YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS

TOIMINTAKERTOMUS 2016–2017
________________________________________________________________________

HALLINTO
Hallitus
YKKY:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 7 jäsentä:
Sami-Pekka Hallikas (puheenjohtaja),
Kaisa Pikkarainen (varapuheenjohtaja)
Eeva Peltonen (sihteeri)
Tuomo Forsberg
Terhi Hovila
Valtteri Lahikainen
Tarja Repo
Tuulia Tötterström
Lisäksi koulua edustamassa ja vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilönä paikalla
yleensä on Marika Ketomäki.
Rahastonhoitaja ja toiminnantarkastajat
Rahastonhoitajana toimii Leena Vertanen.
Toiminnantarkastajia: Anna-Kaisa Asuja ja Marjo Hevonoja-Mäki.
KOKOUKSET JA JÄSENET
Kokoukset
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
Ymmerstan koululla 19.9.2016. Seuraava vuosikokous pidetään 25.9.2017.
Hallituksen kokouksia pidettiin toimintakaudella XXX kertaa. (30.11.16,
7.2.2017, 18.4.2017, 15.8.2017) ja tulossa 25.9.
Hallituksen kokoukset olivat vakiintunen tavan mukaisesti avoimia kaikille
jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille. Niistä tiedotettiin YKKYn nettisivuilla
sekä Facebookissa YKKYn sivuilla.
Jäsenet
Rekisteröityneitä jäseniä yhdistyksellä on 25.
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TALOUS
Rahaliikenne
Yhdistyksellä on tili Nordea-pankissa. Sääntöjen mukaisesti tilinkäyttöoikeus on
rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla.
Pankkikorttimaksut
Yhdistyksellä on oma tili iZettle järjestelmässä, tiliä hallinnoi rahastonhoitaja
sekä Sami-Pekka Hallikas. Hallikas on lainannut iZettle päätettä yhdistykselle
tarvittaessa.
Jäsenmaksu
Lukuvuoden kattava jäsenmaksu oli 10 euroa perheeltä.
Varainkeruu
Toimintakauden tuotto kertyi jäsenmaksuista, kannatusmaksuista sekä tuote- ja
buffetmyynnistä. Lisäksi tällä toimintakaudella myimme myös koulun logolla
varustettuja vaatteita.
Rahaa käytettiin erityisesti erilaisiin koulun toimintaa tukeviin avustuksiin.
Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöstiedoista ja toiminnasta kertovissa
kohdissa tässä toimintakertomuksessa.
Annetut avustukset
- Kukkasipuleiden hankinta lajoitusrahoilla
- Heijastimet 1-luokkalaisille
- Sirkusesitys ja -työpajat
- Oppilasparlamenttipäivän työpajan materiaalien maksu
- Hymypatsaat ja stipendilahjakortit kevätjuhlassa
- Välituntivälineiden hankinta
Yleensä yhdistys on tukenut koulukirjasto Mikä-Mikä-Maan kirjahankintoja noin
800 eurolla. Tällä kaudella koululle ei ole tuota rahaa maksettu. Koulu on
ilmaissut pyyntönsä tietoteknisten laitteiden saamiseksi, joten rahat ovat tallessa
varattuna seuraavan toimintakauden tietotekniikkahankintoihin.
TOIMINTA
Toiminnasta vastasivat pääasiassa hallituksen jäsenet. Buffettien leipomiseen ja
hoitamiseen saatiin avuksi vanhoja ja uusiakin aktiiveja.
VIESTINTÄ
Lukuvuonna keskityimme viestittämään vanhemmille koulun käyttämän
sähköisen viestintäkanavan, Wilman kautta.
Yhdistyksen verkkosivulla www.ykky.fi julkaistiin kokouskutsut ja muita
tiedotteita. Www-sivulle tehdyt päivitykset ovat luettavissa myös yhdistyksen
Facebook- sivulla ”Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys”.
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Pääasiassa käytössä oli ykky@ykky.fi - sähköpostiosoite.
Vanha sähköpostiosoite on ykky@ymmerstankoulu.fi.
Jäseneksi liittymisestä kerrottiin vanhempainillassa ja koulun sähköisen Wilma kanavan kautta.
Käytössä oli sähköinen jäseneksi liittymiskaavake yhdistyksen kotisivulla
osoitteessa http://www.ykky.fi/liity/ Lomakkeen avulla jäsenistä saadaan
tietoon yhdistysrekisterin vaatima kotipaikka ja jäsenten sähköpostiosoite.
Maija Olkkonen-Sepon suunnittelemaa Ykky-logoa käytettiin mahdollisimman
systemaattisesti viestinnässä eli kokouskutsuissa, pöytäkirjoissa ja muussa
tiedottamisessa.
LOPUKSI
Koti- ja kouluyhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Ymmerstan koulun kanssa ja
on luonteva osa erityisesti juhlia ja toimintapäiviä. Yhdistyksen aktiivit ovat
sitoutuneita ja ahkeria. Kiitos heille sekä oppilaiden vanhemmille Ykkyn
toiminnan kannatuksesta ja jäsenyydestä. Ilman jäseniä ei olisi yhdistystä.

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen puolesta
Espoossa 26.8.2016

____________________

____________________

Sami-Pekka Hallikas

Leena Vertanen

puheenjohtaja

rahastonhoitaja
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