YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N
JOHTOKUNNAN KOKOUS 5 / 2014
PÖYTÄKIRJA

Aika:

10.9.2014 klo 18.15

Paikka:

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Läsnä:

Forsberg Tuomo
Hallikas Sami-Pekka
Hovila Terhi
Ojala-Soini Anne
Pikkarainen Kaisa
Ukkonen Sari

sihteeri
puheenjohtaja

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.24.
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 Tuomo Forsberg ja Sami-Pekka Hallikas, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta (liite 1).
5. Edellisten johtokunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja
hyväksyminen
Tarkistettiin ja hyväksyttiin kokousten 3 ja 4 / 2014 pöytäkirjat.
6. Kouluvaatetilaus syksylle 2014
- Vastuuhenkilöt, eli tilausten keräys
- Leena hoitaa tilitietojen tarkistamisen (kuka on maksanut)
- Tuomo ja Kaisa lukevat yhdistyksen sähköpostia
- Vanhempainillassa sovitusvaatteiden vastuuhenkilöt
- Tuomo, Sari mahdollisuuksiensa mukaan, Terhi ja Anne epävarmoja.
- Sami-Pekka briifaa Tuomon korttimaksun käyttöön.
- Ykkyläiset pukeutuvat vanhempainillassa Ykky-vermeisiin (kaulahuivi, pipo)
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Aikataulua:
- Tilauskaavake ja kirje Ykkyn syksystä viikon 37 alussa vanhemmille reppupostina
- Tilausaika 10–26.9 (yksi viikko ennen ja jälkeen vanhempainiltaa)
- Tuotteista mallit ja sovituskappaleet nähtävillä koululla vielä 12.9. ja 19.9. ja
vanhempainillassa 18.9.
- Wilman kautta muistutuskirje tilauksesta ja maksamisesta viikolla 39.
- Eräpäivä 3.10 mennessä. Maksujen pitäisi näkyä tilillä 6.10, jonka jälkeen
maksamattomille lähetetään vielä muistutus parin päivän maksuajalla.
- Kaikki maksut meillä 10.10. Tilauksen teko 11-12.10 viikonloppuna.
- Tilauksen lähetetään viikolla 42. (Syysloma 16.–17.10)
- Valmiit tuotteet saatavilla noin 3–4 viikossa, eli marraskuussa.
- Päätettiin kiittää Jukka Lemmetyä uuden “pipo logon” piirtämisestä tuotteilla niin, että
hänelle lahjoitetaan hänen haluamiaan tuotteita Ykky-logolla. Sari hoitaa asiaa Jukan
kanssa.
7. Vuosikokous
- Seuraava kokous on vuosikokous on 1.10.2014.
- Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman ja budjetin luonnosten käsittely: ei
käsitelty.
- Päätettiin kokouksen koollekutsumistavasta: Kokouskutsu lähetetään koteihin
reppupostissa, muistutus vielä Wilma-viestissä samalla kertaa vaatetilausmuistutuksen
kanssa. Lisäksi vanhempainillassa kokouskutsu koulun oveen.
8. Säännöt
PRH:sta on tullut korjausehdotus säännöistä. Ehdotuksessa on kolme
korjausehdotusta, jotka voi suoraan hyväksyä. Päätettiin käsitellä asia
vuosikokouksessa.
9. Lukuvuoden 2014–2015 aikatauluja ja asioita
- Joulubuffet joulujuhlan yhteydessä la 13.12: ok.
- Jäsenrekisteri: käsitellään myöhemmin.
- Ykkyn Fasebook-näkyvyyttä on yritetty aktivoida. Keskusteltiin siitä, tarvitaanko
yhdistykselle sekä sivu että ryhmä. Päätettiin käynnistää aiheesta keskustelu
Facebookissa. Anne hoitaa.
- Teatterilippujen myynti: ei päätöstä.
- Keväällä tulossa kodin ja koulun yhteystyöpäivä lauantaina 18.4, silloin aiheena uusi
opetussuunnitelma. Miten Ykky osallistuu? Ei vielä päätöstä
10. Perhesähly
- Pelaaminen on käynnistynyt.
- Tuomo kiinnitti huomion siihen, että sählyssä käy lapsia ilman vanhempia tai muuta
aikuista saattajaa. Kyseessä on kuitenkin perhesähly, jossa lapset ovat
vanhempiensa vastuulla. Päätettiin, että Tuomo kertoo asiasta vanhempainillassa.
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Perhesählyn maksusta päättäminen. Viime vuonna ollut 20 €/ perhe / lukuvuosi.
Paljonko rahaa on tullut? Kannattaako sen keräämiseen käyttää paukkuja, vai
voisiko kerho olla ilmainen? Selvitetään perhesählyn tuotto Leenalta ennen
päätöstä.
Onko vuoron aloitus mahdollista siirtää aikaisemmaksi? Selvitetään asiaa.
Ensi kauden vuorot – onko Tuomo ehtinyt tsekata jo lukuvuoden 2015–2016
hakuajat yms?

11. Luokkaretkiavustus
Ei avustuspyyntöjä.
12. Ilmoitusasiat
5-luokat hoitavat kahvituksen vanhempainillassa 18.9.
Koululle tulossa lähialueen taloyhtiön kokous, kahvituksen järjestely olis mahdollista
jollekin luokalle.
13. Muut esille tulevat asiat (META)
Ei muita esille tulleita asioita.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
Espoossa 1.10.2014

____________________
Kaisa Pikkarainen
Puheenjohtaja

____________________
Anne Ojala-Soini
Sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan 1.10.2014 ja todenneet sen kokouksen
kulkua vastaavaksi.

____________________
Tuomo Forsberg
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Kokouksen esityslista

____________________
Sami-Pekka Hallikas
Pöytäkirjantarkastaja

