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YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS

TOIMINTAKERTOMUS 2007 – 2008

1. Vuosikokous
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koululla
25.10.2007 klo 18.30.
2. Johtokunta
Johtokunnan jäseniksi valittiin Päivi Lahtinen (puheenjohtaja), Tuire Rasehorn (varapuheenjohtaja),
Leena Vertanen, Taina Tikka, Maarit Tervonen, Mervi Jauhiainen ja Merja Tahvanainen.
Opettajajäsenenä jatkoi Sari Ukkonen.
3. Tilintarkastajat
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Maarit Rantala ja Matti Lindfors.
4. Rahaliikenteen hoito
Yhdistyksen raha-asioita hoidetaan Nordea-pankissa. Tilinkäyttöoikeus on Leena Vertasella ja Päivi
Lahtisella.
5. Jäsenmaksu
Lukuvuoden kattavaksi jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa/lapsi/lukuvuosi.
6. Toimintakauden kokoukset
Toimintakaudella pidettiin yhdeksän kokousta vuosikokouksen lisäksi.
Kokouksissa suunniteltiin kauden aikana toteutettavia tapahtumia ja muita toimenpiteitä.
7. Toimintakauden tärkeimmät tapahtumat
• Harrastepäivä 17.5.2008
Tapahtumaa olivat järjestämässä myös Ymmerstan alueen kaksi päiväkotia ja suuri joukko eri
harrasteryhmien edustajia. Päivä oli oppilaille koulupäivä ja sisälsi ulko- ja sisäpelejä,
harrastetoimintaesittelyjä, lasten töiden näyttelyjä, kahvion, hattaramyynnin sekä arpajaiset.
Pääesiintyjä oli Jari ja Taikaeläimet. Harrastepäivän tuotto oli Koti- ja kouluyhdistykselle 714,95
euroa.
• 5.- 6. luokan leirikoululle myönnettiin avustusta puuttuvalta osalta (80 euroa)
• Oppilasparlamentin esityksestä hankittiin koripallorengas tarvikkeineen koulun pihalle (241
euroa)
• Luokkien ulkovälinelaatikoita täydennettiin ja hankittiin mm. salibandymailoja (100 euroa).
• Hankittiin 10 kpl hymypatsasta, joista osa jaettiin kevätjuhlassa, muutama jäi varastoon ensi
kevättä odottamaan
• Kevätjuhlassa jaettiin myös 200 euron arvosta lahjakortteja stipendeinä. Stipendit jaettiin
opettajien päätösten mukaisesti oppilaille 31.5. kevätlukukauden päätteeksi.
• Kustannettiin koko koulun bussikuljetukset Unga Teaterniin 3.10 ja 8.10.2007 (780 euroa)
8. Jäsenhankinta
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 58, joista muutama on maksanut jäsenmaksun useamman
lapsen mukaan. Jäsenmaksuja maksettiin 745 euroa. Jäsenhankintaa on tehty lähettämällä tiedote
ja maksulappu reppupostina syksyllä ja kertomalla yhdistyksen toiminnasta vanhempainilloissa.
Jäsenrekisteri päätettiin hoitaa tämä toimintakausi kuten ennenkin. Anne Soini lupautui rekisterin
ylläpitäjäksi.
9. Talous
Toimintakauden tuotto saatiin kertyneistä jäsenmaksuista sekä harrastepäivän tuloista. Tarkemmat
tiedot löytyvät tilinpäätöstiedoista. Rahaa tilillä oli toimintakauden päättyessä 5.344,21euroa ja
yhdistyksen osuus siitä on 2.282,21 euroa. Loput ovat luokkatoimikuntien rahoja, joita hallinnoidaan
koti- ja kouluyhdistyksen tilin kautta. Espoon kaupungilta saatiin tukea 900 euroa kulttuuriviikon
järjestämiseen yhdessä Tuomarilan ja Sunan koulujen kanssa syksyllä 2008.
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