
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N   

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS   

 

PÖYTÄKIRJA   

 

Aika:  28.4.2014 klo 18.15 

Paikka:  Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo 

Läsnä: Hallikas Sami-Pekka 

Ojala-Soini Anne 

Pikkarainen Kaisa 

Ukkonen Sari 

  

1. Kokouksen avaus 

 

Kokous avattiin klo 18.23. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ylimääräinen jäsenkokous oli 

hallituksen kokouksessa 11.3.2014 päätetty pitää 1.4.2014, mutta se peruutettiin 

sairaustapauksen vuoksi. Uudeksi kokousajaksi sovittiin 28.4.2014. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen  

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Pikkarainen ja sihteeriksi Anne Ojala-

Soini. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami-Pekka Hallikas ja Sari Ukkonen, jotka 

toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta (liite 1). 

 

5. Edellisen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 

 

Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

6. Johtokunnan seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Päätettiin pitää seuraava johtokunnan kokous 21.5.2014 klo 18.15. 
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7. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 

 

Johtokunta ehdottaa yhdistyksen sääntöjen muuttamista.  

 

Tausta: Yhdistyksen säännöt ovat vuodelta 2003, jolloin yhdistys perustettiin. 

Johtokunta huomasi sääntöjen olevan osin vanhentuneet ja ehdottaa niiden 

muuttamista paremmin tämän päivään sopiviksi. Uudet säännöt on muokattu 

Vanhempainliiton mallisääntöjen pohjalta. Kyseessä on etupäässä sääntöjen 

muotoilua ja sanamuotoja sisältävä muutos, yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 

säilyvät ennallaan.  

 

Jäsenkokous keskusteli muutosehdotuksista ja teki niihin muutamia lisäyksiä ja 

tarkennuksia. Kokous päätti yksimielisesti muuttaa sääntöjä esityksen pohjalta 

käydyn keskustelun mukaisiksi. Uudistetut säännöt ovat tämän pöytäkirjan liitteenä 

(liite 2). 

 

Lisäksi päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja Kaisa Annika Pikkarainen (s. 7.8.1975) 

hoitamaan sääntömuutosasia PRH:een. Mikäli sääntöjen muotoilussa tai 

sanamuodoissa on jotain sellaista, että PRH ei voi niitä sellaisenaan hyväksyä, 

valtuutetaan Kaisa Pikkarainen tekemään tarvittavat muutokset, mikäli ne ovat 

sellaisia, joissa sääntöjen tarkoitus tai henki eivät muutu. 

 

8. Ilmoitusasiat 

 

- Hymypatsaat: homma hoidossa. 

 

- Kodin ja koulun päivä 26.9.2014. Käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun 

tiedetään tarkemmin, millaista toimintaa koulu suunnittelee kyseiselle päivälle. 

 

- Kouluvaatetilaus syksylle 2014: Sami-Pekka valmistelee verkkokauppaa, jonka 

kautta tilauksia voidaan ottaa vastaan. 

 

9. Muut esille tulevat asiat (META) 

 

Päätettiin, että YKKY lahjoittaa koululle jokaiselle 1-5 -luokalle 25 euron arvoisen 

lahjakortin kirjakauppaan jaettavaksi stipendeinä kevätjuhlassa. 

 

10.  Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. 
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Espoossa 7.5.2014 

  

 

____________________  ____________________ 

Kaisa Pikkarainen  Anne Ojala-Soini 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

Liitteet:  

Kokouksen esityslista 

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen uudistetut säännöt 

 

 

 

 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan 7.5.2014 ja todenneet sen kokouksen 

kulkua vastaavaksi. 

 

 

____________________  ____________________ 

Sami-Pekka Hallikas  Sari Ukkonen 

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 

 


