
 YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2008-2009 
 
 

1. Vuosikokous 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koululla 
1.10.2008 klo 18.30. 
 

2. Johtokunta 
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Päivi Lahtinen. 

 
Johtokunnan  varapuheenjohtajaksi valittiin Maija Olkkonen-Seppo, rahastonhoitajaksi  Leena 
Vertanen, muiksi jäseniksi Mervi  Jauhiainen, Anne Soini, Marja Tahvanainen sekä Maarit Tervonen. 
Opettajajäsenenä jatkaa Sari Ukkonen.  
 

3. Tilintarkastajat 
Tilintarkastajiksi valittiin Maarit Rantala ja Tuire Rasehorn. 

 
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 kahdeksan kokousta vuosikokouksen lisäksi.  
Kokouksissa suunniteltiin kauden aikana toteutettavia tapahtumia ja muita toimenpiteitä. 
 

7. Toimintakauden tärkeimmät tapahtumat 
1. Koulun iltapäivätoiminnan kehittäminen – Mania Alhatib kartoitti joukon yhteistyökumppaneita, 

jotka tarjoavat erilaista maksullista kerhotoimintaa iltapäivisin koulun jälkeen. Viestintää 
päätettiin yhdenmukaistaa. 

2. Koulun välituntivälinevalikoimaa täydennettiin 
3. Seija-Sisko Mustoselle myönnettiin100 euron stipedi. Hän on omalla esimerkillään ja 

innostuksellaan osoittanut erityistä yhteistyökykyä ja antanut omaa osaamistaan yhdistyksen 
käyttöön koulun viiriä suunniteltaessa. 

4. Lions Club ei halunnut toimia koulukirjastomme kummina eikä myöskään antanut pyytämäämme 
avustusta kirjojen hankintaan.  

5. YKKY liittyi KoKoEspoo ry:n jäseneksi. KoKoEspoo on yhteistyöfoorumi espoolaisten koulujen 
vanhempainyhdistyksille. Se on rekisteröity yhdistys ja jäsenyys on maksuton. 

6. Harrastepäivää vietettiin 19.5.2009. 
7. Järjestettiin vaalikahvio yhdessä 5A -luokan kanssa. 
8. Oppilasparlamentille myönnettiin 300 € elokuvien esitysoikeuksin 
9. Kirjastohankintoihin käytettiin 800 € koulun toiveiden mukaan. 
10. Kevätjuhlassa jaettiin YKKY.n hankkimat Hymypatsaat ja stipendit: stipendeinä jaettiin 8 kpl 

Suomalaisen kirjakaupan lahjakorttia á 25 € 
 
11. Jäsenhankinta 
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 58, joista muutama on maksanut jäsenmaksun useamman 
lapsen mukaan. Jäsen- ja kannatusmaksuja kertyi 535 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. 
 
12. Talous 
Toimintakauden tuotto saatiin kertyneistä jäsenmaksuista sekä harrastepäivän tuloista. Tarkemmat 
tiedot löytyvät tilinpäätöstiedoista. Rahaa tilillä oli toimintakauden päättyessä 10.774,03 euroa ja 
yhdistyksen osuus siitä on 1.466,51 euroa. Loput ovat luokkatoimikuntien rahoja, joita hallinnoidaan 
koti- ja kouluyhdistyksen tilin kautta. Yhdistyksellä on lisäksi 100,- euron käteiskassa. 
 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen puolesta  
Espoossa 10.10.2009 
 
 
Päivi Lahtinen   Leena Vertanen 
puheenjohtaja   rahastonhoitaja 


