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YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2004 – 2005 
 
 
 
 

1. Vuosikokous 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koululla tiistaina 
9.11.2004 klo 18.30. 
 

2. Johtokunta 
Vuosikokouksessa. johtokunnan jäseniksi valittiin Maija Lappi (varapuheenjohtaja), KatjaTähkä, Anu 
Ennelin, Tuire Rasehorn, Päivi Lahtinen ja Jari Kajanus (taloudenhoitaja). Puheenvohtajaksi 
pyydettiin Sanna Lauslahtea, joka suostui ottamaan tehtävän vastaan. 
Elokuussa Sanna Lauslahti ilmoitti olevansa estynyt hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä ja hänen 
tilallee valittiin Päivi Lahtinen syyskokoukseen asti. 
 
Opettajakunnan jäsenenä yhdistyksessä on toiminut Stiinamaaria Tiisala, joka jäi syksyllä 
äitiyslomalle. Hänen tehtäviään jatkaa syksyllä 2005 erityisopettaja Sari Ukkonen.  
 

3. Tilintarkastajat 
Tilintarkastajana jatkaa Mirja Keränen-Herva ja alueelta pois muuttaneen Virva Haapasen tilalle 
valittiin Leena Vertanen. 

 
4. Rahaliikenteen hoito 

Yhdistyksen raha-asioita hoidetaan Nordea-pankkissa. Tilinkäyttöoikeus on ja Jari Kajanuksella ja 
puheenjohtajalla kullakin yksinään. Kaikki rahaliikenne hoidetaan pankkitilin kautta.  
 

5. Jäsenmaksu 
Lukuvuoden kattavaksi jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa. 
 

6. Toimintakauden kokoukset 
Toimintakaudella pidettiin kuusi kokousta vuosikokouksen lisäksi.  
Kokouksissa suunniteltiin kauden aikana toteutettavia tapahtumia. 
 

7. Toimintakauden tapahtumat 
• Vanhempainillan kahvitus 3.3.2005 
• T-paitojen myynti oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle 
• Hankittiin 13 luokalle välituntiliikuntavälinesettejä. 
• Harrastepäivä 23.05 2005: 

Toukokuussa järjestettiin harrastuspäivä, jossa olivat mukana Ymmerstan päiväkodit ja suuri 
joukko eri harrasteryhmien edustajia. Toiminta- & tempauspäivä sisälsi ulko- ja sisäpelejä, 
harrastetoimintaesittelyjä, kahvion, arpajaiset sekä kirpputorin. 

•  Opettajakunta hyväksyi Koti- ja kouluyhdistyksen tilin yhteyteen otettavat luokkakohtaiset 
viitenumerot, jotka mahdollistavat luokkakohtaisten varojen tallettamisen K&K –tilin 
yhteyteen.  

• Alakinon leffakerhon valvontavuoroja oli kerran toimintakauden aikana. 
• Yhdistys antoi oppilasparlamentin käyttöön kuluvan toimintavuoden budjetista 100 €. 

käytettäväksi oman harkinnan mukaan. 
• Kevätjuhlassa luovutettiin kaksi 50 euron arvoista stipendiä. 
• Avustusten haku kerhotoimintaan 
• Koti- ja kouluyhdistys jätti Uudenmaan lääninhallitukselle 28.2.2005 hakemuksen 

Ymmerstan ala-asteen 3.-6. – luokkalaisten iltapäiväkerhotoiminnan tukemiseksi. 
Tavoitteena on käynnistää ilmaisutaidon kerho lukuvuodeksi 2005–06. Tukea haettiin 3600 
ja saatiin 800 euroa. 

 
8. Jäsenhankinta 

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli noin 40 kappaletta. Jäsenhankintaa on tehty lähettämällä 
tiedote ja maksulappu reppupostina keväällä ja kertomalla yhdistyksen toiminnasta 
vanhempainilloissa. 
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9. Talous 
Toimintakauden tuotto saatiin kertyneistä jäsenmaksuista, vanhempainillan kahvitarjoilun tuotoista, 
t-paidan myynnistä sekä harrastepäivän tuloista. Oppilaille hankittiin hymypatsaat ja jaettiin 
muutamia retkiavustuksia.. - Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöstiedoista. 
Rahaa tilillä oli toimintakauden päättyessä 1 605,23 euroa. 
 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen johtokunta 


