
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  

  

JOHTOKUNNAN KOKOUS 1 / 2014   

 

PÖYTÄKIRJA   

 

 

Aika:  14.1.2014 klo 18.15 

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

Läsnä: Forsberg Tuomo (saapui klo 18.45) 

Hallikas Sami-Pekka 

Hovila Terhi 

Ojala-Soini Anne 

Pikkarainen Kaisa 

Ukkonen Sari (poistui klo 19.15) 

Vertanen Leena 

  

1. Kokouksen avaus 

 

Kokous avattiin klo 18.25. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen järjestäytyminen  

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Pikkarainen ja sihteeriksi Anne Ojala-

Soini. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami-Pekka Hallikas ja Terhi Hovila, 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 11.3.2014. Tulossa on sääntöjen päivitys. 

19.11.2013 pidetyssä kokouksessa päätettiin palata sääntömuutosasiaan vuoden 

2014 toisessa kokouksessa. Ennen toista kokousta pidetään 24.2. klo 18.15 

erillinen sääntömuutosten valmistelukokous. Mukaan ensimmäisen version tekoon 

lupautuivat Anne, Sami-Pekka ja Kaisa. Myös muut asiasta kiinnostuneet ovat 

tervetulleita valmistelukokoukseen. 

 

7. Toimintapäivä 8.2  

 

Koululla järjestetään lauantaina 8.2 toimintapäivä. Päivän teema on ajan henkeen 

sopivasti olympialaiset. Rehtorin mukaan päivän runko on suunnilleen sama, kuin 

aiemminkin.  

 

Ykky pitää ruokalassa buffetia ja myy ulkona grillimakkaraa. Päätettiin tilata myös 

soppatykki pihaan hernekeittoa varten. Buffetissa otetaan käyttöön maksupääte. 

Myös ulkona myytävät makkarat ja hernekeitto neuvotaan maksamaan buffetiin, 

jotta käteiskassoja ei tarvita useita. Makkaran hinnaksi sovittiin 2 € ja 

hernekeittoannoksen 5 €. Toimintapäivän muonaosuutta koordinoi Leena Vertanen. 

 

Helmikuussa koulun teemana on kasvatuskumppanuus. Koulun toive on, että 

vanhemmille järjestetään luento ja keskustelutilaisuus aiheena erityisesti netti ja 

some, koska ne ovat herättäneet kysymyksiä vanhemmissa. Päätettiin tilata luento 

Teija Vaissilta, joka on Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvattaja. Luennon 

ajaksi sovittiin klo 10.30 - 12.00. Luennon hinta on 150 € + luennoitsijan matkakulut. 

 

Pohdittiin, halutaanko toimintapäivään myös arpajaiset. Asia jäi päättämättä, koska 

ei ollut tietoa, paljonko saadaan apukäsiä paikalle. 

 

8. Pöytäjalkapallopeli 

 

Ykkyn tilaama pöytäjalkapallopeli on tullut koululle ja se paljastetaan oppilaille 

toimintapäivän yhteydessä. Lahjomaton testiryhmä testasi pelin. Hyvin toimii. 

 

9. Jäsenasiat 

Vanhemmille on lähetetty Wilman kautta jäsenkirje 2.12.2013. Kirjeessä kerrottiin 

alustavasti tulevasta jalkapallopelistä, toivotettiin hyvää joulua ja muistutettiin 

jäsenmaksun maksamisesta. 
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10. Kevään 2014 alustavia suunnitelmia 

Keskusteltiin mm. mahdollisesta kouluvaatetilauksesta. Päätettiin tarkistaa, pitäisikö 

hymypatsaita tilata lisää.  

11. Ilmoitusasiat 

 

- Joulujuhla 

o Ykky piti puffetia koulun joulujuhlassa 14.12.2013. Kiitos kaikille 

leipureille ja mukana olleille! 

o Käteiskassassa oli kulukuittien jälkeen rahaa 398,75 €. Lisäksi 

korttimaksuja tuli 201,00 €, joista 4 x 20,00 € oli jäsenmaksuja, 1 x 

20,00 € sählymaksu ja 4 x 3,00 € heijastinmyyntiä. 

o Sekä ykkyläisiltä että asiakkailta tuli hyvää palautetta 

korttimaksumahdollisuudesta.  

 

- Teatterilippujen myynti 

o Ennen joulua (20.11) saatiin nopealla aikataululla myyntiin lippuja 

Ryhmäteatterin kahteen näytelmään. 

o Lippuja meni kaupaksi aika vähän alle kymmenen kumpaankin 

näytökseen. Tuotto Ykkylle oli 8,00 € / lippu. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

 

Keskusteltiin Ykkyn sähköpostiosoitteista, Vanha postiosoite on 

ykky@ymmerstankoulu.fi, uudempi ykky@ykky.fi. Sähköpostien käyttöön toivottiin 

selkeitä pelisääntöjä; kuka lukee, kuka vastaa? Kaisa haluaa tunnukset itselleen, 

kunhan saadaan päätös siitä, mitä sähköpostia käytetään. Asia jäi Sami-Pekan ja 

Tuomon hoidettavaksi. 

 

13. Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin klo 20.40. 

 

 

  

mailto:ykky@ymmerstankoulu.fi
mailto:ykky@ykky.fi
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Espoossa 11.3.2014 

  

 

____________________  ____________________ 

Kaisa Pikkarainen  Anne Ojala-Soini 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

Liitteet: Kokouksen esityslista 

 

 

 

 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan 11.3.2014 ja todenneet sen kokouksen 

kulkua vastaavaksi. 

 

 

____________________  ____________________ 

Terhi Hovila   Sami-Pekka Hallikas 

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 


