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YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2020 

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 toivomuksia ja katsomme miten YKKY voisi avustaa koulua tarpeiden täyttämisessä.   

Koti- ja kouluyhdistys järjestää kerhotoimintaa ja järjestää perhesählyn salivuorot.  Muihin kohteisiin tukea 

annetaan tarpeen ja rahatilanteen mukaan. Toimintakauden suunnitelluista menoista kerrotaan tarkemmin 

vuosisuunnitelmassa. 

TOIMINTA JA YHTEISTYÖ  

Toimintakauden 2019-2020 teemat 

Tänä lukuvuonna luokissa ja opinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hyvinvointiasioihin ja 

luontoympäristöön sekä kestävään kehitykseen (Hannele Frantsi, rehtorin kirje vanhemmille 2.9.2019). Ykky 

haluaa tukea koulun linjausta nostamalla samat teemat esille omassa toiminnassaan. 

Lisäksi Ykky suuntaa resursseja koulupolun nivelvaiheiden tukemiseen. Nivelvaiheita ovat ekaluokkalaisten 

ja heidän perheidensä kotiutuminen Ymmerstan kouluun sekä kuutosluokkalaisten yläkouluun siirtyminen. 

Ykky osallistuu Ymmerstan koulun järjestämiin tapahtumiin (koulun juhlat, vanhempainillat ym.) 

mahdollisuuksien mukaan.  Lisäksi Ykky seuraa koulun tarpeita ja rahatilanteen mukaan auttaa koulua 

hankinnoissa. 

  

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


    TOIMINTASUUNNITELMA 

    2019-2020 

 

 

     

 

 

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys ry www.ykky.fi  

rek. nro 188.566   ykky@ykky.fi  

y-tunnus 2355367-9 

Toimintakauden ohjelma 

Pvm Tapahtuma Teema Kuvaus 

27.9.2019 Kodin ja koulun päivä Tullaan tutuksi • Rehtorien aamukahvit vanhemmille 

ruokalassa klo 7.30-9.30. Ykky järjestää 

kahvituksen. 

• Avoimet ovet koululla klo 12 asti 

• Illalla ohjattu perheliikunta salissa klo 

18-19 

28.-29.10. 

2019 

Monialaisten 

opintojen retki 

keskuspuistoon  

Luontoympäristö • Ykky osallistuu tapahtumaan 

yhteistyössä koulun kanssa. 

14.12.2019 Joulujuhlakahvio  • Ykky järjestää joulujuhlakahvion 

9.1.2020 Yläkouluun siirtyvien 

infotilaisuus 

Nivelvaiheen tuki • Ykky järjestää yläkouluun siirtyville 

lapsille ja näiden vanhemmille info- ja 

kyselytilaisuuden yhteistyössä 

lähialueen yläkoulujen kanssa 

8.2.2020 Talvirieha Kestävä kehitys 

Yhteistoiminta 
• Ykky järjestää tapahtumaan 

monipuolista tekemistä: 

makkaranpaistoa, kahvitarjoilua, 

kierrätyshenkisiä pisteitä ja 

järjestötoimijoita, kirjastoauton jne. 

• Tapahtuma on suunnattu lähialueen 

asukkaille 

toukokuu 

2020 

Eskareiden 

tutustuminen kouluun 

Nivelvaiheen tuki • Ykky on mukana kertomassa 

toiminnastaan tulevien 

ekaluokkalaisten vanhemmille 

joka 

perjantai 

klo 17.00-

19.00 

Liikuntasalivuoro 

Ymmerstan koululla 

Vaihtelevat 

teemat/vapaavuorot  
• Yhdistyksellä on varaus koulun 

liikuntasaliin perjantaisin kello 17-19. 

Tällöin liikuntasali on 

perheliikuntakäytössä. Toiminta on 

maksutonta. 

• Tarkoituksena on järjestää silloin 

tällöin ohjattua liikuntaa ja 

perheliikuntaa eri teemoilla. 

Liikuntasalivuoroille kaivataan aktiivisia 

vetäjiä. 

 

 

VIESTINTÄ  

Koti- ja kouluyhdistyksen toimintaa esitellään vanhemmille vanhempainilloissa ja muissa tapahtumissa 

mahdollisuuksien mukaan.   

Vanhemmille lähetetään tiedotteita koulun käyttämän sähköisen Wilma –järjestelmän kautta. Yhdistys 

tiedottaa toiminnastaan myös kotivisuillaan www.ykky.fi sekä Facebook-sivullaan. 

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