
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  
HALLITUKSENKOKOUS 6/2015-2016  
 
AIKA:  7.4.2016 kello 18.15 
PAIKKA: Ymmerstan koulun opettajainhuone 

Ristihaantie 5, 02750 Espoo  
LÄSNÄ:  

Kaisa Pikkarainen pj, Sami-Pekka Hallikas, Terhi Hovila,  
Leena Vertanen, Eeva Peltonen,  Marika Ketomäki (sihteeri),  
Ja Tuomo Forsber (osan aikaa)  

 
PÖYTÄKIRJA 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Kaisa Pikkarainen avasi kokouksen ja toivotti kaikki 
tervetulleiksi.  
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin puheenjohtajaksi Kaisa Pikkarainen ja sihteeriksi  Marika Ketomäki. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Vertanen ja Terhi Hovila. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
5. Uusien jäsenten hyväksyminen  
Ei uusia jäseniä edellisen kokouksen jälkeen.  
 
6. Toimintakauden suunnittelu  
 
Kahvitus 21.4 
Koululla pidetään positiivista pedagogiikkaa käsittelevä vanhempainilta. 
Puhumaan tulee Kaisa Vuorinen. Ilta pidetään 21.4. klo 18.00.  Aluksi Kaisa 
Vuorinen pitää esitelmän klo 18 -19.00. Sen jälkeen Hannele kertoo 
käyttäytymisen arvioinnista. Hannele ehdotti, että siitä olisi pieni tehtävä 
kahvituksen yhteydessä.  
 
Päätettiin maksaa luennon kulut ja tarjoaa kahvitus vanhemmille.  
 
Sovitaan tapahtuman työnjaoista. Tarjotaan ruisleipiä + päälliset, 
mahdollisesti kotona leivottua pullaa, kahvia ja teetä. Eeva Peltonen lupasi 
käydä kaupassa etukäteen. 
 



Luento maksaa reilun 200 €.  
 
Esitykseen / toimintaan varattua rahaa on jäljellä 925€.  
 
Sirkus 
Koululta on tullut viesti, että sirkuspäivä ei mahdu kevään ohjelmaan. Koulun 
kanssa pohdittiin, että siirretään sirkuspajaa syksylle mikäli sieltä löytyy 
sopivaa aikaa.  
 
Aiemmin on keskusteltu siitä, että mikäli sirkus -aiheiset pajat järjestyvät, olisi 
hienoa saada ne kaikille 4-6 luokkalaisille. Silloin kokonaisuuteen maksaa 
enemmän.  
 
TARJOUKSET:  
#Hope – pienesitys & työpajat 2016 
Duo D'Lyh, Sanni Sarlin & Kaito Takayama 
info@duodlyh.com 
0408337887  
Yhteyshenkilö Kaito Takayama: kaito_t@hotmail.com 
 
1:n päivän vierailu, sisältäen 2kpl pienesitystä ja 2kpl sirkustyöpaja (hinta 
600€) 
TAI  
2:n päivän vierailu, sisältäen kumpanakin päivän1kpl pienesityksen ja 2kpl 
sirkustyöpaja = 4 pajaa (hinta 750€)  
TAI  
2:n päivän vierailu, sisältäen kumpanakin päivän1kpl pienesityksen ja 3kpl 
sirkustyöpaja  = 6 työpajaa 
(hinta 900€, kaikki hinnat laskutettuna – eli ei tule muita kuluja) 
 
Pienesitys tarjottaisiin kaikille koulun oppilaille (2* noin 160 lasta). Kyseessä 
Kommunikaatiota ja yksinäisyyttä käsittelevä nykysirkus-teos, Kesto n.20 min. 
Kaksi sirkusartistia. 
 
Sirkustyöpaja on tarkoitettu: 4-6 luokkalaisille, Kesto n.45min, Kaksi 
sirkusartistia -ohjaajaa, Sirkuksen perustaitoja, Ryhmäyttäviä ja 
kommunikaatiota kehittäviä taitoja.  
 
6:n pajaan mahtuu  6*20 = 120 lasta. 4-6 luokkalaisia on yhteensä n. 160.  
 
8. Kouluvaatteet 
 
Ennen joulua päätettiin, että kysytään keväällä Wilma –viestillä vanhemmilta 
onko kouluvaatetilaukselle tarvetta. Jos kiinnostusta on harkitaan tilauksen 
tekemistä heti koulujen alettua syksyllä 2016.  
 
Päätettiin, että ryhdytään valmistelemaan kouluvaatetilausta ensi syksylle.  
 
Edellinen tilaus tehtiin syksyllä 2014 (festime.fi). Alla tiedot silloin saatavilla oli 
tuotteista:  



 
Ruvetaan valmistelemaan tilausta samalla kaavalla kuin viimeksi. Pipoja ja 
buffeja on jäljellä. Erityisesti pitkiä pipoja on jäljellä.  
 
Selitys:  
- Lihavoituna myyntihinta  
- (suluissa ostohinta lasten/ aikuisten, sis. painatus 2€kpl)  
- ko. tuoteryhmän yhteismyyntimäärä kpl 
- kunkin tuotteen peräsää myynti kpl lasten koot + aik. 
 
T- paita, o-aukko: 15€ (8€/ 9€) yht 16 kpl  
·      Tumma lila – oranssi painatus (1+2 = 3kpl) 
·      Oranssi – musta painatus (7+0 = 7kpl) 
·      Musta – valkea painatus (3+2 = 5kpl) 
·      Punainen – valkea painatus(0+1 = 1kpl) 
 
Huppari 25€ (18€/ 19€) yht 10 kpl 
·      Musta – valkea painatus (2+1 = 1kpl) 
·      Punainen – valkea painatus (0+0 = 0kpl) 
·      Turkoosi – valkea painatus (7+0 = 7kpl) 
 
Vetoketjuhuppari 30€ (21€/ 23€) yht 14 kpl) 
·      Musta – valkea painatus (2+3 = 5kpl) 
·      Punainen – valkea painatus (0+2 = 2kpl) 
·      Turkoosi – valkea painatus (10+4= 14kpl) 
 
Resorihousut 20€ (15€/ 16€) yht 15 kpl 
  Musta – valkea painatus (15+0=15kpl) 
 
Kaikissa tuotteissa koot:  
Lasten koot: 116cm, 128cm, 140cm, 152cm, 164cm 
Aikuisten koot, eli: S, M, L, XL, XXL 
 
Lisäksi hankittiin pipoja ja huiveja. Niitä on vielä kaikkia värejä jäljellä. Mustaa 
vähinten.  
Pipot 15€ (ostohinta 9,50€) yht 200kpl, 25 kpl kutakin 
Musta ja oranssi, lyhyt malli – valkea painatus  
Tumma lila ja pinkki – pitkä malli – valkea painatus  
 
Morf –huivi 10€ (ostohinta 6,50€) yht 50 kpl, 25 kpl kutakin 
Oranssi ja tuma liila valkea painatus  
 
9. Hymypatsaat ja stipendit 
 
Hymypatsaita hankittiin nyt 10 tyttö ja 9 poikapatsasta. Sijaitsevat 
pommisuojan varastossa. 
 
Kirjalahjakorttistipendit 1.–5. luokka-asteelle (yksi kullekin luokalle) ja 
hymypatsaat 1, 3 ja 5 luokkalaisille   on työn alla. 
 



10. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Sovimme, että seuraava kokous on 24.8.2016 klo 18.15. Keväällä esiin 
mahdollisesti tulevat asiat käsitellään sähköpostilla. 
 
11. Ilmoitusasiat 
 
Verotus mennyt läpi, ei saatavaa ei maksettavaa. Veroilmoitusta ei tarvitse 
tehdä jatkossa, mikäli ei tule muutoksia aiempaan ilmoitukseen. 
 
 
12. Muut esille tulevat asiat (META) 
 
Pinsseistä ollaan puhuttu. Niitä on yritetty tehdä, silloin oli materiaalit 
kirjastolla loppu. Yritetään tehdä uudestaan (Kaisa). 
 
Keskusteltiin vanhasta huiviasiasta.  
 
Marika esitteli  koulun toivetta, että Ykky mahdollisesti voisi hankkia koulun 
käyttöön ipadeja/tabletteja/AppleTv. Oltiin asialle myötämielisiä. Päätettiin 
antaa avustusta 800 € tietoteknisten laitteiden hankintaan, joka on käytettävä 
tämän kevään aikana. Ehdotamme esim. AppleTV hankintaa mahdollisimman 
moneen luokkaan. Koulun tietoteknistä laitteista vastaavat voivat harkita miten 
rahan voi parhaiten käyttää. Koulu hankkii laitteet ensin nyt keväällä. 
Koulusihteeri laittaa tiedon Leenalle, joka laittaa rahat koululle päin. Lisäksi 
toivotaan, että koulu miettisi miten Ykky voisi seuraavana vuonna tukea 
tietoteknisissä hankinnoissa. 
 
Sovittiin, että Sami-Pekka laskuttaa vielä tänä keväänä nettisivujen 
ylläpidosta. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05. Kiitos kaikille. 
 
Espoossa 4.6.2016 
 
 
___________________  ___________________ 
Kaisa Pikkarainen  Marika Ketomäki 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ______ 2016 ja todenneet sen 
kokouksen kulkua vastaavaksi. 
 
 
__________________  ___________________ 
Leena Vertanen  Terhi Hovila 
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 


