
 
 
 
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  
HALLITUKSENKOKOUS 1/2015-2016  
 
AIKA:  18.8.2015 kello 18.15 
PAIKKA: Ymmerstan koulun opettajainhuone,  

Ristihaantie 5, 02750 Espoo 
 
Paikalla:  Sami-Pekka Hallikas, Terhi Hovila, Marika Ketomäki,  

Tiina Perttula, Kaisa Pikkarainen ja Leena Vertanen 

 
PÖYTÄKIRJA 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello  18.23.  
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin että kokous ei ole päätösvaltainen, koska paikalla ei ole tarpeeksi 
hallituksen jäseniä. Jatkettiin kokousasioiden käsittelyä keskustelemalla.  
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Kaisa Pikkarainen. Valittiin 

pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina  

Leena Vertanen ja Tiina Perttula.  

4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestyksesi.  (Liite1)  

5. Hallituksen kokoustavoista 
 
Keskusteltiin hallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta ja erilaisista 
mahdollisuuksista toimia jatkossa asian kanssa.  
 
Todettiin, että jos seuraava kokous tarkastaa pöytäkirjan haasteena on se, 
ettei paikalla välttämättä ole samoja henkilöitä. Todettiin, että jatkossa 
pöytäkirjat voi tulostaa kokouksessa ja tarkastaa saman tien, mikäli ne 
saadaan valmiiksi tai säilyttää pöytäkirjoja koululla, jolloin ne voi käydä 
allekirjoittamassa joustavampina aikoina. Todettiin myös, että 
tarkastusvuorossa oleva hallituksen jäsenen tulisi huolehtia, että pääsee 
seuraavaan kokoukseen.  
 
Jätettiin asia myöhemmin päätettäväksi.   



 
6. Vanhempainilta 
Koululla on vanhempainilta 16.9. Kello 18.00. Perinteisesti 5 –luokkalaiset 
ovat hoitaneet kahvituksen. Marika kysyy asiaa opettajilta. Kahvitus alkanee 
17.30.  
 
Todettiin että vanhempainillassa on hyvä olla Ykky esittely. Suunniteltiin 
vanhempain illan yhteyteen ns. kevyttä Ykky pistettä. Jossa on mahdollisuus 
liittyä Ykkyyn ja maksaa jäsenmaksu.  
 
Pisteeseen tarvitaan käteismaksua varten kassa (Leena) ja korttimaksulaite 
(Sami-Pekka) sekä kannettava kone liittymistä varten (Marika koululta). 
Keskusteltiin jäsenien hankkimisesta ja siihen liittyvistä asioista.  
 
7. Syyskokous valmistelut 
Käytiin läpi ehdotuksia syyskokousasiakirjoista. Keskusteltiin ja kommentoitiin 
toimintakertomuksen, budjetin ja toimintasuunnitelman luonnoksia.  
 
Kuultiin, että oppilasparlamentin jäsenet ovat suunnitellet mm. 
välituntikerhojen aloittamista, joten oppilasparlamentin avustusta voisi nostaa. 
 
Keskusteltiin pitkään ja monelta kanilta jäsenmaksujen määristä ja 
jäsenhankinnasta, sekä sählyvuoron osallistumismaksuista.  
 
Linjattiin, että maksut voisivat pysyä samoina, kuin viime toiminta vuonna, eli 
jäsenmaksu 10€ ja sählyn maksu 10€ jäseniltä ja muilta 20€. Ehdotettiin myös 
että sähly voisi olla kokonaan ilmainen jäsenille.  
 
Päätettiin alustavasti vuosikokouksen ajankohdaksi tiistai 8.9.2015 klo 18.15. 
Paikkana koulun opettajainhuone.  
 
Ideoitiin, että Ykky asioista ja mahdollisuudesta liittyä jäseneksi tiedotetaan 
Wilmassa ennen vanhempainiltaa. Hankitaan vanhempainillassa 
mahdollisimman paljon jäseniä. Tehdään liittymislomake, joka jaetaan 
vanhemmille tilaisuudessa. Muistetaan mahdollisuus kannatusmaksun 
maksamisesta.  
 
Kokous oli sitä mieltä, että viestinnän tulee olla lyhyttä ja ytimekästä. 
Painotetaan, että vanhempien ei tarvitse osallistua ja sitoutua, pelkästään 
maksaa jäsenmaksu. Se on tärkeää. Jäsenmaksut käytetään lasten hyväksi.  
 
Ideoitiin, että oppilasparlamentti voisi tehdä videon, jossa esitellään, mitä 
oppilaat ovat Ykkyn avulla saaneet, eli esim. pöytäjalkapallopeli, kirjaston 
kirjoja, välituntivälineitä ja hymypatsaat.  
 
8. Tarinoiden yö  
Koulu järjestää Tarinoiden yön 12.10.2015. Suunniteltiin alustavasti iltaan 
buffettia ja kirja-arpajaisia. Ykkyllä on kirjoja arpajaisiin, mutta niitä kysytään 
lisää. 
 



9. Perhesähly 
Olemme saaneet päätöksen salivuoroista Lukuvuosille 2015-2016 ja 2016-
2017. Vuoro on torstaisin kello 18-19:30.  
 
Lukuvuosi 2015-2016 
Syksy 2015:  
27.08.2015 – 3.12.2015 
Ei vuoroa 15.10.2015 
 
Kevät 2016: 
7.1.2016 – 28.4.2016 
Ei vuoroa 25.02.2016 (talviloma) 
Ei vuoroa 24.03.2016 (kiirastorstai) 

Lukuvuosi 2016-2017 
Syksy 2016:  
25.08.2016 – 8.12.2016 
Ei vuoroa 03.11.2016 
 
Kevät 2017: 
12.1.2017 – 04.5.2017 
Ei vuoroa 23.02.2017 (talviloma) 
Ei vuoroa 13.04.2017 (kiirastorstai)

 
10. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous 8.9.2015 kello 18.00. Samalle 
päivälle, eli 8.9.2015 päätettiin on vuosikokous kello 18.15. 
 
11. Ilmoitusasiat 
Toiminnantarkastus pidetään 31.8.2015 kello 18.15. 
 
12. Muut esille tulevat asiat (META) 
Ei muita asioita.  
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti  kokouksen kello 20.18.		
	
.	 

Espoossa 20.8.2015 
 
 
____________________   
Kaisa Pikkarainen    
Puheenjohtaja ja sihteeri   

 
 
Liitteet: 1) Kokouksen esityslista 
 
 

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

 
 
 

____________________  ____________________ 
Leena Vertanen    Tiina Perttula  
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

	


