PÖYTÄKIRJA YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS
RY:N JOHTOKUNNANKOKOUS 4/2014
AIKA:

19.8.2014 kello 18.15

PAIKKA:

Ymmerstan koulun opettajainhuone,
Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Paikalla: Mania Alkhatib (kohdat 1-5 ja 12), Tuomo Forsberg, Terhi Hovila,
Mia Jokelin, Sari Ukkonen Anne Ojala-Soini (kohdat 7-10 ja 12) ja Kaisa
Pikkarainen (pj ja sihteeri).
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.25
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeriksi Kaisa Pikkarainen.
Valittiin Terhi Hovila ja Tuomo Forsberg pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
4. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohtaan 12 Mania Alkhatibin puheen vuoro Luuttu –musiikki
esityksestä.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tämä kohta jätettiin käsittelemättä ja siirretään se seuraavaan kokoukseen.
6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin pitää seuraava johtokunnan kokous keskiviikkona 10.9 kello 18.15.
7. Vuosikokous
Päätettiin pitää yhdistyksen vuosikokous keskiviikkona 1.10 kello 18.15.
Keskusteltiin yleisesti tulevan kauden tapahtumista ja budjetista. Todettiin,
että olisi mukava järjestää jotain mukavaa tapahtumaa ja käyttää kerättyjä
rahoja mukaviin juuttuihin. Siksi sisällytetään tulevan kauden budjettiin varaus
jollekin esitykselle.

Ideoitiin seuraavaa: olisi mukava järjestää aikuisten iltamat, joissa olisi jotain
ohjelmaa ja syötävää. Teemana voisi olla esimerkiksi turvallisuus. Mukava
ajankohta olisi marraskuussa, ennen pikkujoulukautta. Todettiin, että tälle
vuodelle voi olla kiire järjestelyissä, joten tapahtumaa voisi miettiä vuoden
päähän.
Ideoitiin myös ensivuodeksi turvallisuuteen liittyvä tempaus, että vanhemmat
ovat päivystämässä koulun lähellä risteyksissä ensimmäisellä kouluviikolla.
Tätä on useissa muissa kouluissa toteutettukin.
8. Kouluvaatetilaus syksylle 2014
Päätettiin että Kaisa jatkaa tilauksen selvittelyä Festime yrityksestä.
Kaisa selvittää ainakin seuraavaa:
-Voiko Morf huiviin painaa ns. uuden Fakta Fiktius kuvan, jos ei, päätettiin,
että myydään huoveja ilman painatusta,
-onko Morf huivia ns. lasten kokoa?
-Onko yrityksen painojälki kestävää?, edellisessä paikassa se nimittäin oli
sitä.
-Saako housuja punaisena.
Aikataulu luonnos otettu 3/2014 pk:sta:
• Varaudutaan tilauskaavakkeilla, joita toimitetaan reppupostina viikon
37 alussa eli 8.9.
• Tilausaika 10-26.9 (yksi viikko ennen ja jälkeen vanhempainiltaa)
• Tuotteista mallit ja sovituskappaleet nähtävillä koululla 10.9, 12.9, 19.9
ja vanhempainillassa 18.9.
• 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 viikolla 43.
• Valmiit tuotteet saatavilla marraskuussa.
Päätettiin pitää kouluvaatteiden mallit nähtävillä koululla seuraavasti:
Keskiviikkona 10.9 kello 17.30-18.30 (Kaisa ja Terhi)
Perjantaina 12.9 kello 18-19 (Tuomo)
Vanhanpainillan yhteydessä torstai 18.9 kello (vastuu henkilö??)
Perjantaina 12.9 kello 18-19 (Tuomo)
Tuotteet ovat tilattavissa heti sovitusten alettua, eli 10.9 alkaen.
Tilaus aikaa noin 2 viikkoa on 26.9 asti.
Maksu aika on 2 viikkoa 10.10 asti.
Päätettiin ottaa myyntiin seuraavat tuotteet:
Malli, tuotteen väri, painoväri
-Pipot: pienempi ns. uusi logo
lyhyt, musta – valkea painatus (25kpl) valmiiksi painettuna
pitkä lila= purple – valkea painatus ? (25kpl) valmiiksi painettuna

lyhyt oranssi – musta TAI liila painatus (25kpl) valmiiksi painettuna
pitkä pinkki – musta TAI lila painatus (25kpl) valmiiksi painettuna
-Morf huivi
Lila= purple - painatus väri ?? valkea
oranssi - painatus väri ?? valkea / musta / lila ??? (otetaan valmiiksi myyntiin
myyntierät kumpaakin)
-T-paita, O-aukko, lasten ja aikuisten koot, ”Jokaisen tarina on tärkeä” - logo
vasen rinta,
Violetti – oranssi painatus
Oranssi – musta tai violetti painatus – mikä näkyy hyvin?
Musta – valkea painatus
Punainen – valkea painatus
-Huppari lasten ja aikuisten koot, ”Jokaisen tarina on tärkeä” - logo
vasen rinta,
Musta – valkea painatus
Punainen - valkea painatus
Azure= turkoosin sininen - valkea ??? painatus
-Vetoketjuhuppari lasten ja aikuisten koot, ”Jokaisen tarina on tärkeä” - logo
vasen rinta,
Musta – valkea painatus
Punainen – valkea painatus
Azure turkoosin sininen - valkea ??? painatus MIKÄLI SAATAVILLA
-Resorihousut , lasten ja aikuisten koot, ”Jokaisen tarina on tärkeä” – logo
vasenlahje ylös eteen,
musta – valkea painatus
Hinnoista päätettiin seuraavaa: pidetään kate noin 5€/ tuote, kuten ennenkin
on ollut. Mutta siten, että ulosmyyntihinnat ovat jotakin tasasummia.
Ulosmyyntihinnat noin:
Pipot: myyntihinta 15€
Morf huivi myyntihinta 10€
T-paita, O-aukko, myyntihinta 15€ (edellisellä kerralla oli 15€)
Huppari myyntihinta 25€ (edellisellä kerralla oli 30€)
Vetoketjuhuppari myyntihinta 30€ (edellisellä kerralla oli 35€)
Resorihousut myyntihinta 20€ (edellisellä kerralla oli 23€)
Lisäksi ideoitiin, että jatkossa voitaisiin ottaa myyntiin myös juomapulloja, niitä
voisi myös antaa ekaluokkalaisille.
Kaisa esitteli muutamalla sanalla mahdollisuutta tilata painettuja ns.
jumppapusseja ja kasseja, mutta näistä ei ehditty keskustella sen enempää.
9. Säännöt
Keväällä säännöt jätettiin PRH:n käsiteltäväksi, niistä ei ole vielä kuulunut
mitään, joten odotetaan lisää ja palataan asiaan, kun on lisää kerrottavaa.

10. Syksyn aikatauluja
Todettiin, että tulossa on seuraavia tempauksia:
• joulubuffet	
  joulujuhlat la13.12.
• koko koulun vanhenpainilta 18.9
• perhesähly on alkamassa. Tuomo jatkaa isännöintiä.
Keväällä tulossa kodin ja koulun yhteystyöpäivä lauantaina 18.4, silloin
aiheena uusi opetussuunnitelma.
Muuta asiat jätettiin käsiteltäväksi myöhemmin.
11. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita
12. Muut esille tulevat asiat (META)
Sari hoitaa heijastimet uusille 1. Luokkalaisille vähän myöhemmin syksyllä,
kun niitä tarvitaan.
Luuttu- musiikki esitys:
Mania Alkhatib kertoi olevansa mukana kulttuurivaihto projektissa, jossa
järjestetään erilaisia tapahtumia ja työpajoja. Tapahtumien ajatuksena on se,
että maahanmuuttajat voivat tuoda omaa kulttuuriaan ja omaa taustaansa
näkyväksi kauniilla tavalla. Luuttu -musiikki on osa Syyrian kurdien kulttuuria.
Vuorovaikutus ja harmonia ry on saanut avustusta Espoon
kulttuurikeskukselta. Avustuksen turvin he tarjoavat Ymmerstan koululle ja
Ykkylle mahdollisuutta tutustua Luuttu –musiikkiin. Luuttu-taiteilija voisi pitää
noin 20 min esityksen jossakin tapahtumassa vanhemmille ja lapsille.
Tapahtumaan olisi vapaa pääsy.
Kokous väki oli kiinnostunut ehdotuksesta ja piti sitä hyvänä. Suoraan ei
osattu kuitenkaan sanoa mihin tilaisuuteen esitys sopisi.
Pohdittiin mahdollisuutta järjestää jokin tilaisuus vanhemmille illalla tai
aamulla, esimerkiksi isänpäivän tienoilla. Tai sitten sisällyttää esitys
koulupäivään. Sari selvittää koulun kantaa eri vaihtoehtoihin.
Päätettiin pitää asia mielessä, kun pohditaan tulevia tapahtumia.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30.

