
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  
HALLITUKSENKOKOUS 4/2015-2016  
 
 
 
AIKA:  24.11.2015 kello 18.15 
PAIKKA: Ymmerstan koulun opettajainhuone 

Ristihaantie 5, 02750 Espoo  

LÄSNÄ:  Kaisa Pikkarainen, Terhi Hovila, Sami-Perka Hallikas,  

Eeva Peltonen, Hanna Multalat ja Tuoma Multala.  

 

 

PÖYTÄKIRJA 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.25. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Kaisa Pikkarainen. Valittiin 

pöytäkirjantarkastajiksi Terhi Hovila ja Eeva Peltonen, jotka toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Lisättiin esityslistan kohdat: 
9. Sarin muistaminen ja 10. Ykkyn roll-up.  
 
5. Uusien jäsenten hyväksyminen  
Tietoja jäsenistä ei ollut, joten asia jäi seuraavan kokoukseen.  
 
6. Tarinoidenyö 
Tarinoidenyö oli 12.10.Meillä oli kirjakahvila ja buffet. Oppilaat kävivät 
buffetissa, mokkapalat oli mitoitettu väärin, joten ne meinasivat loppua.   
Jatkossa pyydetään mokkapalat kokonaisena ja leikataan pienemmiksi 
paloiksi. Koululle voisi myös ohjeistaa, että mukaan otettava raha on 
esimerkiksi 3€ - jos myytävää ei ole enempää.  
 
Ykky kustansi Sirkuspajan tarinoiden yöhän. Pajaan osallistui 5 ja 6 
luokkalaisia. Paja maksoi 75€. 
 



Puhuttiin kirja-arpajaisista. Todettiin, että se oli mukava lisä Tarinoiden yöhön. 
Myös oppilaat ostivat arpojat. Kaksi arparengasta toimi hyvin.  
 
Keskusteltiin puffetin hinnoittelukäytännöistä. Mm. eri hintaiset mokkapalat 
aiheuttivat hämmennystä.  
 
Todettiin, että popcornit olisivat olleet hyvä  myyntituote lapsille.  
 
7. Toimintakauden suunnittelu  
Tulossa joulujuhla buffet 12.12. Myyntiin tulee tuttuun tapaan glögiä ja 
leivonnaisia.  
  
Pitää hankkia: pipareita: glögiä, mehua, lautaset 
 
Talkoisiin pääsevät tämän hetken tiedon mukaan.  
Tuomas Multala, Hanna leipoo 
Eeva Peltonen, ja leipoa kuivakakkua  
Marjo Hevonoja-Mäki, ja leipoo  
Tiina Perttula, ja leipoo mokkapaloja kaksi pellillistä 
Tuomo Forsberg: myyntiin ja leipoa pullaa tai joulutorttuja. 
Kaisa Pikkarainen 
 
Laitetaan vanhemmille Wilma -viesti aiheesta.  
* 
Vuoden toimintaan on varattu 1000€, osa (75€) käytetty Tarinoiden yön 
sirkuspajaan. Keväälle on viritteillä lisää sirkusta.  
 
Keskusteltiin kouluvaatteista. Päätettiin, että kysytään Wilma –viestillä 
vanhemmilta keväällä onko kouluvaatetilaukselle tarvetta. Jos kiinnostusta on 
harkitaan tilauksen tekemistä heti koulujen alettua syksyllä 2016.  
 
8. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätettiin pitää seuraava Ykkyn kokous torstaina 11.2.2016 klo 18.15. 
Pidetään silloin ystävänpäivän kunniaksi nyyttärit!  
 
9. Sarin muistaminen ja  
Päätettiin muistaa ja Sari Ukkosta Ykkyn yhteyshenkilönä toimimisesta koulun 
joulujuhlassa noin 50€:n herkkukorilla.  
 
Kaisa sopii asiasta koulun rehtorin kanssa ja hankkii korin.  
 
10.Ykkyn roll-up 
Keskusteltiin roll-up ehdotuksista. Päätettiin ottaa oranssipohjainen lauseella: 
Lastemme parhaaksi – Ykky.  
Kaisa hoitaa asian loppuun.  
 
11. Ilmoitusasiat 
 
Sami-Pekka Hallikas hankki kululle erikoisvalaisimen: Showtec Dreamer 
MSD-250, hinta 125e. Kyseessä on liikkuvia valo efektejä tekevä 



tehostevaloprojektori. Valoon yhteensopiva koulun valokaluston ja 
ohjauspöydän kanssa ja se voidaan asentaa laskettaviin kiskoihin muiden 
koulun valojen kansa. Erikoisvalaisinta voidaan käyttää etenkin diskossa tms. 
Tilaisuudessa tuomaan tunnelmaa. Koulun tekniikka vastaava on Hanna 
Ylimaula  
 
12. Muut esille tulevat asiat (META) 
Ei muita asioita.  
 
13. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 19.23. Kiitos kaikille osallistujille. 
 
 
 
____/____ 2015 
 
 
____________________________  
Puheenjohtaja ja sihteeri    
Kaisa Pikkarainen    
 
 
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan. 
 
_____ /____ 2016 
 
 
 
___________________________  ________________________ 
Terhi Hovila      Eeva Peltonen 
 

 
 
 
 
 


