Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 9/kevät 2017

Torstaina 18.5.2017 klo 18.00 Karamzinin koulun kirjastossa (Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)
Läsnä: Hallituksen jäsenistä Kirsi Hellström puheenjohtaja, Oona Rechardt rahastonhoitaja, Marika
Nöjd, Kirsi Hakkila, Heli Suurnäkki ja Ritva Räisänen sihteeri. Kokouksessa kiertäneen
osallistujalistan mukaan paikalla olivat myös Jyrki Noponen, Ulla Palomäki, Jarkko Korte, Kimmo
Lehtinen, Timo Törö, Maarika Kivistö, Miko Virolainen, Suvi Kultamies, Arja Kultima, Petri
Pehkonen, Hanna Uusoksa, Pike Hilakari, Johanna Välinoro, Liisa Krogurus, Jaana Ratilainen,
Pauline Kuusela, Nina Antikainen, Susanna Simkin, Minna Lötjönen ja Enni Kömmistö.
1. Kokouksen avaaminen
Kirsi Hellström avasi kokouksen 18.03.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttiin.
4. Koulun remontin ja väistön tilanne
 Keskustelun aluksi Kirsi Hellström kiitti Terve Karamzinin koulu (TKZ) – ryhmää
työstä koulun sisäilmaongelmien esille tuomisesta ja väistöön siirtymisen
edistämisestä. Ryhmäläiset kertoivat olleensa aktiivisesti yhteydessä espoolaisiin
viranomaisiin ja poliitikkoihin. He kertoivat myös, että koulun saamisesta väistöön
ollaan yksimielisiä. Päätöksen koulun väistöön siirtymisestä tekevät viranomaiset.
Tätä päätöstä varten Tilapalvelut on teetättämässä uuden sisäilmamittauksen
lähiaikoina kevättalvella epäonnistuneen mittauksen tilalle. Espoon tilapalvelukeskus
(TILPA) tekee päätöksen tilojen sulkemisesta ja sen jälkeen Suomenkielen
opetustoimi (SUKO) tekee päätöksen väistöön lähdöstä.


Yleistä keskustelua herättivät sisäilmaa kartoittavien oirekyselyiden puuttuminen,
homeongelmien yleisyys ja menettelytapojen kankeus. Koulun vanhan ja uuden
puolen erottamista esitettiin koulun uutta puolta suojaavana tekona. Erottamisen
voisi tehdä, vaikka vanha puoli olisi käytössä.



22.5. on Tila- ja asuntojaoston kokous. Koti ja koulu – yhdistyksestä lähetetään
jaoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostia, jossa esitetään Karamzinin koulun
väistöön siirtymisen edistämisen esille ottamista kokouksessa. TKZ lupasi muotoilla
tekstin, ja Ulla Palomäki auttaa. Yhdistys tekee loppumuotoilun sekä hyväksynnän ja
Kirsi Hellström lähettää viestin.



Jos ed. mainitun jaoston kokouksessa koulun väistöön siirtyminen elokuussa ei
etene, ovat lapset poissa koulusta 29.5. Lakko jatkuu tarvittaessa 14.8. alkaen kolme
päivää. Yhdistyksen lakkovalmiutta koskevaan kyselyyn oli päivän aikana vastannut
99 henkilöä, joista 69 % puolsi lakkoa keväällä, 62 % syksyllä ja 20 % vastusti
lakkoa. Kirsi Hellström laatii asiasta tiedotteen vanhemmille. Samalla tieto laitetaan
myös Tilapalveluiden Maija Lehtiselle.

6. Muut asiat
Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.
7. Seuraavan kokousajan sopiminen
10.8.2017 klo 18 Karamzinin koulun ruokala.
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.54.
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