YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS
TOIMINTAKERTOMUS 2012–2013

1. Vuosikokous
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koululla
11.10.2012 klo 18.15.
2. Johtokunta
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anna-Kaisa Asuja.
Muiksi jäseniksi valittiin Riikka Karppinen (seuraavalla kaudella erovuorossa), Sami-Pekka Hallikas
(seuraavalla kaudella erovuorossa), Tuomo Forsberg, Kaija-Leena Huhdanpää (seuraavalla kaudella
erovuorossa), Antti Mäntynen ja Anne Ojala-Soini (seuraavalla kaudella erovuorossa), joka valittiin
myös niin ikään yksimielisesti myös varapuheenjohtajaksi. Rahastonhoitajana jatkaa Leena
Vertanen. Opettajajäsenenä jatkaa koulun puolelta Sari Ukkonen.
3. Toiminnantarkastajat
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 20 euroa/perhe/lukuvuosi.
6. Toimintakauden kokoukset
Toimintakaudella pidettiin syyskokouksen lisäksi 7 kokousta.

7. Toimintakauden tärkeimmät tapahtumat
1. Saatiin joukkoon lisää aktiiveja. Kevään värväys- ja esittelytuokiot koulutulokkaiden ja
eskarilaisten vanhempainilloissa houkuttelivat toimintaan mukaan lukuisasti uusia aktiivijäseniä.
Syksyn vanhempainiltaa oli varattu puhumaan Minna Oulasmaa Väestöliitosta. Tietoiskua YKKY:n
toiminnasta ei tässä yhteydessä järjestetty.
2. Viestinnän kehittäminen. Edellisellä kaudella aktivoitu sähköpostiosoite
ykky@ymmerstankoulu.fi oli erittäin hyödyllinen ilmoittautumisten keräämisessä ja yhteydenottojen
kanavana. Nettisivua www.ykky.fi ei vielä osattu hyödyntää tarpeeksi. Facebook-ryhmä toimi
edelleen viestintäkanavana. Ryhmään liittyi muutama uusi jäsen. Facebook-viestintää käytettiin
edelleen nopeaan reagointiin (kokous- tai tapahtumamuistutukset). Facebookissa nostettiin esiin
ajankohtaisia kasvatukseen tai koulumaailmaan liittyviä tapahtumia, puheenaiheita ja uutisia.
Luokkakohtaisessa viestinnässä hyödynnettiin luokkayhteyshenkilöitä. Lähes jokaiselta luokalta

tällainen henkilö löytyi. Koulun siirtyi käyttämään Wilmaa pääasiallisena viestintäkanavana. Se
aiheutti haasteita tiedottamiseen, joita ei tämän toimikauden aikana oikein osattu ratkaista.
YKKY-logon hyödyntäminen. Käytimme Maija Olkkonen-Sepon suunnittelemaa logoa edelleen
systemaattisesti YKKY:n viestinnässä (kokouskutsut, pöytäkirjat, tiedotteet jne.)

3. Heijastinkampanja. Tänäkin syksynä lahjoitimme Jukka Lemmetyn Fakta Fiktiuksella kuvitetun
heijastimen koulun uusille ekaluokkalaisille.

4. Koulupaitatilaus. YKKY tarjosi myös syksyllä mahdollisuuden tilata koulupaitoja uusille
koululaislle ja niille, jotka eivät ehtineet keväällä tilaukseen mukaan.
5.

ELY-avustus. Ykky palautti yhdistykselle myönnetyn ELY-avustuksen (800 euroa). Avustus oli
haettu ja myönnetty nukketeatterikerholle, mutta kerhoa ei voitu järjestää kerhon pitäjän
henkilökohtaisista syistä. Kaudelle 2013–2014 avustusta ei sopivan kohteen puuttuessa haettu.

6. Perhesähly. Kaupungin myöntämä sählyvuoro oli aktiivisessa käytössä. Aktiiviperheitä oli
mukana noin 10. Kausimaksu oli 20 e/perhe. Anoimme salivuoron myös kaudelle 2013–2015 ja
vuoron myös saimme. Vuoro on kahdelle seuraavalle lukukaudelle perjantaisin klo 19-20.30.
Myöhäinen ajankohta koettiin hieman ongelmalliseksi ja hakemuksessa yritimme aikaistaa vuoroa.
Kaupunki päätti kuitenkin myöntää vuoron tuolle ajankohdalle.
,
7. Kasvatuskumppanuus. YKKY oli myös tällä kaudella mukana Tukevasti alkuun, vahvasti
kasvuun - alueen varhaiskasvattajien kasvatuskumppanuus (KASKU) -projektiin.
Kasvatuskumppanuus-palavereissa esiin nousivat esimerkiksi tarve kouluvaari- ja –
mummotoiminnalle, jota Ykky haluaa edistää.

8. Joulujuhlakahvitus. Järjestimme tänäkin vuonna joulujuhlien yhteyteen kahvituksen, jossa
vanhemmat voivat vaihtaa vielä lukuvuoden päätteeksi kuulumisia. Kahvituksen yhteydessä oli
myytävänä kynttilöitä ja heijastimia.

9. Varainkeruukampanjat. Pientä tuottoa saatiin mm. marmorikynttilöiden ja heijastinten
myynnistä. Lisäksi toteutimme yhden teatterilipunmyyntiprojektin. Varoja kerättiin myymällä lippuja
Ryhmäteatterin Huorasatuun la 16.3.
Suunnitelmissa oli myydä lippuja Teatteri Hevosenkengän Peppi Pitkätossuun, mutta emme
ehtineet mukaan kun sopivaa näytöspäivää ei löytynyt.

10. Kodin ja koulun yhteistoimintapäivä la 9.2.
Yhteistoimintapäivä järjestettiin ulkoliikuntapäivän merkeissä. Seurakunnan perhetyöntekijä Saara
Kinnunen piti luennon vanhemmille hyvästä vanhemmuudesta. Luento houkutteli vanhempia
kohtuullisen hyvin paikalle. Paikalla oli myös laskiaisteemaan sopivana soppatykki. Varoja kerättiin
myös myymällä makkaraa ja arpajaisilla. Lisäksi järjestimme puffetin. Tapahtuma oli suunnattu vain
koulun vanhemmille, mutta ulkopuoliselle markkinointi olisi tuonut ehkä paikalle enemmän kävijöitä.

11. Keski-Espoon vanhempaintoimikuntien yhteistyö. Ykky osallistui Jalavapuiston koululla
järjestettyyn kasvattajailtaan, jonka puhujana oli näyttelijä Eija Vilpas. Ykky oli mukana osallistumalla
tapahtuman markkinointiin ja leipomalla puffettiin. Tapahtumasta ei koitunut Ykkylle kustannuksia.
Voimin yhdistäminen koettiin hyvänä asiana. Nimekkäät puhujat ovat kalliita, eikä yhdellä
yhdistyksellä ole varaa sellaista hommata. Myös markkinoinnissa ja työn ja vastuun jakaminen eri
yhdistysten kesken koettiin toimivaksi.

12. Ymmerstan koulun 10-vuotisjuhlat. Ykky osallistui juhlien järjestämiseen kustantamalla
ilmapallot ja kakkutikkarit.

13. Annetut avustukset. Oppilasparlamentin kauden 2012-2013 avustus siirtyi käytettäväksi
kaudelle 2013-2014. Oppilasparlamentti halusi käyttää rahat pöytäjalkapallopeliin. Koska pelejä
on monenlaisia, selvitystyö jäi kesken, millainen peli kouluoloissa olisi toimivin ja
kustannuksiltaan mahdollinen. YKKY myös tuki koulukirjaston hankintoja 500 eurolla.
14. Stipendit ja hymypatsaat. Kevätjuhlassa YKKY jakoi hankkimansa Hymypatsaat ja stipendit:
25 euron arvoisia kirjalahjakorttistipendejä Suomalaiseen kirjakauppaan jaettiin 1.–5. luokkaasteelle.

15. Jäsenhankinta
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 44 ja kannatusmaksun maksaneita oli 7 kpl. Jäsen- ja
kannatusmaksuja kertyi 1.025,00 euroa. Jäsenmaksujen kerääminen hoidettiin reppupostissa ja
tapahtumien yhteydessä jaettiin myös jäsenmaksulappuja.
16. Talous
Toimintakauden tuotto saatiin kertyneistä jäsenmaksuista, kannatusmaksuista sekä Kodin ja
koulun yhteistoimintapäivän ja joulujuhlapäivän puffetin yms tuloista. Tarkemmat tiedot löytyvät
tilinpäätöstiedoista. Rahaa tilillä oli toimintakauden päättyessä 14.592,81 euroa ja yhdistyksen
osuus siitä on 4.694,92 euroa. Loput ovat luokkatoimikuntien rahoja, joita hallinnoidaan koti- ja
kouluyhdistyksen tilin kautta. Yhdistyksellä on lisäksi 200,- euron käteiskassa.
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