Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 1/syksy2017

Aika ja paikka: 19.9.2017 Karamzinin koulun kirjasto (osoite: Kulloonmäentie 20, 02940
Espoo)
Paikalla: Liisa Korgerus (rahastonhoitaja), Kristiina Kämäräinen h., Oona Rechardt, Marika
Nöjd, Kirsi Hellström (puheenjohtaja), Heli Suurnäkki (varapuheenjohtaja), Kirsi Hakkila h.,
Marjo Takoja, Jouni Hörkkö ja Ritva Räisänen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.42.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Hallituksen varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja tiedotusvastaavan
valinta
 Varapuheenjohtajaksi valittiin Heli Suurnäkki, sihteeriksi Ritva Räisänen,
rahastonhoitajaksi Liisa Krogerus ja tiedotusvastaavaksi Kirsi Hakkila.
 Siirretään yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet Oona Rechardtilta (xx-xx) Liisa
Krogerukselle (xx-xx) ja Kirsi Hellströmille (xx-xx).
 Päätetään, että hallituksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla on
oikeus tehdä Nordeassa tilinkäyttöoikeuden muutos.
5. Koulun kuulumiset
 Rehtori Jouni Hörkkö kertoi koulun kuulumisista. Väistössä toimiminen (36 luokat) alkaa vähitellen sujua. Tilat ovat kuitenkin ahtaat ja koko ajan
käytössä. Myös Järvenperän yläkoulun tiloja käytetään opetukseen.
Liikuntatunnit on toistaisesti jouduttu järjestämään ulkona.
Lisämäärärahaa liikuntasalivuoroihin on kysytty. Myös esikoululaisten
sekä 1-2-luokkaisten tilat Karamzinin koulun ns. uudella puolella ovat
ahtaat, vaikka omat luokat helpottavat tilajärjestelyissä.
 Kaikki opettajat ja avustajat ovat aloittaneet työskentelynsä.
 Koulukuvaus järjestetään 20.-21.9. Koko koulu retkeilee Nuuksiossa 26.9.
 Opettajille on tulossa infotilaisuus ns. uuden puolen sisäilmatutkimuksen
tuloksista. Tiedote vanhemmille on myös tulossa. Yhdistys pitää tärkeänä
toimivaa viestintäyhteyttä Tilapalvelujen kanssa. Olemme tästä asiasta
yhteydessä Tilapalveluihin.
 Rehtori esitti toiveena saada koulun käyttöön noin 5 kpl koulujopoja.
Pyöriä käytettäisiin pääsääntöisesti koulujen välillä kulkemiseen. Nyt
opetusta järjestetään varsinaisessa Karamzinin koulussa, väistötiloissa ja
kiinan opiskelijoille Auroran koulussa. Pyörät olisivat sekä opettajien että
oppilaiden käytössä. Yhdistys suhtautuu ideaan myönteisesti. Asiaan
palataan, kunhan pyörien säilytyspaikka ja määrä on saatu selville.



Samoin yhdistys suhtautuu myönteisesti jo aiemmin sovittujen
robottialoitussarjojen hankintaan. Yhdistys on myös valmis rahoittamaan
pyyntöä, joka koskee hiirien hankkimista tietokoneopetukseen (max. 400
eur).

6. Muut asiat
 Suojatiepäivystys järjestetään to 26.10. (Kulloomäentie 20).
Päivystykseen saapuvia pyydetään saapumaan klo 7.40 paikalle.
 Yhdistys tarjoutuu antamaan jokaiselle luokalle 100 euroa
vapaavalintaiseen käyttöön Suomi100-hengessä. Rehtori lupasi selvittää
luokkien kantaa tähän. Tarvittaessa luokkien yhteyshenkilöt voivat
organisoida rahan käyttöä. Luokilta odotetaan blogikirjoituksia, millaisiin
tapahtumiin / tilanteisiin raha on käytetty.
 Yhdistys järjestää joulumyyjäiset su 26.11. Karamzinin koulun kirjastossa.
7. Seuraavan kokousajan sopiminen
Seuraava kokous pidetään Karamzinin koulun kirjastossa ke 25.10. klo 18.
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.55.
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