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YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS  

TOIMINTASUUNNITELMA 2016–2017          

__________________________________________________________________________________ 

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhempien ja koulun 
välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa; tukea koteja ja 
koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa ja edistää 
lasten hyvinvointia. Lisäksi yhdistys tuo esille vanhempien näkemyksiä koulua, 
opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimii vanhempien yhteistyön ja 
vertaistuen foorumina. 

 

TALOUS 

Toimintaa ja rahankäyttöä ohjaa periaate, jonka mukaan hankintojen ja rahankäytön 
on hyödynnettävä mahdollisimman suurta oppilasjoukkoa. Toiminnan on tuettava 
yhteisöllisyyttä, lisättävä kodin ja koulun yhteistyömahdollisuuksia ja tuettava 
koulutyötä mahdollisuuksiensa mukaan. 

Tulot: Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen toimintaa rahoitetaan pääasiassa 
keräämällä jäsen- ja kannatusmaksuja ja järjestämällä tapahtumia. Myyntituotot ovat 
suurin tulojen lähde. Tarpeen mukaan voidaan hakea apurahoja ja tukea eri järjestöiltä.  

Menot: Oppilaiden käyttöön hankitaan välituntivälineitä tarpeen mukaan. Kauden 
budjetissa on varaudutaan myös välituntivälineiden säilytystarvikkeiden, kuten 
koukkujen ja laatikoiden hankintaan. Varoja osoitetaan oppilasparlamentin toivomiin 
kohteisiin sekä leirikouluihin tai muihin tarkoituksiin hakemusten perusteella. 
Koulun toiveen mukaan keskitymme kauden avustuksissa tietoteknisiin laitteisiin, 
joten Ymmerstan koulukirjaston, Mikä-Mikä-Maan kirjahankintaan perinteisesti 
varattu summa käytetään laitehankintoihin.  

Koti- ja kouluyhdistys järjestää kerhotoimintaa ja maksaa perhesählyn salivuorot.  
Yhdistys varautuu lapsille suunnatun esityksen ja työpajan kustannuksiin lukuvuona 
2016-2017. Muihin kohteisiin tukea annetaan tarpeen ja rahatilanteen mukaan. 
Tarkemmin menot talousarviossa.  

 

TOIMINTA JA YHTEISTYÖ 

Koti- ja kouluyhdistys osallistuu Ymmerstan koulun järjestämiin tapahtumiin 
mahdollisuuksien mukaan. Alla esitellään lukuvuoden 2016-2017 suunnitelmia.  

Ymmerstan koulu on pyytänyt Ykkyltä varoja Apple –TV:tä varten. Koululle on 
valmistunut syksyllä 2016 lisärakennus, jolloin laitteiden tarve kasvaa. Yhdistys 
kartoittaa lukuvuoden aikana varojen keräämistä kohteeseen.   
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Syksylle 2016 on suunniteltu kouluvaatteiden myyntitilauksen järjestäminen. 
Edellisen kerran vaatetilaus järjestettiin syksyllä 2014.  

Syksylle 2016 ollaan neuvottelemassa koko koululle tarkoitettu #Hope – pienesitysten 
ja sirkustyöpajojen kokonaisuus. Pajat ovat 4-6 luokkalaisille. Kokonaisuuden 
toteuttaa Duo D'Lyh, Sanni Sarlin ja Kaito Takayama.  

Koti- ja kouluyhdistys järjestää buffetin koulun joulujuhlassa tai jossakin muussa 
tapahtumassa. Buffetit ovat tärkeitä tulonhankkimiskanavia, lisäksi ne mahdollistavat 
yhteisöllisyyden lisääntymistä vanhempien kohdatessa toisiaan luontevissa tilanteissa.  

Muina varainkeruumuotoina on mm. arpajaiset sopivissa yhteyksissä. Mahdollisesti 
myyntiin otetaan teatterilippuja.  Olemassa olevia varainhankintatuotteita, eli pipoja, 
huiveja ja heijastimia myydään edelleen.  

Yhdistyksen esittely järjestetään mahdollisuuksien mukaan koko koulun 
vanhempainillassa ja uusien koulutulokkaiden tutustumisessa.  

Yhdistys varautuu osallistumaan mahdolliseen kodin ja koulun 
yhteistoimintapäivään. Tapahtumat suunnitellaan yhdessä koulun kanssa.  

Koulun toiveiden ja tilanteen mukaan varaudumme järjestämään keskustelu- tai 
luentotilaisuuksia lukuvuoden aikana.  

Kerhotoimintana järjestetään ainakin Perhesähly. Kaupungilta saatu salivuoro jatkuu  
kauden 2016-2017. Vuoro on torstaisin kello 18.00-19.30.  

Heijastinkampanjaa jatketaan lahjoittamalla Fakta Fiktius heijastimet  
ekaluokkalaisille.  

Yhdistyksen jäseneksi liittymistä ja jäsenasioita pyritään edelleen kehittämään. Ykkyn 
esittely vuoden 2015 vanhempainillassa ja liittymismahdollisuus tuottivat tuloksia.  

Ymmerstan koulun kasvatusyhteistyöverkoston tapaamisiin ja toimintaan 
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Koti- ja kouluyhdistys pyrki ottamaan 
Ymmerstan koulun kasvatuskumppanuus eli Kasku -teemat huomioon toiminnassaan.   

VIESTINTÄ 

Koti- ja kouluyhdistyksen toimintaa esitellään vanhemmille vanhempainilloissa tai 
muissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan.  

Vanhemmille lähetetään tiedotteita koulun käyttämän sähköisen Wilma –järjestelmän 
kautta. Tarpeen mukaan käytetään myös ns. reppupostia ja muita tiedotustapoja.  

Yhdistys tiedottaa asioistaan kotivisuillaan www.ykky.fi ja Facebook-sivulla 
(https://www.facebook.com/pages/Ymmerstan-koti-ja-

kouluyhdistys/277837778905681?fref=ts).  

 

Toimintasuunnitelma on laadittu syyskuussa 2016. 

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen hallitus 
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