Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 5 / kevät 2017

Aika ja paikka: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00 Karamzinin koulun ruokala
(Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)
Läsnä:

Kirsi Hakkila h, Marika Nöjd h, Heli Suurnäkki h, Bettina Lammi-Järvinen, Marjo
Takoja, Susanna Simkin, Oona Rechardt rahastonhoitaja, Suvi Kerttula
varapuheenjohtaja, Kirsi Hellström puheenjohtaja, Samuli Hyyryläinen koulun
opettaja, Ritva Räisänen sihteeri

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kirsi Hellström avasi kokouksen klo 18.02.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja
edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, esityslista hyväksyttiin sekä edellisen
kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Rahastonhoitaja Oona Rechardt kertoi yhdistyksen taloustilanteen. Yhdistyksen
tilin saldo on 8833,54 e. Edellisestä kokouksesta rahaa on kulunut
palvelumaksuun 7,35 e. Tulevia menoja ovat kerhomaksut ja kevään stipendit.
4. Koulun kuulumiset (Samuli Hyyryläinen)
• Opettaja kertoi remontin etenemisestä. Luokassa 206 on menossa
kuivatus. Terveydenhoitajan tilojen kunnostus alkaa seuraavalla viikolla.
Teknisen työn tilat on kunnostettu, samoin liikuntasali on saatu käyttöön.
• Sisäilmaa ja viemäröintiä tutkitaan vielä eri puolilla koulua ammattilaisten
toimesta. Lisäksi esim. liikuntasalin ilmastointia täytyy vielä säätää ja
parantaa.
• Länsisiivessä on ollut eniten mahdollisesta homeesta oirehtijoita ja sinne
on tulossa ilmanpuhdistimia.
• Terveydenhoitajalle voi ilmoittaa mahdollisista oireista. Tilapalvelut
hoitavat remontointiin liittyvän tiedottamisen. Rehtori tiedottaa
tilajärjestelyistä.
• Kilpailutus vanhan puolen remontista on tulossa. Korjauksen aikaiseksi
väistötilaksi on suunniteltu Järvenperän koulun yhteydessä olevaa
väistötilaa, tarkoituksena siirtyä väistöön seuraavan syyslukukauden
alkaessa. Koulun uusi puoli jatkaisi toimintaansa entisellään.
5. Muut asiat
• Suvi osallistui Tukevasti alkuun toiminnan tapaamiseen, jonka
kokoukseen hän osallistui yhdistyksen edustajana. Koolle kutsujien
tarkoituksena on järjestää jokin Suomi 100 kampanjaan liittyvä
tapahtuma. Yhdistystä on pyydetty mukaan seuraavaankin kokoukseen ja

•

•

siihen voi halutessaan osallistua, mikäli joku ehtii. Kokous on 6.3. klo 14
Auroran kappelilla.
Mahdollisesti keväällä koululaisille järjestettävästä tapahtumasta
keskusteltiin. Ursan planetaarion tuominen koululle voisi olla yksi
vaihtoehto. Keskusteltiin myös Heurekan tai Fazerin retkestä. Heli lupasi
selvittää näiden kustannuksia. Myös siivouspäivään osallistumisesta
puhuttiin. Näiden erilaisten tapahtumien ajankohtaa mietittiin. Kirsi
tarkistaa rehtorilta, onko keväällä tulossa lauantaina järjestettävää
koulupäivää. Mahdollinen tapahtuma voisi ajoittua siihen.
Koulun remonttitarve ja väistötilan varmistuminen lähistöltä puhututti ja
huolestutti paikalla olijoita. Kirsi lupasi olla yhteydessä paikalliseen
kaupunginvaltuutettuun Yrjö Rossiin. Lisäksi oltiin huolissaan
kouluterveydenhoitajan työmäärästä ja tavoitettavuudesta. Kirsi Hellström
selvittää rehtorilta terveydenhoitajan esimiehen ja on häneen yhteydessä
tämän tiimoilta.

6. Seuraavan kokousajan sopiminen ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on 14.3.2017 klo 18. Kokous päätettiin klo 19.10.

Kirsi Hellström
puheenjohtaja

Ritva Räisänen
sihteeri

