
       

       

      
        

YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 6 / 2014  

 

Aika:  28.10.2014 klo 18.15 

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

Läsnä: Pikkarainen Kaisa, pj 

Ojala-Soini Anne, siht. 

Multala Hanna 

Multala Tuomas 

Ukkonen Sari 

Vertanen Leena 

Marjo Hevonoja-Mäki (klo 19 ->)  

 

1. Kokous avattiin klo 18.22.  

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Pikkarainen ja sihteeriksi Anne 

Ojala-Soini. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Vertanen ja Tuomas 

Multala, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

4.  Hyväksyttiin esityslista muutoksitta (liite). 

5. Tarkistettiin ja hyväksyttiin 1.10.2014 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja. 

Todettiin, että vuosikokousta edeltävän, 19.8. pidetyn johtokunnan kokouksen 

pöytäkirja on vielä hyväksymättä. Sen hyväksyminen siirtyy seuraavaan 

kokoukseen. 

6.  Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Tuomas Multala ja sihteeriksi Anne 

Ojala-Soini. Muita vastuuhenkilöitä voidaan nimetä tarvittaessa. 

7. Keskusteltiin jäsenmaksukirjeen tilanteesta. Kaisa on laatinut pohjan kirjeelle, 

Hanna työstää sitä eteenpäin. Päätettiin tiedustella Sami-Pekka Hallikaiselta, 

onko YKKY:n nettisivuille mahdollista saada ilmoittautumislomake, jonka 

kautta saataisiin samalla jäsenien tiedot jäsenrekisteriä varten. 
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Jäsenrekisteristä vastaa Tuomas. Jos nettilomakkeen tekeminen ei onnistu tai 

se on kovin hankalaa, peritään vielä tänä vuonna jäsenmaksut sähköposti-

ilmoitusten (Wilma) ja perinteisen reppupostin avulla. Päätettiin, että kirjeen 

tulee olla valmis lähetettäväksi 18.11. Lisäksi joulujuhlan yhteydessä on 

mahdollista maksaa jäsenmaksu kortilla.  

8.  Todettiin, että yhtä lukuun ottamatta kaikki kouluvaatetilaukset on maksettu. 

Valmiit vaatteet saadaan koululle n. kolmen viikon kuluttua. Vaatteita 

pussitetaan seuraavassa kokouksessa. Päätettiin, että isompien koululaisten 

mukana voidaan antaa vaatetilaukset lapsen mukana kotiin vietäväksi. 

Pienempien koululaisten vanhemmat voivat hakea tilaamansa vaatteet 

koululta sovittuna aikana tai viimeistään joulujuhlassa. 

9. YKKY järjestää perinteisesti buffetin koulun joulujuhlassa 13.12. Myytävänä 

on ainakin glögiä, kynttilöitä ja Fakta Fiktius -heijastimia. Keskusteltiin 

mahdollisista arpajaisista sekä myyjäisistä. Ehdotettiin, että YKKY:n 

nettisivulle voisi laittaa jonkun jouluisen leivonnaisen reseptin, jonka mukaan 

vapaaehtoiset vanhemmat voivat leipoa myytävää buffetiin. Vanhempia 

yritetään saada myös myyjiksi buffetiin. 

10.  Vastattiin Suomen Vanhempainliiton kyselyyn, jossa tiedusteltiin 

oppilaskuntien ja vanhempaintoimijoiden välistä yhteistyötä ja erityistä tukea 

saavien lasten vanhempien osallisuutta vanhempaintoimintaan. Todettiin, että 

YKKY:llä ei ole tietoa koulun erityistä tukea saavista lapsista, joten myöskään 

mitään erityisiä yhteistyön muotoja ei ole. 

11. Päätettiin pitää seuraava kokous 18.11. klo 18.15. Asialistalla on mm. 

jäsenmaksukirjeen ja jäsenrekisterin tilanne sekä kouluvaatteiden pussitusta. 

12. Ilmoitusasiat: 

– Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt uudistetut säännöt 6.10.2014. 

Käytännön tasolla ainut merkittävä muutos on johtokunnan nimen 

muuttuminen hallitukseksi. 

– Kaikille Ymmerstan koulun ekaluokkalaisille on jaettu YKKY:n teettämät 

Fakta Fiktius -heijastimet. 

– Seurakunta pyrkii pitämään kasvattajaillan 3.3. klo 18.00–20.00 aiheena 

isovanhemmat. Mahdollisuus kahvitukseen haluttaessa, tai voimme tarjota 

kahvitusta luokille. Ei päätöstä. 

– Perhesählyn vuoro on ollut perjantaisin kello 19.00–20.30. Lokakuussa 

selvisi, että salia käyttävä edellinen ryhmä lopettaa jo 18.30. Perhesählyn 

aloitusta siirrettiin 20 minuuttia aikaisemmaksi. Peliaika on siis 18.40- 

20.10. Asiasta on tiedotettu Wilmassa ja netissä. 
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13. Muut asiat: 

– Educons oy on tarjonnut YKKY:lle Oppimisen ilon salaisuudet -luentoa 

hintaan 10 euroa / osallistuja. Ei päätöksiä. 

– Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat tiedustelivat vanhempien 

mielipiteitä kehitteillä olevaan Liikkaläksy-sovellukseen. Todettiin mm. 

seuraavaa: 

o Opettajien suhtautuminen asiaan. Lisääntyykö heidän työnsä? 

Opettajille ei haluta aiheuttaa lisätyötä! 

o Sovelluksen tulisi olla mahdollisimman valmis paketti. Kaikki 

ylimääräinen säätäminen vähentää osallistumista. 

o Kuka määrittää lapsen liikkumisen tason? Koulu, vanhemmat vai 

lapsi itse? 

o Sitoutuvatko vanhemmat pitkäaikaiseen liikuntasuoritusten 

seuraamiseen ja tulosten kirjaamiseen? Olisiko parempi, jos 

tehtävät jaettaisiin lyhempiin jaksoihin, joiden jälkeen olisi seuranta? 

o Kodin kannustus koettiin tärkeäksi, mutta miten vanhemmat siihen 

sitoutetaan? 

o Vaikka ideaa nyt kehitellään Wilmaan, se voisi toimia myös 

vanhempainyhdistysten kautta. Asia koettiin tärkeäksi, YKKY olisi 

mielellään mukana. 

– Keskusteltiin teatterilippujen hankkimisesta. Saisiko niitä vielä ennen 

joulua? Leena selvittää. 

– Todettiin, että oppilasparlamentilla on käytettävissään 100 €, kirjabudjetti 

on 800 € ja välituntivälineisiin on varattu 300 €. 

14. Kokous päätettiin klo 20.13. 
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Espoossa 4.11.2014 

  

 

____________________  ____________________ 

Kaisa Pikkarainen   Anne Ojala-Soini 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 Liite: kokouksen esityslista 

 

 

 

 

 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan 4.11.2014 ja todenneet sen 

kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

____________________  ____________________ 

Leena Vertanen   Tuomas Multala 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


