YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS
TOIMINTAKERTOMUS 2011–2012

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. Anne Soini. Muiksi jäseniksi valittiin Riikka
Karppinen, Liisa Leijola, Kaija-Leena Huhdanpää, Marja Nieminen ja Sami-Pekka Hallikas.
Rahastonhoitajana jatkaa Leena Vertanen. Opettajia koulun puolelta edustaa Sari Ukkonen.
3. Toiminnantarkastajat
Uusiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Rich ja Mervi Jauhiainen.
4. Rahaliikenteen hoito
Yhdistyksen raha-asioita hoidetaan Nordea-pankissa. Tilinkäyttöoikeus on Leena Vertasella ja AnnaKaisa Asujalla.
5. Jäsenmaksu
Lukuvuoden kattavaksi jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa/lapsi/lukuvuosi.
6. Toimintakauden kokoukset
Toimintakaudella pidettiin syyskokouksen lisäksi 9 kokousta.
7. Toimintakauden tärkeimmät tapahtumat
1. Saatiin joukkoon lisää aktiiveja. Kevään värväys- ja esittelytuokiot koulutulokkaiden ja
eskarilaisten vanhempainilloissa houkuttelivat toimintaan mukaan lukuisasti uusia aktiivijäseniä.
2. Viestinnän kehittäminen. Edellisellä kaudella aktivoitu sähköpostiosoite
ykky@ymmerstankoulu.fi oli erittäin hyödyllinen. Käytimme osoitetta paljon ilmoittautumiskanavana.
Merkittävä parannus viestintää olivat myös omat nettisivut. Tällä kaudella nettisivuja ei päästy vielä
hyödyntämään täydellä volyymilla, mutta jatkossa sivujen päivittäminen on ykkyläisten omissa
käsissä. Näin tiedon välittäminen on huomattavasti nopeampaa.
Myös edellisellä kaudella perustettu Facebook-ryhmä avattiin julkiseksi. Mukaan liittyi muutama
uusi vanhempi. Facebook-viestintää käytettiin nopeaan reagointiin (kokous- tai
tapahtumamuistutukset). Facebookissa nostettiin esiin ajankohtaisia kasvatukseen tai
koulumaailmaan liittyviä tapahtumia, puheenaiheita ja uutisia.
Luokkakohtaisessa viestinnässä otettiin käyttöön luokkayhteyshenkilöt. Lähes jokaiselta luokalta
tällainen henkilö löytyi. Näin YKKY:n tiedoteet kulkevat jatkossa vanhemmilta vanhemmille eivätkä
kuormita opettajia. Luokkayhteyshenkilöt koordinoivat myös, että luokkien ja YKKY:n
varainhankintaprojektit eivät mene päällekkäin ajallisesti ja tavallisesti (ei syödä toistemme pienistä
kuormista). Rajallisten resurssien ja luonnon säästämisen vuoksi käytimme pääsääntöisesti
sähköisiä viestintäkanavia.

YKKY-logon hyödyntäminen. Käytimme Maija Olkkonen-Sepon suunnittelemaa logoa
systemaattisesti YKKY:n viestinnässä (kokouskutsut, pöytäkirjat, tiedotteet jne.)

3. Heijastinkampanja. Toteutettiin edellisellä toimintakaudella esiin nostettu heijastinkampanja.
Tilattiin 1000 heijastinta Jukka Lemmetyn Fakta Fiktius -kuvituksella. Crescon Oy lahjoitti
kampanjaan 300 euroa. YKKY lahjoitti heijastimen kaikille koulun oppilaille. Heijastimia saatiin myös
myytyä jonkun verran.

4. Perhesähly. Kaupungin myöntämä sählyvuoro oli aktiivisessa käytössä. Ilmoittautuneita sählyyn
oli noin 25 henkilöä. Kausimaksu oli 20 e/perhe. Anoimme salivuoron myös kaudelle 2012–2013 ja
vuoron myös saimme.
5. Tarinoiden yö. YKKY järjesti vanhempien kahvilan Tarinoiden yöhön. Kahvilassa oli kirjaarpajaiset, piparkakkutalojen sekä teatterilippujen ennakkomyyntiä. Lisäksi kahvilassa toteutettiin
silloisen 4 B:n laatima leikkimielinen Tiedätkö mitä luet -kirjallisuuskysely vanhemmille.
6. Jouluhartauskyyditys. YKKY osallistumistaan Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - alueen
varhaiskasvattajien projektiin. Projekti käynnistyi edellisellä kaudella. Verkostotapaamisessa
esitettiin seurakunnan ja koulun taholta toive, että koululaiset voisivat osallistua joulukirkkoon.
Edellistä kerrasta oli kulunut jo tovi ja kirkko on ollut siinä välissä remontissakin. Koulun sijainnista
johtuen osallistuminen vaati bussikuljetuksen. YKKY tarjosi kuljetukset sekä Espoon tuomiokirkkoon,
että Entsessässä järjestettyyn ei-uskonnolliseen tilaisuuteen. Kyyditys kattoi koko koulun väen ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävä satsaus.

7. Joulujuhlakahvitus. Vanhempien toivomuksesta päätimme järjestää joulujuhlien yhteyteen
kahvituksen, jossa vanhemmat voivat vaihtaa vielä lukuvuoden päätteeksi kuulumisia. Kahvituksen
yhteydessä oli myytävänä kynttilöitä ja heijastimia. Savuttavasta takasta aiheutunut palohälytys
torppasi myyntiä, mutta saimme silti jonkun verran tuottoa aikaiseksi.

8. Varainkeruukampanjat. Varsinaisia varainkeruukampanjoita toteutettiin kolme. Tuottoja saatiin
mm. marmorikynttilöiden myynnistä. Lisäksi toteutimme kaksi teatterilipunmyyntiprojektia. Toinen
oli koko perheelle suunnattu Teatteri Hevosenkengän Risto Räppääjä vauvana (helmikuussa), ja
toinen vanhemmille suunnattu Ryhmäteatterin Jatkuvaa kasvua (maaliskuussa).

9. Kodin ja koulun yhteistoimintapäivä la 5.5.
Yhteistoimintapäivä järjestettiin Harrastepäivän merkeissä. Koululaisille oli koottu erilaisia näytöksiä
ja toimintapajoja, joissa he pääsivät tutustumaan erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-ajanviettotapoihin.
Päivän aikana oppillat saivat harjoitella mm. elvytystaitoja, istuttaa aurinkokukkia, huoltaa fillaria ja
testata ajotaitojaan ja tutustua oudompiin lajeihin, kuten esim. lacrosseen, haavipalloon.
Harrastepäivässä oli järjestetty myös aikuisille kirjavinkkausta.
10. Kysely YKKY:n toiminnan kehittämisestä. Toteutimme kyselyn kevään vanhempainiltojen
yhteydessä. Saimme vastauksia noin 220 kpl eli kysely tavoitti erittäin hyvin oppilaiden vanhemmat.
Eniten vanhemmat toivoivat kerhoja tai työpajoja koululaisille. Suosituimmuusjärjestyksessä
toimintaa halutiin: teatteri tai konsertteja koululaille // teatteria tai konsertteja koko perheelle.
Kerhoista eniten olisi kysyntää yleiselle liikuntakerholle.
YKKY:n viestintään oltiin tyytyväisiä, noin 98 % vastaajista koki saavansa tarpeeksi tietoa
toiminnastamme. Sähköposti oli toivotuin viestintäkanava.
Sopivaksi kerhomaksuksi koettiin 25 e. Asiantuntijaluentoja toivottiin suosituimmuusjärjestyksessä:
netti- ja pelit // kiusaamisesta // rajojen asettamisesta // lasten ja nuorten syömishäiriöistä. Kysely
tehtiin pohjaksi tulevan kauden ja kausien toiminnalle.

11. Kouluvaatetilaus. Koska edellisestä kouluvaatetilauksesta oli aikaa, yhteisöllisyyden ja me hengen lisäämiseksi toteutimme kouluvaatetilauskampanjan. Vaatteisiin painettiin koulukummi Jukka
Lemmetyn Jokaisen tarina on tärkeä -sloganilla varustettu Fakta Fiktius.

12. Koulun iltapäivätoiminnan kehittäminen. Koululla jatkaa yhä monia yhteistyökumppaneiden
kerhoja (esim. Espoon kuvataidekoulun kuvaamataitokerho). Koska YKKY ei saanut ELY:ltä
hakemaansa kerhoavustusta, emme pystyneet järjestämään omaa kerhotoimintaa.
13. Verkottuminen. Puheenjohtaja osallistui Keski-Espoon alueen vanhempainyhdistyksen
toimijoiden verkostotapaaminen. Jaettiin kokemuksia, hyviä ja toimivia käytäntöjä. Osallistujista
koottiin sähköpostilista, jota voi hyödyntää oman koulun tapahtumien markkinoinnissa.
Verkostotapaaminen poiki mm. yhdistysleipurikurssin, jossa paneuduttiin massojen muonittamiseen
kustannustehokkaasti. Myös YKKYllä oli osallistuja kurssilla.

14. Annetut avustukset. Koulun välituntivälinevalikoimaa täydennettiin oppilasparlamentille
myöntämällä avustuksella. YKKY myös tuki koulukirjaston hankintoja 800 eurolla.
15. Saadut avustukset. Haettiin avustusta lukuvuoden 2012–2013 kerhotoimintaa varten ELYkeskukselta. Saatiin 800 euroa nukketeatterikerhoa varten.
16. Stipendit ja hymypatsaat. Kevätjuhlassa YKKY jakoi hankkimansa Hymypatsaat ja stipendit:
25 euron arvoisia kirjalahjakorttistipendejä Suomalaiseen kirjakauppaan jaettiin 1.–5. luokkaasteelle.
17. Pallonpumppaustalkoot. Toukokuun alussa koululla pumpattiin kaikki koulun pallot
pelikuntoon.

18. Jäsenhankinta
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 43, joista muutama on maksanut jäsenmaksun useamman
lapsen mukaan. Jäsen- ja kannatusmaksuja kertyi 670 euroa. Jäsenhankintaa on tehty jakamalla
maksulappu vanhempainillassa penkeille ja sähköpostina. Päätimme panostaa erityisesti kevään
koulutulokkaiden vanhempien värväykseen. Niinpä puheenjohtana esitteli YKKY:n toimintaa keväällä
2012 koulutulokkaiden ja eskarilaisten vanhemmille kouluun tutustumispäivän yhteydessä.

19. Talous
Toimintakauden tuotto saatiin kertyneistä jäsenmaksuista, kannatusmaksuista sekä tempauspäivien
tuloista. Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöstiedoista. Rahaa tilillä oli toimintakauden päättyessä
9.339,95 euroa ja yhdistyksen osuus siitä on 4.761,65 euroa. Loput ovat luokkatoimikuntien rahoja,
joita hallinnoidaan koti- ja kouluyhdistyksen tilin kautta. Yhdistyksellä on lisäksi 120,- euron
käteiskassa.
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen puolesta
Espoossa 24.9.2012
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