
 
 
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  
HALLITUKSENKOKOUS 1/2015  
 
 
AIKA:  21.1.2015 kello 18.15 
PAIKKA: Ymmerstan koulun opettajainhuone,  

Ristihaantie 5, 02750 Espoo 
 

LÄSNÄ:  Hallikas Sami-Pekka  

Hevonoja-Mäki Marjo  

Multala Tuomas  

Pikkarainen Kaisa (puheenjohtaja ja sihteeri) 

Ukkonen Sari 

Vertanen Leena (saapui kello 19.10, kohdassa 7. )  

 
PÖYTÄKIRJA 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeriksi Kaisa Pikkarainen.  

Valittiin Marjo Hevonoja-Mäki ja Tuomas Multala pöytäkirjantarkastajiksi.  

4. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista.  
 
5. Hyväksymättömien pöytäkirjan tarkastaminen 
Hyväksyttiin pöytäkirjat 5 /2014 ja 7/2014. 
 
6. Jäsenasiat 
Ykky sääntöjen päivityksen yhteydessä tuli selväksi, että yhdistyslain mukaan 
hallituksen tulee hyväksy yhdistyksen jäsenet. Niinpä hyväksymme tässä kokouksessa 
ensimmäistä kertaa uusia jäseniä.  
 
Päätimme hyväksyä liitteen 2 mukaiset uudet jäsenet (Liite 2. Uudet jäsenet) 
 



Keskusteltiin jäseneksi liittymisestä, jäsenmääristä ja jäsenasioista ylipäätänsä. Uusia 
jäseniä on liittynyt melko vähän. Mietittiin myös jäsenhankintaa ja sen tärkeyttä.  
Todettiin, että on hyvä etukäteen kertoa vanhemmille milloin jäseneksi liittyminen on 
mahdollista. Ideoitiin jäseneksi liittymispiste, missä voi liittyä, maksaa jäsenmaksun ja 
saada lisätietoa Ykkystä. Tällainen piste päätettiin toteuttaa keväällä koulun 
yhteistoimintapäivänä.  
 
Jäsenhakemuksen voi lähettää Ykkyn nettisivuilla osoitteessa: http://www.ykky.fi/liity/ 
 
7. Kevään toiminta  
Koululla on lauantaina 18.4 yhteistoimintapäivä. Koulu järjestää ohjelmaa oppilaille ja 
vanhemmille. Ykky voi järjestää buffettia yms.  
 
Keskusteltiin eri tavoista järjestää puffet ja päätettiin järjestää ainakin perinteinen 
sisäpuffet.  
 
Koulupäivä on kello 9-13. Todettiin, että puffetin ei ole pakko välttämättä olla auki koko 
päivää. Eli pitää miettiä puffetin aktiiviset ajat. Mietitään aikataulua, kun koulu on 
tehnyt aikataulun.  
 
Päätettiin järjestää jonkinlainen jäsenhankinta -kamppanja. Vanhempien yhteisessä 
tilaisuudessa voi mainostaa Ykkyä. Lisäksi toteutettaiiin ”ykky piste” jossa voi liittyä 
jäseneksi, maksaa jäsen maksun ja saada lisätietoa Ykkystä.  
 
Ideoitiin vanhemmille suunnattua ruokailua. Päätettiin ettei oteta tällä kertaa 
soppatykkiä, vaan kokeillaan jotakin muuta.  
 
Ideoitiin hodareita, jotka olisi suhteellisen helppo toteuttaa. Makkara on myös aina 
varma vaihtoehto, uusi idea oli paellapannulla tehtävä pyttipannu. Nopeasti löytyi 
sellaisen vuokraksi kokin kera noin 300e/ 3 h. Päätettiin selvittä pyttipannu asiaa lisää. 
Sami-Pekka lähellä tarjouspyynnön yhdelle toimijalle (http://www.br1.fi/). Sari etsii 
mahdollisesti jonkun muun. Mietimme mm. paellapannun paistokapasiteetin 
riittävyyttä.  
 
Järjestetään arvanmyyntiä, mikäli tekijöitä riittää.  
 
Huomiona 19.4 on eduskuntavaalit. Mahdollista kahviota voi tarjota vitosille tai 
nelosille. Tulossa on myös oppilasparlamentinpäivä eli vappukarnevaali, siellä on ollut 
buffet oppilaille. Yleensä vitoset on hoitanut senkin.  
 
Muu toiminta kevääksi ei ole suunnitteilla.  
 
8. Esitys  
Lukuvuoden 2014-2015 talousarvioon kirjattiin lapsille tai ja vanhemmille järjestettävä 
esitys, johon on varattu rahaa 1000€. Keskusteltiin asiasta. Joskus koululla on ollut 
kaksi esitystä, pienille ja isoille oma, etenkin jos esitykseen on liittynyt osallistava- 
osio. Joskus koululaiset on viety Unga Teateriin,  
 
Sari otti koppia tästä, koulun puolelta tutkitaan sopivia esityksiä ja sopivaa ajankohtaa.  
 



 
Päätettiin että koululla voidaan selvittää esityksiä ja sopivan löydyttyä se voidaan 
hyväksyttää hallituksella sähköpostilla mikäli ehdotus mahtuu budjettiin.  
 
Mikäli budjetti ei riitä tai tulee muuta päätettävää, päätettiin että voidaan kokoustaa  
sähköpostilla.  
 
9. Salivuoro 2015-2016 
Koulujen liikuntatilojen käyttövuorojen hakuaika on käynnissä, hakuaika päättyy pe 
27.2. Ykkyllä on ollut vuoro Perhesählyä varten perjantaisin kello 19–20.30.  
 
Päätettiin hakea Ykkylle salivuoroa Perhesählyä varten kausille: 24.8. – 4.12.2015 ja 
7.1. -6.5.2016 sekä 22.8. -9.12.2016 ja 9.1. -5.5.2017. Mikäli mahdollista, niin haetaan 
aikaisempaa vuoroa, esim. kello 18-19.30.  
 
Valtuutettiin Kaisa Pikkarainen ja Tuomo Forsberg hakemaan salivuoroja.  
 
Vuorot haetaan Espoon kaupungin liikuntatilojen sähköisellä tilavarausjärjestelmällä.  
https://resurssivaraus.espoo.fi/liikunnantilavaraus/haku  
 
10. Ilmoitusasiat 
Teatterilippuja myimme 25 kpl ja niistä tuli tuottoa 200 euroa. Kiitos tästä Leenalle! 
  
Joulujuhlan buffet myynti:  
Joulujuhlan myynti oli buffetkulujen jälkeen 850,58 euroa. 
Pipojen (myynti 8 kpl) ja huivien (1kpl) myyntiä oli 130 eurolla. Voitto vaatteista 47,54€.  
Buffetin tuotto huomioituna myytyjen vaatteiden kulut oli 758,08€ 
 
Kiitos mukana olleille ja leipojille!  
  
11. Muut esille tulevat asiat (META) 
Veropäätös 
Verottajalta tuli veropäätös, jossa todetaan, että ei ole saatava eikä  maksettavaa. 
 
Perhesählyn laskut 
Pyydetään Tuomoa keräämään sählyssä osallistujien laskutustiedot.  
Maksamista varten tarvitaan ohjeet, koska jäsenet saavat 10€ alennusta 
perhesählystä.  
 
Toivotaan tietoja helmikuun loppuun mennessä, jotta saadaan laskut menemään 
eteenpäin.  
 
Budjetoidut rahat 
Rahastonhoitaja muistutti, että koulu käyttäisi budjetin mukaiset rahat 
välituntivälineisiin (300€) ja infoaa oppilasparlamentin avustuksesta (100€). 
 
Kasvattajailta 3.3 kello 18- 20.00  
Kirsi Kanerva seurakunnasta on ehdottanut luennoksi Saara Kinnusta puhumaan 
teemasta isovanhemmuus. Asia ei ole varmistunut koululle.  

 



Kasvattajaillassa on mahdollista pitää buffettia. Ykky ei ollut tästä kiinnostunut. 
Tarjotaan buffettin pitoa luokille. 

 
12. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous keskiviikkona ??  25.3 kello 18.15. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.11.  
 
 

Espoossa 25.3.2015 
  

 
____________________   
Kaisa Pikkarainen    
Puheenjohtaja ja sihteeri   

 
Liitteet: 

1) Kokouksen esityslista 
2) Jäsenet  
 
 
 
 
Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan 25.3.2015 ja todenneet sen 
kokouksen kulkua vastaavaksi. 
 
 
____________________  ____________________ 
Marjo Hevonoja-Mäki   Tuomas Multala 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 
 


