Karamzinin Koti ja Koulu ry

Hallituksen kokous 1/syksy2020

Tiistaina 22.9.2020
Karamzinin koulun ruokalassa (Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)

Pöytäkirja
1. Kokous avattiin klo 18.35.
2. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja
Hanna Pessa ja jäsenet Saara Kaajas, Liisa Krogerus, Kirsi Hellström, Heli
Suurnäkki, Tiia Lampola, Sofia Jokinen ja Johanna Ikonen.
Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
4. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Kirsi Hellström, sihteeriksi Saara
Kaajas ja rahastonhoitajaksi Liisa Krogerus.
Tiedotusvastaavan tehtävät jaettiin Saara Kaajaksen ja Johanna Ikosen kesken.
Kaajas vastaa yhdistyksen sosiaalisen mediaan liittyvistä asioista ja Ikonen
yhdistyksen gmail-tilistä.
5. Yhdistyksen taloustilanne todettiin hyväksi. Yhdistyksen tilillä on rahaa
6.656,48€.
Hallitus kävi keskustelua varainhankinnasta tulevaisuudesta. Koulukuvausten
järjestelypalkkio maksetaan tänä syksynä viimeisen kerran. Sen jälkeen
yhdistyksen on saatava hankittua joka lukuvuosi vähintään 1000€, jotta yhdistys voi
hankkia stipendit ja hymypatsaat entiseen tapaan.
6. Rehtori Jouni Hörkkö kertoi koulun kuulumisia:
○ Koulukuvaus on parhaillaan käynnissä.
○ Uinteja suunnitellaan.
○ Itsenäisyyspäivän perinteiset tanssit kuudesluokkalaisille järjestetään
tänä vuonna koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti.
○ Koululla on tekeillä varautumissuunnitelmat poikkeusjärjestelyjä varten.
○ Kiinteistössä on ollut remontin jälkeinen ensimmäisen vuoden
takuutarkastus ja tarvittavat asiat on huomioitu.
7. Muut asiat:
-

Suojatiepäivystys pidetään syysloman jälkeen tiistaina 20.10.
Hallitus keskusteli koulun hankintatoiveista. Yhdistys päätti rahoittaa
välituntivälineiden hankkimista siten, koulun kaikille luokille myönnetään
yhteensä 1000€ avustusta niiden hankkimiseen. Rahaa ei voi käyttää

bussikuljetusten hankkimiseen. Kieltenopetusta tuetaan 100€ ja
oppilaskunnan toimintaa 200€ summilla.
-

-

Yhdistyksen tulevat tapahtumat pitää suunnitella koronatilanne huomioiden.
Jos luokka- tai luokka-astekohtaisten tapahtumien järjestäminen on
mahdollista, voidaan ehkä järjestää ulkotapahtumia tai muuta yhteisöllisyyttä
tukevaa etätoimintaa.
Hallitus keskusteli kotisivujen ja tiedotuksen uudesta linjasta. Yhdistyksen
tiedotuskanavia päätettiin tiivistää. Yhdistyksen Facebook-sivu on julkinen.
Sitä tukemaan luodaan Instagram-profiili. Nämä linkittyvät toisiinsa.
Tiedotusta hoidetaan niiden välityksellä. Yhdistyksen gmail-tili ja
sähköpostiviestintä toimivat niiden ohessa tiedotuskanavina, sillä sosiaalinen
media ei tavoita kaikkia.

8. Seuraavan kokous pidetään torstaina 5.11. klo 18.
9. Kokous päätettiin klo 19.49.
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