Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 2/syksy2017

Aika ja paikka: 25.10.2017 Karamzinin koulun kirjasto (osoite: Kulloonmäentie 20, 02940
Espoo)
Paikalla: Oona Rechardt, Marika Nöjd, Marjo Takoja, Susanna Simkin, Leena Mikkola,
Kirsi Hakkila (viestintävastaava), Liisa Korgerus (rahastonhoitaja), Kirsi Hellström
(puheenjohtaja), ja Ritva Räisänen (sihteeri)

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 18.02.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Yhdistyksen rahatilanne kokousvälillä.
Yhdistyksellä on rahaa 8017,11 euroa. Kannatusmaksuina rahaa on tullut 390
euroa. Koululle ostettuihin hiiriin kului 163,90 euroa. Suomi100 rahojen
toimittamiseksi luokille Kirsi He:n tilille siirretään yhdistyksen tililtä tarvittava
summa (2200 euroa) rahaa. Kirsi nostaa rahat tililtään ja jakaa ne luokille.
5. Koulun kuulumiset
• Opettaja Leena Mikkola kertoi koulun kuulumisista. Kaikki opettajat ja
avustajat ovat aloittaneet työskentelynsä. Väistötilojen tilanpuute
hankaloittaa erityisesti liikuntatuntien järjestämistä. Parakkikoulun
välitunti- ja liikuntavälineille on saatu kontti.
• Joulujuhla järjestetään to 21.12. illalla Järvenperän koululla. Juhlia on
kaksi. Sovimme, että tarjoaisimme kahdelle luokalle mahdollisuutta
järjestää buffet joulujuhlien yhteydessä. Kirsi He laatii tästä tiedotteen
yhteyshenkilöiden kautta jaettavaksi.
• Lukuvuoden aikana ei ole tulossa lauantaityöpäivää. Aiemmin oli ideoitu,
että yhdistys voisi osallistua / mahdollistaa tapahtuman lauantaityöpäivän
yhteyteen. Sovimme, että valmistelemme alustavasti kevään 2018 aikana
seuraavan lukuvuoden (mahdollisen) kodin ja koulun lauantaityöpäivän
tapahtumaa.
• Rehtorin pyyntöön saada koulun käyttöön polkupyöriä yhdistys suhtautuu
edelleen myönteisesti. Odotamme koululta esitystä tarvittavasta pyörien
määrästä ja hinnasta. Myös kypärät hankitaan.
• Vanhan puolen korjauksen kilpailutukset ovat kesken joten mitään
tapahtumia ei sen suhteen ole. Voi olla että remontin aloitus myöhästyy.
Kirsi He muistuttaa Tilapalveluja yhdistyksen halukkuudesta tehdä
yhteistyötä.

•

Yläaste järjestää Karamzinin koululaisille Halloween-discon. On
mahdollista, että 5-luokkalaiset voisivat myös järjestää discoja yläasteen
tiloissa.

6. Joulumyyjäiset
• Yhdistys järjestää joulumyyjäiset 26.11. klo 11-13 Karamzinin koulun
kirjastossa. Mainonta tapahtuu yhdyshenkilöiden kautta, facebookissa,
kotisivuilla ilmoittamalla ja erillisillä kiinnitettävillä mainoksilla. Vanhoista
viesteistä kaivetaan mainos, joka päivitetään.
• Hallituksen jäsenet tulevat järjestelemään pöytiä ym. tekemään
valmisteluja klo 9.30. Buffet pidetään monitoimitilassa, sen järjestäksi voi
ilmoittautua yksi luokka. Kirsi He huolehtii avaimet sisäänpääsyä varten.
• Myyjäisissä on arpajaiset. Kirsi He kysyy arpajaisvoitoksi
kinkkulahjakortin lähikauppiaalta. Marika toimittaa leluhylkeen lasten
arpajaisten voitoksi. Heli kysyy valokuvaajan muotokuvien ottoon. Ritva
järjestää laulajan laulamaan joululauluja.
• Myyntipöytien hinnaksi päätettiin 10 euroa, mutta luokille pöydät ovat
ilmaisia.
• Hankitaan ehkä ulkotulia.
7. Muut asiat
Suojatiepäivystys järjestetään 26.10. klo 7.40-8.10 Karamzinin koululla.
8. Seuraavan kokousajan sopiminen
Seuraava kokous pidetään Karamzinin koulun kirjastossa ke 10.1. klo 18.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.13.
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