
 
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N 

VUOSIKOKOUS 

 

AIKA:  24.9.2018 kello 18.15 

PAIKKA: Ymmerstan koulun opettajainhuone, Ristihaantie 5, Espoo 

PAIKALLA: Sami-Pekka Hallikas, Marika Ketomäki, Virpi Mikama, Pia Dufva, Tuulia 

Tötterström, Eeva Peltonen, Tarja Repo  

 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avaus 
YKKYn puheenjohtaja Sami-Pekka Hallikas avasi kokouksen klo 18.25. 

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

Sami-Pekka Hallikas avasi kokouksen kello 18:52. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, 
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami-Pekka Hallikas, sihteeriksi Marika 
Ketomäki. Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Eeva Peltonen ja Tarja 
Repo. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
 

5. Esitetään toimintakertomus toiminta- ja tilivuodelta 1.8.2017 - 31.7.2018 sekä 
toiminnantarkastajien lausunto 

Käytiin läpi tuloslaskelma, tase sekä toiminnantarkastajien lausunnot.  
 

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä. Joihin yhdistyksen hallinto antaa 
aihetta. 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille toimintakaudelta 1.8.2017 - 31.7.2018 
 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, Kaisa Tainio-Kenonen (puhelimitse) 
 
Hallituksen jäseniksi valittiin Sami-Pekka Hallikas, Eeva Peltonen, Ira Ensio 
(puhelimitse), Tarja Repo, Tuulia Tötterström, Virpi Mikama, Piia Dufva. 
 



8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tilikaudelle 1.8.2018-
31.7.2019 tarkistamaan toimintavuoden taloutta ja hallintoa. 

Toiminnantarkastajiksi tilikaudelle 1.8.2017-31.7.2018 valittiin Valtteri Lahikainen 
(puhelimitse) ja varalla Jaana Rich (puhelimitse). 
 

9. Vahvistetaan Jäsenmaksu 
Kaudella 2018-2019 ei peritä jäsenmaksua, mutta kannustetaan ihmisiä maksamaan 
kannatusmaksua. Tällä toivotaan saatavan aktiivisia jäseniä tekemään asioita ja 
sekä kannatusmaksuja niiltä jotka eivät välttämättä halua olla jäseniä.  
 

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.8.2018-31.7.2019 
Vahvistettiin toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.8.2018-31.7.2019.  
 

11. Vahvistetaan talousarvio toimintakaudelle 1.8.2018-31.7.2019 
Vahvistettiin talousarvio toimintakaudelle 1.8.2018-31.7.2019. 
 

12. Rahastonhoitajan valinta 
Valittiin rahastonhoitajaksi Leena Vertanen. 
 

13. Todetaan tilinkäyttöoikeudet 
Myönnetään tilinkäyttöoikeudet rahastonhoitajalle (Leena Vertanen) ja 
puheenjohtajalle (Kaisa Tainio-Kenonen), kummallekin erikseen. Muiden tilillä FI72 
1378 3000 2109 36 mahdollisesti näkyvien käyttäjien tilinkäyttöoikeudet poistetaan. 
 

14. Perhesählyn osallistumismaksusta päättäminen 
Perhesählyn osallistumismaksuksua ei peritä 2018-2019 kaudelta. YKKYllä on 
salivuoro perjantaisin 18:30-20:00. YKKYn sali vuoroa voi käyttää muuhunkin, kun 
perhesählyyn. YKKYn puolelta kyseisenä aikana ei paikalla ole vetävää henkilöä.  
 

15. Muut mahdolliset asiat  
Keskusteltiin lahjasta Leena Vertaselle. Vuosikokous päätti että Leena Vertaselle 
lahjoitetaan 100e Super Lahjakortti, kiitoksena hyvin tehdystä työstä. 
 

16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 

 
 

24.9.2018 
 
 
________________________________             ________________________________ 
Sami-Pekka Hallikas Marika Ketomäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
25.9.2018 

 
 

_______________________________             __________________________________ 
 Eeva Peltonen Tarja Repo 



LIITE, Budjettiehdotus 2018-2019 

 

    

 

        

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys        

           

TALOUSARVIO 2018 - 2019         

           

           

           

       Ed.Toteutunut Ed.Budjetti  

Tulot     2018-2019   
2017-
2018   

 Kannatusmaksut   700.00  735.00 700.00   

 Tapahtumat puffetit yms  1100.00  1543.30 1100.00   

 Tilillä rahaa + käteiskassa  3934.33  3259.47 3259.47   

 Yhteensä    5734.33   5537.77 5059.47   

           

           

           

Menot           

 Hymypatsaat   200.00  373.74 200.00   

 Stipendit    400.00  425.00 400.00   

 Leirikoulu   100.00   100.00   

 Koulun it-hankinnat  800.00   800.00   

 Kirjastohankinnat   800.00  147.40 800.00   

 Välituntivälineet   300.00  372.57 300.00   

 Oppilasparlamentti   100.00  99.30 100.00   

 Tilinkäyttömenot   150.00  111.86 150.00   

 Yhteensä    2850.00   1529.87 2850.00   

           

 Seuraavalle tilikaudelle siirtyvää 2884.33  4007.90 2209.47   

           
 

  



LIITE, Toimintakertomus 2017-2018 

YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS 

TOIMINTAKERTOMUS 2017–2018 

___________________________________________________________ 
 
 
HALLINTO 
Hallitus 
YKKY:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4 jäsentä: 
Sami-Pekka Hallikas (puheenjohtaja), 
Marika Ketomäki 
Eeva Peltonen 
Tuulia Tötterström 
Tarja Repo 
 
Lisäksi koulua edustamassa ja vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilönä paikalla yleensä on 
Marika Ketomäki. 
 
Rahastonhoitaja ja toiminnantarkastajat 
Vuosikokouksessa valittiin Sami Ketomäki rahastonhoitajaksi, mutta kuitenkaan kuluneella 
kaudella ei saatu siirrettyä rahastonhoitajan tehtäviä hänelle, koska hän asuu eri 
paikkakunnalla. Tästä johtuen Leena Vertanen käytännössä hoiti vielä YKKYn rahastonhoitajan 
toimea.  
Toiminnantarkastajia: Jaana Rich ja Zemira Ferkic. 
 
KOKOUKSET JA JÄSENET 
Kokoukset 
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Ymmerstan 
koululla 27.9.2017. 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin toimintakaudella vain kahdesti (14.11.2017 ja 7.5.2018). 
14.11. suunniteltiin ainoastaan tulevaa buffettia, ja täten ei ollut aivan normaali hallituksen 
kokous. Juoksevia asioita kuitenkin käsiteltiin sähköposteilla. (Hymypatsaiden hommaamiset 
ja stipendit). 

Hallituksen kokoukset olivat vakiintunen tavan mukaisesti avoimia kaikille jäsenille ja 
toiminnasta kiinnostuneille. 

Jäsenet 
Rekisteröityneitä jäseniä yhdistyksellä on 33 (tällä lukukaudella vain yksi uusi jäsenilmoitus). 
Ykkyn pitäisi kuitenkin ottaa yhteyttä kaikkiin näihin jäseniin, ja varmistaa heidän 
jäsenyytensä. GDPR-laki luo kaikille paineita erilaisten rekisterien takia, tämän takia myös 
YKKYn jäsenrekisteri on todennäköisesti GDPRn alainen. Toisaalta, kun tällä lukukaudella 
luovuimme jäsenmaksuista ja ainoastaan hallitukseen kuuluvien pitää olla jäseniä, voidaankin 



pohtia onko YKKYllä edes tarvetta olla erillistä jäsenrekisteriä ja jäseniä. Olemme kuitenkin 
koko Ymmerstan koulun asialla, välittämättä jäsenyydestä. 
 

TALOUS 

Rahaliikenne 
Yhdistyksellä on tili Nordea-pankissa. Sääntöjen mukaisesti tilinkäyttöoikeus on 
rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla. Tilin siirrosta toiseen pankkiin keskusteltiin 
vuosikokouksessa, että päästäisiin eroon yritystilin aiheuttamista lisäkustannuksista. Koska 
uusi tilintarkastaja ei kuitenkaan asu samalla paikkakunnalla, huomattiin rahastonhoitajan 
vaihtaminen hieman ongelmalliseksi ja tästä johtuen edellinen rahastonhoitaja Leena Vertanen 
on ollut aktiivinen ykkyn rahastonhoitaja vielä tällä lukukaudellakin. 

Pankkikorttimaksut 
Yhdistyksellä on oma tili iZettle järjestelmässä, tiliä hallinnoi rahastonhoitaja sekä Sami-Pekka 
Hallikas. Hallikas on lainannut iZettle päätettä yhdistykselle tarvittaessa.  

Jäsenmaksu 
Kaudella 2017-2018 ei peritty jäsenmaksua, vaan kannustettiin ihmisiä maksamaan 
kannatusmaksua. Tällä toivottiin saatavan aktiivisia jäseniä tekemään asioita ja sekä 
kannatusmaksuja niiltä jotka eivät välttämättä halua olla aktiiveja tekemässä asioita.  

Varainkeruu 
Toimintakauden tuotto kertyi kannatusmaksuista sekä buffetmyynnistä. 
 
Rahaa käytettiin erityisesti erilaisiin koulun toimintaa tukeviin avustuksiin. Tarkemmat tiedot 
löytyvät tilinpäätöstiedoista ja toiminnasta kertovissa kohdissa tässä toimintakertomuksessa. 
 
Annetut avustukset 

- Hymypatsaat ja stipendilahjakortit kevätjuhlassa 
- Välituntivälineiden hankinta 

 
Oppilasparlamentille annettiin avustusta 100 euroa, mikä käytettiin oppilasparlamentin 
päivän hankintoihin. 
 
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.  
 
Lisäksi YKKYllä on Ymmerstan koulun liikuntasaliin viikoittainen vakiovuoro. Lukukaudella 
2017-2018 vuorolla järjestettiin perhesählyä. Mutta koska YKKYllä ei ollut aktiivista vetäjää, 
on epäselvää onko tuota vuoroa käytetty ja miten. 
  



 
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”.  
 
YKKYn käytössä on myös ykky@ykky.fi - sähköpostiosoite mitä seurataan aktiivisesti.  
 
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 YKKY:n toiminnan kannatuksesta ja jäsenyydestä.  Ilman 
kannatusta ei olisi yhdistystä.  
 

 

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen puolesta  

Espoossa 19.9.2018 

 
 

____________________   ____________________ 
Sami-Pekka Hallikas    Leena Vertanen 

puheenjohtaja    lukuvuoden vt rahastonhoitaja 

 

  

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


LIITE, Toimintasuunnitelma 2018-2019 

 

 
 
YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS  

TOIMINTASUUNNITELMA 2018–2019          

__________________________________________________________________________________ 

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. Varoja 
osoitetaan oppilasparlamentin toivomiin kohteisiin sekä leirikouluihin tai muihin 
tarkoituksiin hakemusten perusteella. Kuuntelemme koulun tarpeita ja katsomme 
miten YKKY voisi avustaa koulua tarpeiden toteuttamisessa (esimerkiksi tietotekniset 
laitteet).  

Koti- ja kouluyhdistys järjestää kerhotoimintaa ja maksaa perhesählyn salivuorot.  Muihin 
kohteisiin tukea annetaan tarpeen ja rahatilanteen mukaan. Tarkemmin menot 
talousarviossa.  

 

TOIMINTA JA YHTEISTYÖ 

Koti- ja kouluyhdistys osallistuu Ymmerstan koulun järjestämiin tapahtumiin 
mahdollisuuksien mukaan.  

YKKY seuraa koulun tarpeita ja rahatilanteen mukaan auttaa koulua, esimerkiksi 
avustamalla AppleTV laitteiden hankinnassa. Yhdistys kartoittaa lukuvuoden aikana 
varojen keräämistä kohteeseen.   



Edellisestä kouluvaatteiden myyntitilauksesta (vaatteita koulun tunnuksella) on tilattu 
viimeksi 2016 ja 2014, voisi katsoa olisiko hyvä aika tehdä uusi tilaus.  

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

Yhdistyksen esittely järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempainillassa 
varsinkin uusien 1. luokkien tilaisuudessa.  

Ykkyllä on salivuoro perjantaisin 18:30 - 20:00, olisi kiva jos tämä vuoro saataisiin 
aktivoitua esimerkiksi perhesählyllä. (YKKYltä joku yhteyshenkilö/vetäjä?) 

Heijastinkampanjaa jatketaan lahjoittamalla Fakta Fiktius heijastimet  
ekaluokkalaisille. Heijastimien määrä pitää tarkistaa, ja miettiä mahdollista lisätilausta. 
Edellisellä 800e (1000kpl) tilauksella on pärjätty kuusi vuotta. (Ensimmäisenä vuonna 
heijastimet annettiin kaikille, tämän jälkeen joka vuosi uusille ykkösille syksyllä). 

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/ykkyfi/ (YKKYllä on myös ryhmä 
https://www.facebook.com/groups/132705983443745/) 

 

 

Toimintasuunnitelma on laadittu syyskuussa 2018. 

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen hallitus 

 

http://www.ykky.fi/
https://www.facebook.com/ykkyfi/
https://www.facebook.com/groups/132705983443745/

