
 
 

 

 

YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  

JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2014 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

Aika:   21.5.2014 kello 18.15 

Paikka: Ymmerstan koulun opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo 

Läsnä:  Tuomo Forsberg (poistui kello 18.48), Sami-Pekka Hallikas,  

Mervi Jauhiainen, Mia Jokelin, Kaisa Pikkarainen, Sari Ukkonen  

ja Leena Vertanen. 

 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin kello 18.26. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Kaisa Pikkarainen.  

Ei valittu pöytäkirjantarkastajia.  

4. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista, siten että lisättiin META:n perhesählyn maksuasia. 
Korjataan esityslistan juokseva numerointi pöytäkirjaan.  
 
5. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Tämä oli kevään viimeinen kokous. Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 
19.8.2014 kello 18.15. 
 
 



6. Kouluvaatetilaus syksylle 2014 
Keskusteltiin kouluvaatetilauksesta. Aiemmin vaatteita on tilattu Mainosasusta 
Turusta, nyt on löytynyt hieman edullisempi yritys: Festime Helsingistä. Tutkitaan 
vielä painotöiden todellisia hintoja ennen tilauspaikan valitsemista (Kaisa). Mikäli 
päädymme edullisempaan paikkaan, lasketaan tuotteiden myyntihintoja 
vastaavasti.  
 
Päätettiin sijoittaa tuotteiden tilaus koko koulun vanhempainillan yhteyteen. 
Aikataulu luonnosta:   

• Varaudutaan tilauskaavakkeilla, joita toimitetaan reppupostina viikolla 37.  
• Tilausaika 11- 26.9 (yksi viikko ennen ja jälkeen vanhempainiltaa ) 
• Tuotteista mallit ja sovituskappaleet nähtävillä vanhempainillassa18.9.  
• Wilman kautta muistutuskirje viikolla 39. 
• Tuotteiden maksu 10.10 mennessä. (Syysloma 16-17.10) 
• Maksujen tarkastus, jonka jälkeen tehdään tilaus. Vain maksetut tuotteet 

tilataan. (Poikkeuksena pipot, joita voidaan ottaa ylimääräisenä 
varainhankintatuotteiksi, koska ne ovat yhdenkoon tuotteita). 

• Tilauksen teko noin viikolla 43.  
• Valmiit tuotteet ovat saatavilla luultavimmin marraskuussa. 

 
Päätettiin, ettei oteta o-collegea  tilaukseen, sinistä tai muita värejä harkitaan t-
paitoihin. Oranssista kiinnostaa malli paita.  

 
Pipo vaikuttaa mukavalta tuotteelta. Otetaan se uutena tuotteena tarjolle. 
Selvitetään vielä pipoon sopivaa logoa (Sari). Pipon logo ja värit päätetään 
syksyllä. 
 
Palata asiaan heti syksyn ensimmäisessä kokouksessa. 
 
7. Kodin ja koulun päivä koululla perjantaina 26.9 
Koululla on päätetty, ettei se järjestä tänä vuonna Kodin ja koulun päivään.  
Sen sijaan keväällä on tulossa yhteistoimintapäivä 18.4, jonka on tarkoitus olla 
uuden OPS:n kehittämisen laukaisupäivä. Ykky varautuu osallistumaan tähän 
päivään. Asiaan palataan syksyllä. 
 
8. Kirjastoavustus 
Päätettiin myöntää koululle kirjastoavustusta kirjastohankintoihin budjetin 
mukaan 800€. Sari selvittää onko tälle lukuvuodelle vielä tulossa hankintoja. 
Mikäli hankintoja tehdään ne korvataan avustuksen puitteissa.  
 
9. Välituntivälineavustus 
Päätettiin myöntää koululle budjetin mukaan 300€ välituntivälineisiin. Sari 
selvittää onko keväällä vielä tulossa hankintoja. Mikäli on, niitä voidaan korvata 
avustuksen puitteissa.  
 
 



10. Syksyn aikataulu 
Syksyn toiminta alkaa vaatetilauksen järjestelyillä. 
 
18.9 koko koulun vanhempainilta, johon tulossa YKKY esittely ja 

kouluvaatetilauksen mainostus sekä vaatteiden sovitusmahdollisuus.  

 
Vuosikokouksen ajankohta päätetään syksyn ensimmäisessä kokouksessa. 
 
Mietittiin teatterilippujen myyntiin ottamista syksyllä. Asiaan pitää valmistautua 
hyvissä ajoin, jottei tule kiire, kuten viime vuonna. Palataan tähänkin syksyllä.  
 
11. Ilmoitusasiat 
Koulutulokkaiden info ja tutustumispäivä oli 14.5. Ykkyn edustus jouduttiin 
perumaan viime tipassa, mutta rehtori kertoi Ykkystä uusille vanhemmille.  
 
Leena on hankkinut stipendit 1-5lk:lle. Lahjakorit on toimittu koululle.   
Lions club lahjoittaa 6:lle stipendit. 
 
Ykkyn puheenjohtaja on perinteisesti jakanut hymypatsaat rehtorin kanssa. Sari 
ilmoittaa Kaisalle patsaiden jakoaikataulusta.  
 
12. Muut esille tulevat asiat (META) 
 
Perhesählyn laskutus 
Tuomo hoitaa laskutustietoja eteenpäin Leenalle, joka laskuttaa palaamassa 
käyneet.  
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35. 
 
 
 
 


