YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N
JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014

PÖYTÄKIRJA

Aika:

11.3.2014 klo 18.15

Paikka:

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Läsnä:

Hallikas Sami-Pekka
Hovila Terhi
Ojala-Soini Anne
Pikkarainen Kaisa
Ukkonen Sari
Vertanen Leena

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.20.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Pikkarainen ja sihteeriksi Anne OjalaSoini. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami-Pekka Hallikas ja Leena Vertanen, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta (liite).
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin pitää seuraava kokous 28.4.2014, jolloin hyväksytetään suunniteltu
sääntöjen päivitys.
7. Perhesähly
Perhesähly jatkuu lukuvuonna 2014–2015 nykyiseen tapaan.
8. YKKY:n sääntöjen päivitys
Kaisa, Sami-Pekka ja Anne ovat kokoustaneet sääntömuutosasiassa 20.2.
Päivitettävien sääntöjen pohjana on Suomen Vanhempainliiton mallisääntöjen uusin
versio. YKKY:n osalta mallisääntöihin esitetään seuraavia muutoksia:
-

-

Säännöistä poistetaan maininta Suomen Vanhempainliiton jäsenyydestä.
Lisätään kohtaan 3. Jäsenet: Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan
hyväksyä 1 §:ssä mainitun koulun oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja
kouluhenkilöstö, sekä muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä.
Lisäys mahdollistaa esim. eskarilaisten vanhempien liittymisen YKKY:n
jäseniksi.
Esitettiin lisäystä kohtaan 4. Jäsenmaksu: Hallitus voi vapauttaa jäsenen
jäsenmaksun maksamisesta.
Lisäys kohtaan 6. Hallitus: Hallitus voi päättää etäosallistumisesta hallituksen tai
yhdistyksen kokouksiin.
Lisäys kohtaan 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen: Yksilöityä tarkoitusta varten
hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.
Lisäys kohtaan 10: Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen: Hallituksen on
kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, muulla koulun
käyttämällä viestintäkanavalla tai muulla hallituksen hyväksymällä tavalla.
o Keskusteltiin siitä, tavoitetaanko kaikki jäsenet näitä kanavia käyttäen.

Lisäksi keskusteltiin seuraavista muutoksista:
-

Kannatusjäsenten tarpeellisuus? YKKY:llä ei toistaiseksi ole yhtäkään
kannatusjäsentä. Päätettiin silti pitää mahdollisuus siihen säännöissä.
Hallituksen koko: 4-10 vai 6-10 jäsentä? Päädyttiin vaihtoehtoon 4-10.
Kaksivuotiskaudet: poistetaan.
Vuosikokouksen ajankohta: sääntöjen mukaan pidettävä syyskuussa. Todettiin,
että ajankohdan myöhäistäminen aiheuttaisi ongelmia esim. toiminnan
käynnistämisessä ja todettiin, että mieluummin valmistellaan vuosikokousta jo
edellisen lukuvuoden lopulla.
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Päätettiin kutsua sääntömuutoksesta päättävä ylimääräinen jäsenkokous koolle
28.4.2014 klo 18.15.
9. Hymypatsaat
Poika-patsaita on koulun varastossa 4 kpl ja tyttö-patsaita 3 kpl. Lisäksi löytyi yksi
ylimääräinen (onko joltakin oppilaalta jäänyt noutamatta?) ja yksi rikkoutunut
patsas. Päätettiin hankkia lisää hymypatsaita, tyttöjä 6 kpl ja poikia 5 kpl. Kaisa
hoitaa asian.
10. Kouluvaatetilaus
Keskusteltiin mahdollisesta kouluvaatetilauksesta.
Pohdittiin sähköisen tilauskaavakkeen / nettikaupan tekemistä. Aiemmin tilaus on
tehty Mainosasu-nimisestä yrityksestä Turusta.
Päätettiin tutkia asiaa ja palataan siihen vielä keväällä. Koetetaan valmistella tilaus
niin, että sen voisi tehdä mahdollisimman pian syksyllä. Kaisa tutkii asiaa.
11. Ilmoitusasiat
-

Tilinkäyttöoikeus on päivitetty
o Kaisa Pikkarainen on päivittänyt yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet sovitun
mukaisesti. Oikeudet on nyt puheenjohtaja Kaisa Pikkaraisella ja
rahastonhoitaja Leena Vertasella, jolla on myös verkkopankkioikeudet.
o Huomioitavaa: Tämän tyyppiset muutokset yms. pankkiasiat täytyy hoitaa
YKKY:n tilikonttorissa yrityspuolella, Sellon vieressä olevan Towerin 12.
kerroksessa. Yritysasiat Nordea puhelin: 0200-2121. Konttori on auki klo
10.00-16.30 ja siellä voi asioida vain ajanvarauksella.
o Kun tilinkäyttöoikeusasioista päätetään, olisi syytä luetella kaikki
tarkkaan. Eli esim. ”rahastonhoitajalla on verkkopankkioikeus, pj:llä
tilinkäyttöoikeus”.
o Tilinkäyttöoikeuden muuttamiseen tarvitaan mukaan seuraavat
dokumentit:
 Vuosikokouksen pöytäkirja allekirjoitettuna
 Asian päätöskohta, jossa oikeudet on selkeästi yksilöity
 Yhdistyksen säännöt
 Tilisopimus

-

Pöytäjalkapallopeli julkaistiin koulun yhteistoimintapäivässä 8.2. Oppilaat olivat
siitä innoissaan ja ottivat pelin vastaan taputuksin ja jalkojen tömistyksin. YKKY
toivottaa oppilaille mukavia pelihetkiä!

-

Yhteistoimintapäivässä 8.2. YKKY järjesti buffetin ja mediakasvatusluennon.
Luennoimassa oli Mannerheimin Lastensuojeluliitosta Teija Vaissi. Huomioita
päivästä:
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o Luentoa oli seuraamassa vain vajaat 20 vanhempaa. Luennon ja
ulkotapahtuman yhtäaikaisuutta mietittiin rehtorin kanssa tilaisuuden
jälkeen. Jatkossa asiaan kannattaa kiinnittää huomiota.
o Oppilaiden vierailut buffetissa tulivat aaltomaisesti ja etenkin pienimpien
koululaisten pähkäily ostoksiansa kanssa jumitti jonoa ajoittain.
Seuraavaksi kerraksi mietitään, miten ostostapahtuma saataisiin
sujuvammaksi.
o Mokkapalojen menekki yllättää aina.
o Lopullinen tuotto YKKY:lle päivästä oli 720,86 €
-

Kaisa Pikkarainen osallistui YKKY:n edustajana koulun
kasvatuskumppanuustapaamiseen (Kasku-palaveri) 13.2.2014. Tapaamisessa
käytiin läpi eri toimijoiden kuulumiset, keskusteltiin Kasku-kalenterin käytöstä ja
käytiin läpi kevään suunnitelmat. Tapaamisessa oli mukana koulun edustusta
(rehtori, eritysopettaja, luokanopettajia), iltapäivätoiminta Pilkepäiväkodit, YKKY,
Varhaiskasvatus eli päiväkodit sekä esiopetus. Varhaiskasvatuksen puolelle
kalenterin useat teemat olivat haasteellisia. Iltapäivätoiminta uskoo pystyvänsä
sitoutumaan koulun teemoihin jatkossa yhä enemmän. Seuraava Kaskutapaaminen syksyllä 11.9.14 klo 14.00 Ymmerstan koululla.

12. Muut esille tulevat asiat
-

-

Seuraava Kodin ja koulun päivä on 26.9.2014. Mikä voisi olla YKKY:n rooli
siellä?
EU-vaaleissa 25.5.2014 Ymmerstan koulu on taas äänestyspaikkana. Päätettiin,
että YKKY ei järjestä koululle vaalibuffetia, vaan 5-luokat saavat kerätä siellä
rahaa leirikouluihinsa.
Keskusteltiin YKKY:n Facebook-näkyvyydestä. YKKY:llä on Facebookissa sekä
oma suljettu keskusteluryhmä YKKY että avoin tiedotussivusto Ymmerstan
koti- ja kouluyhdistys.

13. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.
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Espoossa 28.4.2014

____________________
Kaisa Pikkarainen
Puheenjohtaja

____________________
Anne Ojala-Soini
Sihteeri

Liitteet: Kokouksen esityslista

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan 28.4.2014 ja todenneet sen kokouksen
kulkua vastaavaksi.

____________________
Sami-Pekka Hallikas
Pöytäkirjantarkastaja

____________________
Leena Vertanen
Pöytäkirjantarkastaja

