
   
  
  
  

 YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS    
  

TOIMINTAKERTOMUS 2010–2011  
 
 
 
 

 
1. Vuosikokous 

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koululla 
27.10. klo 18.15. 
 

2. Johtokunta 
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anna-Kaisa Asuja. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin niin ikään yksimielisesti. Terhi Hovila. Muiksi jäseniksi valittiin Maarit 
Tervonen, Mervi Jauhiainen, Marja Tahvanainen, Anne Soini ja Marja Nieminen. Rahastonhoitajana 
jatkaa Leena Vertanen.  
 

3. Tilintarkastajat 
Tilintarkastajina jatkavat Maarit Rantala (myöhemmin Hult) ja Taru Piehl. 

 
4. Rahaliikenteen hoito 

Yhdistyksen raha-asioita hoidetaan Nordea-pankissa. Tilinkäyttöoikeus on Leena Vertasella ja Anna-
Kaisa Asujalla. 
 

5. Jäsenmaksu 
Lukuvuoden kattavaksi jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa/lapsi/lukuvuosi. 
 

6. Toimintakauden kokoukset 
Toimintakaudella pidettiin syyskokouksen lisäksi 8 kokousta. 
 

7. Toimintakauden tärkeimmät tapahtumat 
1. Järjestimme la 19.9. kierrätyspäivän.  Oppilaat suorittivat Unicef-kävelyn ja opettajat järjestivät 
kierrätysteemaan liittyvää tekemistä, YKKY piti perinteisen buffetin arpajaisineen ja 
hattaranmyynteineen. Rahaa kertyi 1300 euroa.  
 
2.  Koulun iltapäivätoiminnan kehittäminen. Monista Mania Alkhatibin kartoittamista kerhotoiminnan 
järjestäjistä moni jatkaa koululla. Yhteistyökumppaneiden kerhotoiminta on maksullista. YKKY pystyi 
tarjoamaan nukketeatterikerhotoimintaa 20 euron materiaalimaksua vastaan. Sen lisäksi keväällä 
järjestettiin 5 euron osallistumismaksua vastaan varjoteatterityöpajat 1.-3.luokkalaisille.   
 
3. Perustimme viestintäryhmän tehostamaan YKKY:n viestin perille menoa ja uusien jäsenten 
aktvioimiseksi. Maija Olkkonen-Seppo suunnitteli meille logon, jota käytämme systemaattisesti 
viestinnässämme. Päätimme myös käyttää lähinnä sähköisiä viestintäkanavia, tiedotamme 
luokanopettajien kautta kuukausittain toiminnastamme nettisivujen lisäksi. Saimme myös 
ilmoittautumisia ja aloite- ja ideakanavaa varten oman sähköpostiosoitteen. 
 
4. Koulun välituntivälinevalikoimaa täydennettiin oppilasparlamentille myöntämällä avustuksella 

Lisäksi YKKY:n avustuksella uusittiin luokkakohtaiset jalkapallot.  
  



5. Päätettiin osallistua Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun -projektiin ja aktivoida yhteistyötä 
alueen muiden vanhempainyhdistysten kanssa esimerkiksi mahdollisen harrastepäivän tiimoilta. 
 

6. Osallistuttiin Marttaliiton, Novitan ja Tekstiiliopettajienliiton Virkkaa maailman suurin tilkkupeitto –
kampanjaan. Kokoonnuttiin virkkaamaan isoäidinneliöitä koululle.   
 

7. Järjestettiin 24.3. Uni lasisesta polkuyörästä -teatteriesitys puffetin kera. Tuotto oli noin 400 
euroa. 
 

8. Järjestettiin perhezumba välipihan maalausprojektin maalien rahoittamiseksi. Tapahtuma tuotti 
noin 400 euroa. 
 

9. Haettiin avustusta lukuvuoden kerhotoimintaa varten ELY-keskukselta. Valitettavasti avustusta 
ei myönnetty nukketeatterikerholle. Haettiin ja saatiin vakiosählyvuoro matalan kynnyksen 
perhesählyä varten.  
 

10. Kevätjuhlassa jaettiin YKKY:n hankkimat Hymypatsaat ja stipendit: 25 euron arvoisia 
kirjalahjakorttistipendejä Suomalaiseen kirjakauppaan jaettiin 1.-5. luokka-asteelle. 

 
11. Jäsenhankinta 
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 36, joista muutama on maksanut jäsenmaksun useamman 
lapsen mukaan. Jäsen- ja kannatusmaksuja kertyi 645,- 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. 
 

 
12. Talous 
Toimintakauden tuotto saatiin kertyneistä jäsenmaksuista, kannatusmaksuista sekä tempauspäivien  
tuloista. Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöstiedoista. Rahaa tilillä oli toimintakauden päättyessä 
16.635,46 euroa ja yhdistyksen osuus siitä on 2.519,37 euroa. Loput ovat luokkatoimikuntien rahoja, 
joita hallinnoidaan koti- ja kouluyhdistyksen tilin kautta. Yhdistyksellä on lisäksi 120,- euron 
käteiskassa. 
 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen puolesta  
Espoossa 17.10.2012 
 
 
Anna-Kaisa Asuja   Leena Vertanen 
puheenjohtaja   rahastonhoitaja 

 


