
 
  

 
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS 

TOIMINTAKERTOMUS 2013–2014  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
YLEISTÄ 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys, eli Ykky, täytti toimintavuoden aikana 
kymmenen vuotta. Yhdistyksen perustamiskokous on pidetty 22.10.2003, 
perustamisilmoitus on jätetty yhdistysrekisteriin 4.11.2003 ja yhdistys on 
rekisteröity 15.1.2004. 

 
 
HALLINTO 
Johtokunta 
Johtokunnan puheenjohtajana toimi uusi aktiivi Kaisa Pikkarainen. 
Johtokunnan jäseniä olivat Tuomo Forsberg, Sami-Pekka Hallikas, Terhi Hovila, 
Antti Mäntynen (varapuheenjohtaja), Anne Ojala-Soini (sihteeri) ja Sari Ukkonen 
(koulun ja vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilö). 
 
Rahastonhoitaja ja toiminnantarkastajat 
Rahastonhoitajana jatkoi Leena Vertanen.  
Toiminnantarkastajia olivat Anna-Kaisa Asuja ja Jaana Rich. 
 
 
KOKOUKSET JA JÄSENET 
Kokoukset 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
Ymmerstan koululla 22.10.2013 kello 18.15. 
 
Johtokunnan kokouksia pidettiin toimintakaudella viisi kertaa (24.9.2013, 
19.11.2013, 14.01.2014, 11.3.2014 ja 21.5.2014) Johtokunnan kokoukset olivat 
vakiintunen tavan mukaisesti avoimia kaikille jäsenille ja toiminnasta 
kiinnostuneille, joten niistä tiedotettiin Ymmerstan koulun oppilaiden 
vanhemmille.  

Lisäksi pidettiin yksi ylimääräinen jäsenkokous 28.4.2014 sääntömuutosten  
vuoksi.  

Jäsenet 
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 28 ja kannatusmaksun maksaneita oli yksi. 
Jäsen- ja kannatusmaksuja kertyi 570,00 euroa.  



 
Jäsenmaksuista tiedottaminen hoidettiin koulun sähköisen Wilma-kanavan 
kautta. Lisäksi tapahtumien yhteydessä oli mahdollisuus maksaa jäsenmaksu. 

 

 

TALOUS 

Toimintakauden tuotto kertyi jäsenmaksuista, kannatusmaksuista sekä  
buffettien tuotoista. Rahaa käytettiin erityisesti erilaisiin koulun toimintaa 
tukeviin avustuksiin. Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöstiedoista.  
 
Rahaa tilillä oli toimintakauden päättyessä 14 730,37 euroa. Yhdistyksen osuus 
siitä oli 4 576,63 euroa. Loput olivat luokkatoimikuntien rahoja, joita 
hallinnoitiin koti- ja kouluyhdistyksen tilin kautta. Yhdistyksellä oli lisäksi 
200,00 euron käteiskassa. 
 
Jäsenmaksu 
Jäsenmaksu oli 20 euroa/perhe/lukuvuosi. 

Rahaliikenne 
Yhdistyksellä on tili Nordea-pankissa. Sääntöjen mukaisesti tilinkäyttöoikeus on 
rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla. Puheenjohtajan vaihtuessa 
tilinkäyttöoikeudet päivitettiin, eli ne ovat Leena Vertasella ja Kaisa 
Pikkaraisella. 

Pankkikorttipääte  

Toimintakauden aikana yhdistys alkoi käyttää iZettlen ylläpitämää 
pankkikorttimaksujärjestelmää. Sekä yhdistyksen aktiivit että vanhemmat 
ottivat innolla vastaan mahdollisuuden korttimaksuihin. 
 

 

TOIMINTA JA YHTEISTYÖ 

Toiminnasta vastasivat pääasiassa johtokunnan jäsenet. Buffettien leipomiseen 
ja hoitamiseen, kuten makkaranpaistoon saatiin mukaan  muutamia vanhoja ja  
uusiakin aktiiveja.  
 
Ymmerstan koulun syksyn vanhempainilta oli 18.9.2013. Siellä ei esitelty Ykkyn 
toimintaa.  
 
Kevään toimintapäivässä 8.2. järjestettiin Ykkyn esittely. 
 
Tulevien ekaluokkalaisten koulun tutustumistilaisuudessa 14.5.2014 oli 
tarkoitus olla yhdistyksen esittely, mutta esteen vuoksi Ykkystä kertominen jäi 
koulun rehtorille.  
 
Heijastinkampanja 
Yhdistys lahjoitti tuttuun tapaan syksyllä Jukka Lemmetyn piirtämällä Fakta 
Fiktius -logolla kuvitetut heijastimet koulun uusille ekaluokkalaisille sekä 3D-



luokalle, joka koostui kokonaan uusista oppilaista.  
 
Perhesähly 
Kaupungin myöntämä sählyvuoro oli aktiivisessa käytössä. Perhesählyssä oli 
mukana noin kymmenen perhettä. Pelaajia yksittäisellä kerralla saattoi olla yli 
20 henkeä. Kausimaksu oli 20 euroa/perhe.  
 
Kaupungilta anottu salivuoro on voimassa kaksi vuotta, kaudet 2013–2014 ja 
2014–2015. Vuoro on perjantaisin kello 19.00–20.30.  
 
Toimintakauden aikana selvitettiin sählykentän laitojen hankkimista koulun ja 
kerhon käyttöön. Laitojen säilytysongelman esti hankinnan.  
 
Tarinoiden yö 
Koululla pidettiin Tarinoiden Yö 15.10.2013.  Ykky osallistui siihen pitämällä 
suosittua buffettia ja kirja-arpajaiset. Tapahtuman tuotto oli hieman yli 500 
euroa. 
 
Joulujuhlabufetti 
Yhdistys järjesti koulun joulujuhlien yhteydessä perinteisen buffetin. Myytävänä 
oli glögiä, leivonnaisia, kynttilöitä, heijastimia ja arpoja, joissa palkintoina oli 
maustekakkuja ja jouluisesti koristeltuja kuppikakkuja. Kahvittelun lomassa 
vanhemmat saavat luontevan tilaisuuden vaihtaa kuulumisia. Tuottoa 
tapahtumasta tuli hieman alle 500 euroa. 
 
Muu varainkeruu 
Pientä tuottoa saatiin marmorikynttilöiden ja heijastinten myynnistä 
kahvitusten yhteydessä. Lisäksi myytiin teatterilippuja kahteen Ryhmäteatterin 
esitykseen: ”Sormet hunajapurkissa” 1.2. ja ”Nätti tyttö, vähän pehmee” 28.2. 
Lippujen myyntiaika oli lyhyt, ja niitä myytiin vain kymmenkunta.  
 
Keväällä ryhdyttiin valmistelemaan ns. kouluvaatetilausta syksyksi 2014. 
 
Kodin ja koulun yhteistoimintapäivä lauantaina 8.2.  
Yhteistoimintapäivä toteutettiin ulkoliikuntapäivänä. Päivän teema oli Sotshin 
talviolympialaisten innoittamana olympialaiset. Koulun toiveesta yhdistys 
hankki päivään mediakasvatusluennon. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Teija 
Vaissi puhui lapsista ja mediasta. Luento houkutteli jonkin verran vanhempia 
paikalle, joskin samaan aikaan koulun pihalla olleet lasten urheilusuoritukset 
kilpailivat vanhempien huomiosta.  
 
Yhdistys oli tilannut koulun pihalle soppatykin ja järjesti makkaran myyntiä. 
Sisällä myytiin leivonnaisia. Buffetti oli auki myös oppilaille. Tämä koettiin 
hyväksi rahankäytön harjoitteluksi. Koko päivän tuotto yhdistykselle oli hieman 
yli 850 euroa. 
 
Tapahtumaa markkinoitiin hieman myös koulun ulkopuolella,  Länsiväylän 
Nettimenot-palstalla oli ilmoitus, ja lähiseudulle jaettiin ulkomainoksia.  
 



Annetut avustukset 
Yhdistys hankki oppilasparlamentin toiveesta pöytäjalkapallopelin oppilaiden 
käyttöön. Peli julkistettiin oppilaille yhteistoimintapäivänä, jolloin se sai 
innostuneen vastaanoton. Peli sijoitettiin iltavahtimestarin kopin viereen.  
 
Yhdistys tuki koulukirjasto Mikä-Mikä-Maan kirjahankintoja 800 eurolla ja 
hankki välituntivälineitä oppilaiden käyttöön 260,09 eurolla.  
 
Stipendit ja hymypatsaat 
Kevätjuhlassa Ykky jakoi Hymypatsaita sekä 25 euron arvoiset 
kirjalahjakorttistipendit 1.–5. luokka-asteelle. 
 
 
Yhdistyksen sääntöjen päivitys 
Yhdistyksen säännöt olivat kieliasultaan ja osin sisällöltään vanhentuneet, joten 
kevään 2014 aikana niitä uudistettiin. Uusi sääntöehdotus hyväksyttiin 
ylimääräisessä jäsenkokouksessa 28.4.2014 ja jätettiin PRH:n käsiteltäviksi 
toukokuussa. 
 
Kasvatusyhteistyöverkosto 
Yhdistys kävi Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun – alueen varhaiskasvattajien 
kasvatuskumppanuus (KASKU) -projektin tapaamisissa. Palavereissa käsiteltiin 
ajankohtaisia asioita. Mukana KASKU-tapaamisissa oli Ykkyn lisäksi edustajia 
Ymmerstan koulusta,  alueen päiväkodeista, iltapäivätoiminnasta vastaavasta 
Pilke päiväkodit -yrityksestä sekä Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Ykky pyrki 
toiminnassaan ottamaan huomioon Ymmerstan koulun Kasku-teemat.   
 
Koko-Espoo 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys on KoKo-Espoon jäsen. Tällä toimintakaudella 
ei ollut yhteistyötä muiden vanhempainyhdistysten kanssa.  
 
 
VIESTINTÄ 
Lukuvuonna keskityimme viestittämään vanhemmille koulun käyttämän 
sähköisen viestintäkanavan, Wilman kautta.  
Luokkakohtaisia luokkayhteyshenkilöitä ei nimetty.  
 
Yhdistyksen verkkosivulla www.ykky.fi julkaistiin kokouskutsut ja muita 
tiedotteita. Www-sivulle tehdyt päivitykset ovat luettavissa myös yhdistyksen 
Facebook- sivulla ”Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys”.  
Sähköpostiosoite ykky@ymmerstankoulu.fi oli käytössä. Sen lisäksi otettiin 
käyttöön myös ykky@ykky.fi osoitteen.  
 
Maija Olkkonen-Sepon suunnittelemaa Ykky-logoa käytettiin mahdollisimman 
systemaattisesti viestinnässä (mm. kokouskutsut, pöytäkirjat ja tiedotteet). 
 
 
 
 

http://www.ykky.fi/
mailto:ykky@ymmerstankoulu.fi


LOPUKSI 

Ykky on vakiinnuttanut asemansa kymmenen toimintavuoden aikana. Aktiivit 
ovat sitoutuneita ja ahkeria. Kiitos heille sekä oppilaiden vanhemmille 
kannatuksesta ja kannustuksesta Ykkyn toiminnalle.  

 

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen puolesta  

Espoossa 30.9.2014 

 
 
Kaisa Pikkarainen    Leena Vertanen 

puheenjohtaja    rahastonhoitaja 


