
 
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  
HALLITUKSENKOKOUS 2/2015 
 
 
AIKA:  25.3.2015 kello 18.15 
PAIKKA: Ymmerstan koulun opettajainhuone,  

Ristihaantie 5, 02750 Espoo 

 
Paikalla:  Hevonoja-Mäki Marjo,  

Jokelin Mia (saapui kello 18.24),  
Multala Hanna,  
Multala Tuomas,  

Ojala- Soini, Anne (saapui kello 18.39),  

Pikkarainen Kaisa (pj ja sihteeri),  

Ukkonen Sari ja  

Vertanen Leena. 
 
 

PÖYTÄKIRJA 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.17.  
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Kaisa Pikkarainen.  

Valittiin Leena Vertanen ja Tuomas Multala pöytäkirjantarkastajiksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista.  
 
5. Hyväksymättömien pöytäkirjan tarkastaminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, sekä muita tarkastamatta olleita 
pöytäkirjoja.  
 
6. Jäsenasiat 
Hyväksyttiin 22.1.2015 – 25.3 aikana liittyneet uudet jäsenet. Liite 2.   
 



7. Yhteistoimitapäivä eli Kättä päälle -päivä 
Lauantain, 18.4 yhteistoimintapäivä on nimetty Kättä päälle -päiväksi. Koulu järjestää 
ohjelmaa oppilaille ja vanhemmille kello 9-13 välillä. Sari kertoi, päivän järjestelyjen 
tilanteesta koululla. Kokoukseen ei saatu päivän aikataulua. Ruoka on Ykkyn 
käytössä, oppilaat syövät muualla. Ykky järjestää ainakin sisälle ns. kahvi puffetin, 
joka on avoin myös oppilaille (luokilla erilliset ostovuorot). 
 
Keskusteltiin eri vaihtoehdoista järjestää koululle tulevin vanhempien ruokailu.  
Sari on selvittänyt paellapannun vuokraamista helsinkiläisten partiolaisten kautta. 
Päätettiin, että pyydetään partiolaisilta ns. kokonaistarjousta sisältäen työn ja välineet 
(pannu, kaasu, tarvittavien aineiden hankkiminen), hinta katto olisi noin 200-250€. 
Päälle maksetaan ruoka-aineet erikseen. Sari jatkaa asia selvittelyä. 
 
Pyttypannun annoshinta voisi olla 5€, sisältäen juoman (mehu). Mietittiin annos 
määriä. Selvitellään mitä pyttipannu-aines maksaa tukussa. Mikäli pyttipannu ei 
onnistu varaudutaan alustavasti makkaranpaistoon.  
 
Päätettiin jatkaa ruoka-asian selvittelytä sähköpostilla, kun saadaan lisätietoja. Lisäksi 
ennen Kättä päälle –päivää järjestetään vielä palaveri tarpeen mukaan.  
 
Suunniteltiin innoilla ns. Ykky – pistettä, missä vanhemmilla on mahdollisuus liittyä 
Ykkyn jäseniksi ja maksaa jäsen- ja kannatusmaksu. Tuodaan kannettavia tietokoneita  
liittymistä varten. Suunniteltiin Ykky pisteestä Lounge – mainen. Lainataan 
opettajanhuoneesta värikäs sohva, muutama tuoli sekä sohvapöytä. Anne ottaa 
vastuun. Kaisa hankkii oransseja ja punaisia ilmapalloja somisteiksi ja selvittää kahvi 
asiaa.  
 
Päätettiin tilata isokokoinen Ykkyn logo. Anne selvittää, saadaanko logosta riittävän 
hyvä laatuinen versio. Mia selvittää logon hinnan.  
 
Päätettiin tarjota ilmaiset pullakahvit Ykkyn jäsenille. Hanna lupasi leipoa pullat. 
Leenan tarkastaa mitä tuotteita tarvitaan kaupasta ja hankki ne, sekä tuo kassat 
(kolme) ja vaihtorahat.   
 
Arpajaiset voidaan järjestää, mikäli henkilökuntaa riittää. Kirjapalkinnot ovat valmiina 
koululla.  
 
Annen tekee esitteitä ja infolappuja. (Ideoitiin seuraavia: flaijeri (liity nyt, maksa 
myöhemmin tms.), ”Ykky- piste”- teksti, ”liity jäseneksi”- info, ”Jäsen saa pullakahvit” 
tms. Perhesählyn maksaminen – jäsenet vain 10€ - ohje)  
 
Mietittiin Ykkylle jonkin mainoslauseen kehittämistä. Asiaa voisi pohtia Ykky -pisteellä. 
Kokouksessa ideoitiin jotain ”Lapsesi parhaaksi” tyylistä. Mutta asiaa pitää pohtia 
kunnolla. Mikäli keksimme hyvän lauseen, sen voisi painaa isompaan banderolliin.  
 
Kaisa kirjoittaa kirjeen vanhemmille. Sari laittaa sen Wilmaan. Tarvitsemme leipojia, 
myyjiä, ja ihmisiä Ykky -pisteelle. Mainitaan kirjeessä mahdollisuus liittyä Ykkyyn ja 
maksaa jäsen- tai kannatusmaksu Kättä päälle -päivässä.  
  



 
10. Perhesähly  
Anne lupasi selvittää nimilistan kierrättämistä sählyssä, jotta saadaan pelimaksut 
kerättyä. 
 
Laitetaan asiasta maininta WILMA – kirjeeseen.  
 
11. Hymypatsaat ja stipendit 
Päätettiin jakaa Hymypatsaat ja stipendit tuttuun tapaan. Leena hankkii 25€ lahjakortit  
kirjakauppaan 1-5 luokkalaisille. Kaisa ja Sari hoitavat Hymypatsaiden laskun ja 
uusien hankkimisen tarvittaessa.  
 
12. Jatkosuunnitelmat 
Keskusteltiin tulevasta keväästä. Tiedossa ei ole mitään isompaa toimintaa.  
Päätettiin pitää keväällä vielä yksi kokous ja aloittaa jo syksyn suunnittelu. Puhuttiin 
Ykkyn Facebook sivuista, Hanna selvittää käytäntöihin liittyviä asioita.  
Jatketaan tästä seuraavassa kokouksessa.  
 
Sari jatkaa Ykkyn lupaaman lapsille suunnatun esityksen kanssa. Nyt tarjolla oli 
musiikki-esitys, jonka voisi räätälöidä 1-3 ja 4-6 luokkalaisille. Kaksi esitystä mahtuu 
1000€ budjettiin. 
 
13. Ilmoitusasiat 
Salivuoro 2015-2016 
Tuomo Forberg on hakenut Ykkylle koulun liikuntasalin käyttövuoroa Perhesählyä 
varten ajalle 24.8. – 4.12.2015 ja 7.1. -6.5.2016 sekä 22.8. -9.12.2016 ja 9.1. -
5.5.2017. Ykkyllä on vuoro perjantaisin kello 19–20.30.   
 
14. Muut esille tulevat asiat (META) 
Keskusteltiin välitunti välineistä. Vuokraamo on juuri avattu, joten tarpeita voi tulla 
esiin.  
 
Kuulimme, että oppilasparlamentin avustuksen suuruudelle voisi olla tulossa 
korotuspaineita. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia seuraavan toimintakauden 
budjettia varten.  
 
15. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätettiin pitää tiistaina 14.4 Kättä päälle -päivä tiimoilta palaveri kello 18.15.  
Hallitus antoi paikalle tuleville valtuudet päättää loput tarpeelliset asiat päivän 
järjestelyihin liittyen.   
 
Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 5.5. 2015 kello 18.15. Käsiteltäviä 
asioita voisivat olla yhdistyksen Facebook sivut, Banderolli ja mahdollinen Ykkyn 
iskulause, sekä tulevan syksyn asiat.  
  



 
16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.53.  
 
 
 

Espoossa 18.4.2015 
 
 
____________________   
Kaisa Pikkarainen    
Puheenjohtaja ja sihteeri   

 
 
Liitteet: 1) Kokouksen esityslista 

2) Uudet jäsenet  
 
 
 

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

 
 
 

____________________  ____________________ 
Leena Vertanen    Tuomas Multala 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


