Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 3/kevät2018

Aika ja paikka: 10.1.2018 Karamzinin koulun kirjasto (osoite: Kulloonmäentie 20, 02940
Espoo)
Paikalla: Oona Rechardt, Jaana Ratilainen, Marja Niinikoski, Kirsi Hakkila (h.), Kristiina
Kämäräinen (h.), Kirsi Hellström (puheenjohtaja) ja Ritva Räisänen (sihteeri)

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 18.12.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Yhdistyksen rahatilanne kokousvälillä.
Yhdistyksellä on rahaa 8387,15 euroa. Rahaa on tullut yhteensä 3558,80 euroa
kuvaus- ja kannatusmaksuista sekä joulumyyjäisistä. Rahaa on kulunut 3100,89
euroa luokille tehtyihin Suomi100-lahjoituksiin sekä robotti- ja tilimaksuihin.
5. Koulun kuulumiset ja muut asiat
• Opettaja Marja Niinikoski kertoi koulun kuulumisista. Koulun
korjaussuunnitelmat valmistuvat tammikuun loppuun mennessä.
Suunnitelmat kilpailutetaan ja varsinainen korjaus alkaa kesän alussa.
Työ tulee kestämään ainakin 2 vuotta. Varsinkin työn alkuvaiheessa
työmaaliikenne on runsasta. Syksyä varten opettajat ovat tehneet
ehdotuksia turvallisista reiteistä liikenteelle ym. koulutyön sujuvuuden
kannalta huomioitavista seikoista.
• Opettajat ovat myös esittäneet toiveita rakenteellisiin muutoksiin, jotka
voisi huomioida korjauksen yhteydessä. Luokkien välille on toivottu mm.
liukuovia, liikuntasaliin porraskatsomoa ym. Myös vanhemmat voivat
esittää ideoitaan. Ideat voi kertoa rehtorille. Kokouksessa puhuimme, että
naulakoiden toimivuuteen voisi kiinnittää huomiota. Ihanne olisi saada
lokerikot naulakoiden yhteyteen, mutta ainakin naulakon malli voisi
soveltua paremmin vaatteen pysymiseen naulakossa. Myös vierailijoille
tarkoitettuja naulakoita olisi hyvä saada.
• Henkilökuntaan on saatu yksi resurssiopettaja lisää. Yhtä avustajaa
haetaan.
• Ilkivaltaa lisääntymisen vuoksi turvakameroita on lisätty molemmissa
kouluissa.
• Kevään aikana koululle ollaan hankkimassa 5 kpl Jopo-polkupyöriä.
Yhdistys maksaa pyörät ja kypärät sovitusti.

•

•

Yhdistys tukee mielellään koulujen kerhotoimintaa taloudellisesti. Kirsi Ha
selvittää, onko Wau-kerhoissa ollut oppilaita Karamzinin koulusta. Jos
kerholaisia on ollut, niin yhdistys maksaa koululaisista tulevan osuuden.
Myös retkiin tarvittaviin kuljetuskustannuksiin yhdistys voi osallistua.
Ehdotetaan, voisiko oppilaille järjestää ideointikisan parakkikoulun pihalle
hankittavista välineistä. Yhdistys voisi käyttää 1000 euroa pihan
elävöittämiseen. Kirsi He ottaa asiasta yhteyttä rehtoriin.

6. Seuraavan kokousajan sopiminen
Seuraava kokous pidetään Karamzinin koulun kirjastossa mahdollisesti 14.2. klo
18. Koska olisi hyvä kuulla suunnitelmista koulun korjauksen suhteen, Kirsi He
ottaa yhteyttä Tilpaan ja kysyy heiltä sopivaa ajankohtaa, milloin heidän
edustajansa pääsisi mukaan kokoukseen.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.20.
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