Minna Pelkonen Tilapalveluista kertoi remontin tilanteesta ja vastasi
esitettyihin kysymyksiin. Hänen esittämänsä materiaali ja Rakenne ja
kosteustekninen kuntotutkimus (15.1.2017) on koulun kotisivuilla
saatavilla,
suora
linkki
raporttiin
ja
muihin
materiaaleihin:
http://www.espoo.fi/fiFI/Paivahoito_ja_koulutus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Karamzinin
_koulu/Karamzinin_koulun_sisailmatilanne_18117%28111916%29
Mainintana että liikuntasaliin liittyvät korjaukset ja muun koulun korjaukset
ovat omat projektinsa.
Kysymyksiä herätti esim. tehdyt mikrobilöydökset ja niiden laajuus (tehdyt
löydökset ovat raportissa). Näytteitä on otettu joistakin tiloista ja tietyistä
paikoista kattorakenteita, ja vanhempia pohditutti kuinka tarkasti voidaan
tehdä päätelmiä ongelmien laajuudesta muutaman otoksen perusteella.
Toivottiin mahdollisimman laajaa selvitystä jotta koulu tulisi kerralla
kuntoon.
Keskusteltiin oppilaille suunnatusta oirekyselystä ja sen toteuttamisesta,
tätä asiaa pidettiin kaikin puolin tärkeänä jotta on esittää faktoja koulun
tilanteesta. Koti ja Koulu ry selvittää toteuttamistapaa ja osallistuu
kustannuksiin (kohta 7. Muut asiat).

•

Tarkoitus on saada oppilaat (ainakin vanhalta puolelta) väistöön
Järvenperän koulun vieressä olevaan parakkikouluun, aikataulu on
selvitystyön alla, mutta niin pian kuin mahdollista.

Tässä kohdassa kokousta Tilapalvelut-liikelaitoksen edustajat ja Kaisa Alaviiri
poistuivat. Samoin rehtori siirtyi pitämään kielivalinnoista tiedotusta muihin tiloihin,
jonne lähti myös hallituksen jäsenistä Kirsi Hakkila. Myös opettajat ja suurin osa
vanhemmista poistuivat. Hallituksen kokousta jatkoivat muut hallituksen jäsenet sekä
muutama vanhempi.
6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Rahastonhoitaja Oona Rechardt kertoi yhdistyksen taloustilanteen. Yhdistys on
saanut edellisten kokouksen jälkeen perheiden kannatusmaksuina 60 EUR ja
joulumyyjäisten kirppispöydistä 70 EUR. Tililtä maksettiin nettisivujen
vuosimaksu130,80 EUR ja pankkikuluja. Tilin saldo on 8840,89 EUR.
7. Muut asiat
• Keskusteltiin vielä koulun remonttiin liittyvistä asioista.
• Sisäilmaoirekysely.
- Sovittiin, että puheenjohtaja Kirsi Hellström selvittää miten oirekysely
voitaisiin toteuttaa ja mikä taho sen toteuttaisi, esim. THL. Myös rehtori
on yhteydessä toisten koulujen rehtoreihin ja siten selvittää, miten
muissa kouluissa kyselyjä on toteutettu. Vanhempainyhdistys on valmis
osallistumaan kustannuksiin.
- Yhdistys haluaisi että kyselyssä ilmenisi seuraavia asioita: millä
puolella oppilas on (uusi vs vanha puoli) sekä pääasiallinen
luokka/luokat jossa on ollut, kuinka kauan oppilas on ollut koulussa ja
kauanko on ollut oireita. Toivottavasti myös oireettomien lasten
vanhemmat vastaavat kyselyyn, jotta oireiden laajuus selviäisi.
• Pohdittiin myös mahdollisuutta järjestää sisäilmatutkimus. Kokoukseen
osallistuvien vanhempien joukosta saatiin kuva että myös uudella puolella
on ilmennyt oireita. Oli puhe että vanhalla puolella ei voida suorittaa
sisäilmamittauksia johtuen jo käynnissä olevasta remontista. Voitaisiinko
uudella puolella kuitenkin järjestää sisäilmamittauksia, koska se on erillinen
tilansa? Yhdistyksen mielestä olisi todella järkevää kartoittaa koko koulu kun
kerran remonttia tehdään.
• Pohdittiin myös mahdollisuutta järjestää homekoira paikalle.
8. Seuraavan kokousajan sopiminen ja kokouksen päättäminen
• Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15.2.2017 klo 18 koulun
ruokalassa. Kokous päätettiin klo 20.12.
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