
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  
HALLITUKSENKOKOUS 3/2015 

 
AIKA:  5.5.2015 kello 18.15 
PAIKKA: Ymmerstan koulun opettajainhuone,  

Ristihaantie 5, 02750 Espoo 
 
Paikalla:   Sari Ukkonen, Sami-Pekka Hallikas, Anne Ojala – Soini,  

Marika Ketomäki Kaisa Pikkarainen,   

Hanna ja Tuomas Multalat (saapuivat kello 18.27)  

 
PÖYTÄKIRJA 
1.Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.25 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Kaisa Pikkarainen.  

Päätettiin tarkastaa pöytäkirja sähköisesti vielä kevään aikana, pöytäkirjantarkastajia 

ei valittu erikseen.  

4. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestyksesi.  (Liite1)  

5. Hyväksymättömien pöytäkirjan tarkastaminen tehtiin  
Hyväksyttiin edellisiä pöytäkirjoa.  

6. Jäsenasiat 
Hyväksyttiin 25.3  - 5.5 aikana liittyneet uudet jäsenet. Jäsenten nimet liitteessä 2.   

 

Keskusteltiin siitä, että monelle tuli yllätyksenä, ettei ole Ykkyn jäsen – eli  on luullut 

liittyneensä, vaikkei ollut. Mietittiin kuinka ei jäsenet saavat tietoa tästä. Jatkossa 

voimme ryhtyä lähettämään Ykkyn jäsenpostia ja tiedottamaan asioista myös sitä 

kautta.  

 

 



7. Kättä päälle päivän kuulumiset  
Koululla oli lauantaina 18.4 yhteistoimintapäivä. Koulu järjesti ohjelmaa oppilaille ja 

vanhemmille. Ykkyllä järjesti perinteisen kahvila buffetin sisällä ja pyttipannun myyntiä 

ulkona.  

 

Tähän mennessä koottua ”Buffetin selviytymispakettia” liitteessä 3. 

 

Ykky – loungen –terveiset:  

- loungea pidettiin hyvänä tapana esitellä Ykkyä 

- päivän aikana saatiin 10 uutta jäsentä  

- ihmisiä piti kuitenkin houkutella loungeen 

- usean kanssa keskusteltiin mitä jäseneksi liittyminen tarkoittaa. Ihmisillä on käsitys, 

että liittyminen sitoo johonkin, ja tätä pelättiin. Eli tätä luuloa kannattaa jatkossa 

oikaista.  

- jatkossa kannattaa olla ihmisiä värväämään ihmisiä Ykky -loungeen  

 

Aikuisten ruokailu oli ehkä liian aikaisin. Annoksia myytiin kuitenkin noin 50kpl. (Päivää 

ennen ilmoittautumisajan loppumista oli 20 ilmoittautunutta). Pyttiksen myyjien mukaan 

asiakkaat vaikuttivat tyytyväisiltä. Päivässä oli paikalla arviolta 50 aikuista.  

 

8. Ykkyn tiedotus 
Keskusteltiin Facebook -sivut – tarpeista ja käytännöistä.   

Luotu Ykkylle oma FB- profiili Ykä Ykkyläinen. 

Päätettiin keskittää FB -viestintä Ymmerstan koti- ja koulu sivulle. Ja luopua 

pikkuhiljaa suljetusta Ykky ryhmästä. Kukin mainostaa tahoillaan tätä asiaa.  

* 

Mietittiin mahdollisen tilattavan Ykky banderolli  - iskulausetta, ehdotuksia:   

Meidän lapsemme parhaaksi 

Yhdessä lastemme parhaaksi Ykky 

Yhdessä meissä on voimaa 

Yhdessä Ykky 

www.ykky.fi  

Ristikko muotoinen vaihtoehto, tähän tyyliin:  

 



Yhdessä 

Koululaisia  

Kannustamassa -  

Ykky 

Asia jäi vielä hautumaan.  

 

9. Jatko suunnitelmat 
Koulu käyttää osan tapahtumaan varatusta rahasta (vajaa 500€) Jauza – bändin 

esitykseen, joka on koko koululle 29.5 kello 9.00. 

 

Koululla on suunnitteilla Sibelius -konsertti syksyksi.  

 

Koululle on tarjottu seuraavaa: Mauri Kunnas poistaa kirjakokoelmastaan omia 

kirjojaan 10 €/kirja. Päätettiin, että koulu voi harkita minkälaisia määriä, ja mitä kirjoja 

hankitaan tarpeen mukaan. Tarkoitukseen voi käyttää ns. juhlarahasta ylijäävää rahaa 

(noin 500€). 

 

Koulu osallistumassa Espoon Kaikki ihan kaikki – hankkeeseen, johon liittyen syksyllä 

voi tulla toimintaa. 

 

Ensilukuvuonna ei luultavasti ole lauantai koulupäivää, mutta mahdollisesti Tarinoiden 

yö on.  

 

10. Perhesähly  

Sählyn yhteystietoja on kerätty, Leena työstää laskutusta.   

Ensi vuodesta salivuoroista ei ole tullut tietoa. 

 

11. Ilmoitusasiat 
Kouluun tutustuminen ensivuoden ykkösille on 13.5.  

 

Sari Ukkonen jättää ensivuonna yhteysopettaja pestin, saimme kokoukseen vieraaksi 

uuden opettajajäsenen Marika Ketomäen, hän on uusi opettaja koululla, opettaa mm. 

käsityötä ja on vetää oppilasparlamenttia. Tervetuloa mukaan Marika! 

 



Leena hankkii stipendit ja toimitan koululle. 

 

12. Muut esille tulevat asiat (META) 
Ei muita asioita.  

 
13. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätettiin kokoontua seuraavan kerran syksyllä. Tiistaina 18.8. kello 18.15 opettajain 

huoneessa.   

 

Sivuttiin vuosikokouksen ajankohtaa ja mietittiin, että voitaisiin koittaa pitää se 

mahdollisimman aikaisin syksyllä.  

 

Kiitos kaikille tästä kaudesta.  

 

14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti  kokouksen kello 19.25.   

 

  



LIITE 3:  

”Buffetin selviytymispakettia” 
Kokemuksia 18.4.2015 

- kahden puolen linjasto toimi hyvin. Mehun/ juomien sijainnissa hieman epäselvyyttä.   

- Buffetiin tilattiin 12 peltiä mokkapalaa, se riitti juuri ja juuri.  

- Buffetissa oli kaivattu enemmän jotakin pientä suolaista.  

- Kananmunatonta ostettavaa kyseltiin. Vohveli oli sellainen, mutta siitä ei ollut tieto 

valmiiksi.. > selvempi erikoistuotteiden osaston, jossa selkeästi merkattu tuotteet. 

- dominot, tavallinen 9pkt (noin 350kpl) kaikki myytiin 

- vohvelit, kuningatar, 8pkt (noin 300kpl) jäi vähän.  

- 2*1,75l laktoositon maitojuoma (isoa purkkia oli hieman vaikea käsitellä)  

 
Buffetin muistilista  
  Huomio 
KAHVIA pkt 4 kpl - jäi1 
TEETÄ varastossa 
SOKERIA varastossa 
MAKEUTUSAINE varastossa 
MAITOJUOMAA 3 l 
KUPPEJA Tarve max n. 300 
LUSIKOITA varastossa 
LAUTASIA Tarve n. 400kpl  
SERVETTEJÄ varastossa 
SUODATINPUSSEJA varastossa 
MEHUA Tarve ?  
KEKSEJÄ   
MEHUMUKEJA Tarve n. + 300 kpl 
    
MUUTA:    
hinnasto   
Tuoteselosteet (gluteeniton, munaton 
tms. PUUTTUU)   
kassalipas ja pohjakassa puffaan 

 kassalipas ja pohjakassa lippuihin 
 pikkulipas hoitorahoille 
 pöytäliinat tarjoilupöytään 
 pikkuliinat pöytiin   

pikkumaljakot pöytiin  On 
kukat pöytiin  On 
mehukannuja 2kpl isoja  
kahvitermokset On 2 + 1 
vedenkeitin  koululta 
tarjoiluastiat   
kakkuottimet yms.   
    



PYTTIPANNU YHTEISTOIMINTAPÄIVÄNÄ (18.4.2015) 
HANKITTIIN: 

- 30 kg pyttipannua (n. 2,30 € / kg) 

- kertakäyttöisiä suorakaiteen mallisia ”grillilautasia” 2 x 100 kpl 

- 2 x 1 kg ketsuppia 

- 1 x 1 kg sinappia 

- 1 x 2,5 kg:n purkki kurkkusalaattia (tätä jäi todella paljon)  

- 1 plo rypsiöljyä 

- 2 ploa pullomargariinia (olisi riittänyt 1 plo) 

 

MENEKKI:  16 kg = n. 50 annosta 

 

PYTTIPANNU PAISTETTIIN partiolaisilta vuokratussa paellapannussa ulko-oven 

edessä (Sari Ukkonen toimitti pannun) 

 

PISTEEN PYSTYTYS: 

- pannu metallisella keittiön kärryllä 

- Pöydät pyöräkatoksesta tarjoilua + ruokailua varten 

- pisteen pystytysaika n. 15 min + purku (pannun pesu) 20 – 30 min 

 

YLEISFIILIS: 

- kannattava ja mukava juttu (toki olisi ollut vieläkin mukavampaa, jos aurinko olisi 

paistanut) 

- isommat koululaiset ihmettelivät, eivätkö hekin voisi ostaa buffetin vaihtoehtona. 

Kannattaisin! 

- asiakkaat olivat tyytyväisiä 

- Aikuisten ruokailu oli ehkä liian aikaisin (kello 11). Annoksia myytiin kuitenkin noin 

50kpl. (Päivää ennen ilmoittautumisajan loppumista oli 20 ilmoittautunutta, mutta 

paikalla oli arviolta 50 hlö). 

 


