Karamzinin Koti ja Koulu ry
Hallituksen kokous 5/kevät 2020
Tiistaina 28.4.2020 klo 19
Paikka: Videokokous
Pöytäkirja
1. Kokous avattiin klo 19.01
2. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat Kirsi Hellström, Liisa
Krogerus, Saara Kaajas, Heli Suurnäkki, Samira Tenez sekä Maija Lindgren
ja koulun rehtori Jouni Hörkkö.
3. Esityslista hyväksyttiin.
4. Yhdistyksen taloustilanne kokousvälillä todettiin hyväksi. Rahaliikennettä
edellisen kokousen jälkeen ei ole juurikaan ollut. Yhdistyksen tilillä on rahaa
8116,39€.
5. Rehtori Jouni Hörkkö kertoi koulun kuulumisia.
● Koulun saliin on rakennettu teknisesti laadukas esitystekniikka.
Esitystekniikasta on valmius yhteyteen ruokalan puolelle.
● Opetus on siirtynyt koronaviruksen vuoksi etäopetukseksi. Kaikki luokat
ovat pitäneet etäoppitunteja. Oppilaat ovat osallistuneet niihin
menestyksellisesti. Etäopetusalustoina on käytetty pääasiallisesti
Microsoftin Teamsia ja sen lisäksi joillakin luokilla Googlen meetiä.
Opetuksessa on hyödynnetty monipuolisesti erilaisia sähköisiä
materiaaleja ja sovelluksia.
● Yhdistyksen jäsenet kertovat kokeneensa erityisesti kokeet
etäopetuksessa positiivisena oppimiskokemuksena lapsille.
● Koulu on jakanut oppilaille päiväkohtaisia eväitä. Niistä siirrytään 29.4.
viikkokohtaiseen ruokakassiin, joka on osoittautunut suosituksi.
● Lähipetuksessa on pieni osa oppilaista.
● Yhdistys on esittänyt koululle halukkuutensa hankkia koulun käyttöön
välituntivälineitä ja opetuspelejä. Niiden hankkiminen ja tarpeen pohdinta
siirrettiin syksyyn 2020.
6. Kevätkauden päättyminen – poikkeustilanteen pohdinta
● Hymypatsaiden ja stipendien hankkimisesta keskusteltiin. Yhdistys
ehdottaa, että rehtori selvittää opettajien halukkuutta järjestää
hymypatsasäänestys etänä kaikilla luokka-asteilla. Opettajien kannasta
riippuen hymypatsaat jaetaan joko vain 6. luokkalaisille tai kaikille luokka-

asteille. Kuudesluokkalaiset hakevat patsaansa kesäloman alussa
koululta, samoin kuin rahana myönnettävät stipendinsä (á 20 euroa).
Muiden luokka-asteiden oppilaat saavat patsaansa koululta syksyllä.
● Stipendit jaetaan entiseen tapaan kaikille. Muiden luokka-asteiden
stipendit toimitetaan oppilaille lahjakortteina (á 20 euroa). Jos koulut ovat
koulujen päättyssä yhä etäopetuksessa, toimitetaan stipendit oppilaille
samaa väylää, kuin todistuksetkin (mahdollisesti postitse).
Kokouksen jälkeinen huomio: Koska koulut alkavat 14.5., päätettiin
hankkia kaikki hymypatsaat ja stipendit ja jakaa ne normaalisti.
● Etäopetuksessa kunnostautuneille myönnetään kunniakirjat luokittain.
Yhdistys tekee kunniakirjapohjan ja toimittaa sen koululle. Koulu tulostaa
kunniakirjat ja toimittaa asianosaisille todistuksen liitteenä.
● Yhdistys haluaa muistaa myös koulun henkilökuntaa hienosta työstä tänä
poikkeuksellisena keväänä. Opettajille ja kouluavustajille hankitaan pienet
muistamiset, jotka he voivat hakea koululta kevätlukukauden päättyessä.
7. Muut asiat
● Yhdistyksen sähköpostiin on tullut tiedote Haltian luontokouluun
hakemisesta. Yhdistys toimittaa tiedotteen eteenpäin rehtorille.
8. Seuraavan kokous pidetään tiistaina 18.8.2020 klo 18. Tapaamispaikka ja
formaatti tarkentuvat, kun koronatilanne selkiytyy.
9. Kokous päätettiin klo 20.00.

Espoossa 28.4.2020

_____________________________
Kirsi Hellström
Puheenjohtaja

____________________________
Saara Kaajas
sihteeri

