Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 4/kevät2018

Aika ja paikka: ke 14.2.2018 Ritva Räisäsen koti
Paikalla: Marjo Takoja, Susanna Simkin, Marika Nöjd, Kirsi Hakkila (h.), Kristiina
Kämäräinen (h.), Heli Suurnäkki (h.), Kirsi Hellström (puheenjohtaja) ja Ritva Räisänen
(sihteeri)

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 18.25.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Yhdistyksen rahatilanne kokousvälillä.
Yhdistyksellä on rahaa 8251,91 euroa. Tuloina yksi kannatusmaksu ja menoina
palvelumaksu 7,44 eur ja yhdistysavaimen vuosimaksu 142,80 eur.
-

kerhorahoitukset
o päätettiin rahoittaa Wau-kerhoa 200 eurolla 1.-2. luokkalaisten kerhoa
varten. Päätettiin antaa toiset 200 euroa, jos parakkikoululle tulee
myös oma kerho.
o mietittiin onko blogikerho edelleen voimissaan (ainakin blogissa on
juttuja) -Kirsi He kysyy
o Kirsi He lupasi kysyä, onko ideakilpailuajatus välituntitarvikkeista
edennyt

5. Koulun kuulumiset
- tällä kertaa ei koulun edustajaa paikalla
6. Espoon koulu kuntoon -kuntalaisaloitteesta keskusteleminen
- päätettiin että Kirsi He laittaa yhdistyksen saaman sähköpostiviestin aiheesta
jakoon yhteyshenkilöiden kautta koulun vanhemmille
7. Muut asiat
- soitonopetus koululla
o yhdistykselle oli tullut kysely mahdollisuudesta soitonopetuksen
järjestämiseen koululla. Kyseessä on samantapainen yritys kuin
Estrada. Kirsi Ha lupasi vielä selvittää lisää.
- kuulumiset arkkitehtitapaamisesta koulun remonttiin liittyen
o Kirsi Ha oli mukana, kun remontissa suunnittelussa mukana olevaa
arkkitehtia oli mahdollisuus tavata koululla. Joitakin pointteja:

-

-

ilmastoinnin tehostamiseksi tulee 3 konetta, salin yhteyteen on tulossa
uusi ja nopea esiinvedettävä katsomo, liikkuvia väliseiniä luokkiin,
katot on tarkoitus vaihtaa kokonaan.
tapahtuman järjestämisen pohdinta
o päätettiin pääasiassa panostaa syksyksi suunniteltuun kodin ja koulun
päivään, jolloin tarkoitus olisi olla lauantai, jolloin oppilaat ja
vanhemmat olisivat koululla ja tehtäisiin yhdessä jotakin. Myös sopiva
luento voisi mahtua mukaan suunnitelmiin.
o mietittiin, haluaisiko oppilaskunta järjestää jotakin (esim. tapahtuma
jonakin kevään arki-iltana) ja päätettiin kysyä heiltä (pian kokouksen
jälkeen oppilaskunnalta tulikin viesti jossa he pyysivät yhdistykseltä
tukea keväällä pidettävään tapahtumaan. Hallituksen
sähköpostikirjeenvaihdon kautta sovittiin rahoituksesta: taikuri 720 eur
+ herkkujen ja kertakäyttöastioiden kustantaminen).
o keskusteltiin myös Unelmafoorumi-nimisestä tapahtumasta, joka on
kyllä suunnattu enemmän yläasteelaisille, mutta voisi sopia myös alaasteelle jos järjestettäisiin yhdessä yläasteen kanssa
esiin on tullut kysymys buffetin järjestämisessä kevätjuhlissa – Kirsi He kysyy
rehtorilta

8. Seuraavan kokousajan sopiminen
Seuraava kokous pidetään ke 28.3. klo 18 Karamzinin koulun kirjastossa. Kirsi
He pyrkii varmistamaan Tilpan mukaantulon.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.30.

Kirsi Hellström
puheenjohtaja

Ritva Räisänen
sihteeri

