
 
 
 

 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N  

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

AIKA:  18.4.2017 kello 18.15 

PAIKKA: Ymmerstan koulun opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 

Espoo 

Paikalla:  Sami-Pekka Hallikas (PJ), Marika Ketomäki (Opettaja), 

Leena Vertanen (Taloudenhoitaja), Tarja Repo, Eeva 

Peltonen, Terhi Hovila, Tuulia Tötterström 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 
Sami-Pekka Hallikas avasi kokouksen 18:20. 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous on kutsuttu laillisesti ja on päätösvaltainen. 
Sami-Pekka Hallikas toimii puheenjohtajana ja Sihteerinä. 
Pöytäkirjan tarkastajina Tarja ja Eeva, pöytäkirja tarkistetaan 
sähköpostin välityksellä. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 
Pöytäkirja toimitettu YKKYn sähköpostijakelulla 7.2.2016. 
Pöytäkirjasta ei tullut erimielisyyksiä vaan vahvistettiin oikeaksi. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 

5. Rahatilanne 
- Leena kertoi että kuluneen kauden aikana YKKY on maksanut 

koululle 1200e sirkuskoulusta ja www-sivujen ja sähköpostin 
palvelusta 77,42e (vuosi 2016). 

- YKKYn Tilillä on noin 3800e. Jäseniä YKKYllä on 25. 
- Kirjastoapurahaa koululle ei tänä vuonna ole annettu, sillä koulun 

kanssa on käyty keskustelua ATK-laitteiden lisähankinnoista. 
Syksyllä oli jotain puhetta laitehankinnoista, mutta kiireiden takia jäi 
keskustelun asteelle. Jos koulu tarvitsee, YKKY avustaa tässä 
mahdollisuuksien mukaan. 

- Marika kysyi ykkyltä rahoitusta välituntitarvikkeisiin sekä 
oppilasparlamenttirahaa (kuten aikaisempinakin vuosina). Marika 
ope toimittaa laskut Leenalle. 
 



6. Esityslista 
- Hankinnoista todettiin että hymypatsaita pitäisi olla riittävästi ja 

stipendeihin varataan 350e kuten aikaisempinakin vuosina. 
- Pohdittiin pitäisikö ensi lukukaudella tehdä rankkoja uudistuksia 

YKKYn varain- ja jäsenhankinnassa. Nykyinen jäsenkato on 
mahdollisesti seurausta liittymisen vaikeutumisesta, viestinnän 
muuttumisesta digitaaliseksi sekä yleisestä aktiivisuuden 
hiipumisesta. 

- Suunniteltiin jos YKKY:n jäsenmaksu muutettaisiin 0 euroksi, ja 
painotettaisiin että kannatusmaksua voi maksaa ilman että tarvitsee 
liittyä jäseneksi. Tällä tavalla voitaisiin saada aktiivisia tekijöitä 
mukaan (halukkaita tekemään mutta ei maksamaan). Sekä 
maksajia (niitä jotka haluavat maksaa, mutta ei tehdä). Tähän 
tarvitaan kuitenkin vuosikokouksen päätös, ja vuosikokous 
järjestetään sääntöjen mukaan syyskuussa. 

- Aletaan valmistelemaan todella voimakasta näkymistä elokuulle, 
tehdään YKKY tunnetuksi heti kun koulu alkaa. Vuosikokous 
pidetään heti kun mahdollista syyskuussa, ja koitetaan saada 
suunnitelma läpi vuosikokouksessa. 

- Elokuussa ”Me olemme YKKY” tietoisku reppupostina. 
- Tulevana torstaina ekaluokkalaisten vanhempainilta, pohdittiin että 

YKKY:n olisi hyvä panostaa näkyvyyttä varsinkin tälläisiin luokan 
tapahtumiin. 

- 20.5. päivä ei ole saanut oikein vanhempien kannatusta, noin viisi 
vanhempaa ovat ottaneet yhteyttä asian tiimoilta. Todettiin että 
tämä ei riitä ”tapahtumaksi” ja asiaa ei lähdetä kehittämään 
enempää. Lisäksi tähän vaikuttaa että Kouvuhovin päiväkoti 
järjestää konttikirppiksen 22.4. koulun pihalla. 

 
7. Muut esille tulevat asiat (META) / Keskusteluasiat 

- Yleistä keskustelua Espoon ja Kauniaisten koulujen sisäilman 
kunnosta. 
 

8. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Pidetään 15.8.2017. 18:15. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:30 

 


