
  
  
  
 YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2009 - 2010 
 
 
 

 
 
 

1. Vuosikokous 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koululla 
21.10.2009 klo 18.15. 
 

2. Johtokunta 
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Päivi Lahtinen. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Maija Olkkonen-Seppo. Muiksi jäseniksi valittiin Maarit 
Tervonen, Mervi Jauhiainen, Marja Tahvanainen, Anne Soini ja Terhi Hovila. 
Rahastonhoitajana jatkaa Leena Vertanen.  
 

3. Tilintarkastajat 
Tilintarkastajiksi valittiin Maarit Rantala ja Taru Piehl. 

 
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 syyskokouksen lisäksi kuusi kokousta. 
 

7. Toimintakauden tärkeimmät tapahtumat 
1. 19.9. Kierrätyspäivä.  Oppilaat suorittivat Unicef-kävelyn ja opettajat järjestivät 
kierrätysteemaan liittyvää tekemistä, YKKY piti perinteisen buffetin arpajaisineen ja 
hattaranmyynteineen. Rahaa kertyi 1300 €.  
2. Koulun iltapäivätoiminnan kehittäminen – Mania Alkhatib kartoitti joukon 
yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat erilaista maksullista kerhotoimintaa iltapäivisin koulun 
jälkeen ja koulu järjestää oman budjettikehyksensä mukaisesti maksuttomia kerhoja. 
Viestintää päätettiin yhdenmukaistaa. Uusia ja vanhoja toimijoita saatiin mukaan muutama. 
Maksuttomista kerhoista kaikki ovat toiminnassa (sarjakuvakerho, bändikerho, ääni- ja 
valokerho), voimistelukerho aloittaa kevätlukukaudella. 
Maksullisista kerhoista ovat aloittaneet sähly, englannin-, kuvataide- ja koriskerho.  
3. Koulun välituntivälinevalikoimaa täydennettiin ja hankittiin mm. pulkkia ja liukureita 

lasten käyttöön. 
4. Järjestettiin 25.3. teatteriesitys ”Parisuhdeterapiaa” vanhemmille puffetin kera. Tuotto jäi 

pieneksi (8 €) muta kokemusta kertyi senkin edestä. 
5. Pyydettiin Espoon kaupungin edustajilta selvitystä koulun ympäristön turvallisuuteen 

liittyviin kysymyksiin. 
6. Haettiin avustusta syksyn kerhotoimintaa vasten ELY-keskukselta. Nukketeatterikerhon 

järjestämistä varten yhdistyksellemme myönnettiin rahaa 1 000 €. 
7. Kevätjuhlassa jaettiin YKKY:n hankkimat Hymypatsaat ja stipendit: Stipendejä jaettiin 14 

kpl 25 euron arvoisia kirjalahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan. 
 
8. Jäsenhankinta 
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 28, joista muutama on maksanut jäsenmaksun 
useamman lapsen mukaan. Jäsen- ja kannatusmaksuja kertyi 505 euroa. Jäsenhankintaa on 
tehty lähettämällä tiedote ja maksulappu sähköpostina/reppupostissa syksyllä ja kertomalla 
yhdistyksen toiminnasta vanhempainilloissa. Lisäksi päätettiin, että yhdistyksen sivuja 
ymmerstankoulu.fi:ssä päivitetään paremmin palveleviksi Jäsenrekisteri päätettiin hoitaa 
tämä toimintakausi kuten ennenkin. Anne Soini lupautui rekisterin ylläpitäjäksi. 
 
 
 
 



 
9. Talous 
Toimintakauden tuotto saatiin kertyneistä jäsenmaksuista, kannatusmaksuista sekä 
tempauspäivien  tuloista. Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöstiedoista. Rahaa tilillä oli 
toimintakauden päättyessä 6.726,28 euroa ja yhdistyksen osuus siitä on 1.926,64 euroa. 
Loput ovat luokkatoimikuntien rahoja, joita hallinnoidaan koti- ja kouluyhdistyksen tilin kautta. 
Yhdistyksellä on lisäksi 100,- euron käteiskassa. 
 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen puolesta  
Espoossa 11.10.2010 
 
 
Päivi Lahtinen   Leena Vertanen 
puheenjohtaja   rahastonhoitaja 


