YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N
HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA:

30.11.2016 kello 18.15

PAIKKA:

Ymmerstan koulun opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750
Espoo

Paikalla:

Sami-Pekka Hallikas (PJ), Eeva Peltonen (Jäsen), Tarja
Repo (Jäsen), Leena Vertanen (Rahastonhoitaja)

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Sami-Pekka Hallikas avasi kokouksen 18:20.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus pitää tarkistaa säännöistä.
Kokous oli päätetty edellisessä kokouksessa ja kutsut oli lähetetty
YKKYn facebook sivuilla. Paikalla vain puheenjohtaja ja kaksi
jäsentä. Lisäksi kokouksen esityslistaa ei ole toimitettu kutsun
yhteydessä.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Sami-Pekka Hallikas toimii puheenjohtajana ja Sihteerinä.
Pöytäkirjan tarkastajina toimii Peltonen ja Repo.
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslistaa ei ole toimitettu kokouksen kutsun yhteydessä. Sovittiin
että edetään peruskaavalla ja keskustellaan asioista jotka
vaatisivat huomiota.
5. Joulujuhla 17.12. (9:30 ja 11:00)
Suunniteltiin että tarjotaan glögiä (ei kahvia), rusinat ja mantelit,
pipareita, joulutortut, taatelikakku, kuivakakku. (pari
mokkapalapeltiä?). (Lisäksi: Mukit 400kpl, servetit, lautaset). Eeva
hoitaa kauppa ostokset.
Ilmoittautumisille deadline 13.12, kaikki pitää olla selvillä. Semi
juttelee Marikan kanssa saadaanko Wilma-viesti 7.12. tarvitaan
muutamia vapaaehtoisia henkilöitä myymään sekä leipojia.
6. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita
7. Muut esille tulevat asiat (META) / Keskusteluasiat
 Keskusteltiin että YKKYn näkyvyyttä pitäisi lisätä. Esimerkiksi
YKKYn järjestämä Sirkus tapahtuman järjestäjä jäi näkymättä
lasten vanhemmille. Leena ja Semi oli saanut sähköpostissa
(Jaanalta) kuvan miten esimerkiksi toisessa koulussa oli hoidettu
viestintä ja syysmarkkinakutsu hoidettu samalla.
 YKKY on hommannut koululle on hommattu laatikollinen
kopiopaperia.
 Lisäksi todettiin että sähköpostilista pitäisi saada kuntoon. Leena
toimittaa listan Semille (Sami-Pekka), ja Semi hoitaa listan jotenkin
kuntoon.
 Ulkovälinevarastoon koukkuja ja laatkoita. Tästä keskusteltu
aikaisemmin, pitäisi avata keskustelu uudestaan
 YKKYn tavarat (termarit, hymypatsaat, yms.) on levällään ympäri
koulua, Vertanen ehdotti että pitäisi katsoa mahdollisuus/tila
koululta (koulun oman varaston yhteyteen?) että voitaisiin
hommata kaappi mihin saataisiin kaikki omaisuus yhteen paikkaan.
Leena kertoi myös että hänellä on suunnitelmissa kuvata ja kirjata
YKKYn omaisuus. Leena selvittää asiaa koululta.
 Semi selvittää: Onnistuisiko netin kautta ilmoittaa osallistuminen
YKKYn buffaan. “Kuka tekee mitä”
 Semi selvittää: Voisiko kokouspöytäkirjan hyväksyä seuraavassa
kokouksessa? Tällöin ei tarvita erillisiä pöytäkirjantarkistajia.
 Keskusteltiin onko YKKY taho joka järjestäisi mahdollisesti syys/kevätmarkkinat? Kenties 6.5.? YKKYn rooli voisi olla tässä vaikka
kannustava, ja järjestäminen voisi jäädä joidenkin luokkien
luokkatoimikuntien tehtäväksi.
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Pidetään 18.1.2017. 18:15. Keskustellaan siitä miten Joulubuffa
meni ja katsotaan vähän kevään suunnitelmia.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:40

