
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  
HALLITUKSENKOKOUS 3/2015-2016  
 
AIKA:  29.9.2015 kello 18.15 
PAIKKA: Ymmerstan koulun käsityöluokka 2, krs,  

Ristihaantie 5, 02750 Espoo  

LÄSNÄ: Kaisa Pikkarainen, Leena Vertanen, Tuomas Multala, Hanna 

Multala, Terhi Hovila, Eeva Peltonen, Marika Ketomäki 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.27. 
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
 
Valitaan puheenjohtajaksi Kaisa Pikkarainen ja sihteeriksi Marika 

Ketomäki. Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa Tuomas Multala ja 

Leena Vertanen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 
 

5. Hallituksen kokoustavoista 
 

Yritetään jatkossa tehdä pöytäkirjat kokouksessa. 
 

6. Uusien jäsenten hyväksyminen  
 

Hyväksyttiin jäseniksi 18 uutta huoltajaa liitteen mukaan. 
 

7. Vanhempainilta 
 

Vanhempainillassa 16.9 Ykkyllä oli pieni myyntipiste (pipot, huivit, 
heijastimet ja kynttilät) sekä jäsenhankintakampanja. Myyntipisteellä 
pystyi maksamaan jäsenmaksun salin ovella vanhemmille jaettiin 
liittymislomake ja kynät. Kaisa Pikkarainen piti vanhempainillan alussa 
Ykkyn esittelyn ja vetoomuksen vanhemmille jäseneksi liittymisen 



tärkeydestä. Useat vanhemmat liittyivät jäseneksi tai maksoivat jäsen– 
tai kannatusmaksun. Ennen vanhempainiltaa salissa pyöri dijoina kuvia 
ykkyn aikaansaannoksista. 

 
Uusia jäseniä tuli 18 ja vanhoista jäsenistä on maksanut 16 henkeä. 

 
Koettiin, että Ykkyn mainostus oli kannattavaa ja saimme hyvää 
palautetta. 

 
8.  Tarinoidenyö 

 
Tarinoidenyö on tulossa 12.10.2015. Illan suunnitelmissa on kirjakahvila ja 
buffet. Koulun suunnitelmien mukaan buffet olisi avoin oppilaille, joten 
leipojia tarvitaan runsaasti. Leena, Eeva ja Hanna lupasivat leipoa. Nyt on 
hyvä vinkata mahdollisille leipojille. Buffetti sijaitsee ruokasalissa. 
Buffetissa on mahdollista myös liittyä Ykkyn jäseniksi. Päätettiin että 
buffetissa on mm. tarjolla mokkapaloja, keksejä, kahvia, teetä ja mehua. 
Toivotaan, että mokkapalojen leipojat ilmoittaisivat Kaisalle Ykkyyn 
(ykky@ykky.fi), jotta osataan arvioida mokkapalojen riittävyys. Eeva lupasi 
käydä etukäteen kaupassa. 

 
Ykky on tarjonnut budjetoitua esitysrahaa käytettäväksi esimerkiksi 
Tarinoiden yön aikana. Päätettiin, että Ykky maksaa Eskon (Espoon 
esittävän taiteen koulun) sirkustyöpajan, mikäli se saadaan varttua. 

 
Kirja-arpajaiset järjestetään. Kirjat on hyvä tarkistaa etukäteen. Eeva 
lupasi tulla tarkistamaan arpajaiskirjat ja arpalipukkeet etukäteen.  

 
9. Toimintakauden suunnittelu  
Tulossa lisäksi joulujuhla buffet. 

 
Keskusteltiin halukkuudesta järjestää keväälle joku tapahtuma / esitys / 
luento, budjetissa on varattu 1000€ toimintaan.  Osa rahasta mahdollisesti 
menee tarinoiden yöhön. Kaisa kysyin innostusta, että Ykky maksaisi koko 
koululle sirkus/ jonglöörausesityksen + mahdollisia pajoja keväälle. 
Kiinnostusta löytyi, joten Kaisa selvittää asiaa.  

 
9. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 
Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 24.11.2015 klo 18.15 
opettajahuoneessa.  

 
10. Ilmoitusasiat 

 
Sami Pekka Hallikas kertoi kahdesta rakennusprojektista Ullanmäentiellä. 
Toinen kerrostalo on 6 kerroksinen ja toinen 3 kerroksinen. Sen lisäksi 
Freedom Fun liikuntahalli on hakenut asemakaavamuutosta laajennusta 
varten.  
 



Lisäksi on tulossa tulevaisuudessa Ymmerstan laajentaminen länteen 
päin.  
 
Koulun pihaan tullaan rakentamaan viideksi vuodeksi väliaikaiseksi 
tarkoitetut kuudelle luokalle tilat.  

 
11. Muut esille tulevat asiat (META) 

 
Juteltiin millaisen tunnuksen/merkin/huivin ykkyläisille voisi hankkia/tehdä, 
jota voisi käyttää yhteisissä tilaisuuksissa. Haluttaisiin, että saisimme sillä 
näkyvyyttä ja ykkyläiset erottuisivat kivasti. Tunnuksen avulla olisi 
vanhempien helpompi erottaa kuka on ykkyläinen. 

 
Päätettiin, että haluttaisiin pinssejä, jossa on Ykkyn logo. Tämän lisäksi 
päätettiin selvittää 20 huivin ompelemista.  Kaisa Pikkarainen selvittää, 
pystyykö kirjastossa tehdä pinssit. Hanna Multala hankkii huiveja varten 
kangasta ja  huolehtii niiden ompelemisesta.  

 
Päätettiin lisäksi, että tilataan rollup, jossa on ykky logo. Kaisa Pikkarainen 
selvittää hintoja ja hankintapaikkaa. Pohjan värinä voisi olla joku oranssin 
sävy.  

 
12. Kokouksen päättäminen 
 
Päätettiin kokous klo 20.07. Kiitos kaikille osallistujille. 
 
____/____ 2015 
 
____________________________  ________________________ 
Puheenjohtaja     Sihteeri 
Kaisa Pikkarainen    Marika Ketomäki 
 
 
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan. 
 
_____ /____ 2015 
 
 
 
___________________________  ________________________ 
Leena Vertanen     Tuomas Multala 


