
 

Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys YKKY ry 

UUTISKIRJE 

22.10.2019 

 

Hyvä Ymmerstan koulun huoltaja, 

 

hyvää syksyä sinulle ja perheellesi! Tässä uutiskirjeessä kerromme Ykkyn vuosikokouksen päätöksistä ja 

uudesta hallituksesta. Kirje sisältää myös Ykkyn tapahtumakalenterin ja listan tarvikkeista, joita luokat 
voivat lainata Ykkyltä. Lisäksi kerromme, mitä koulun kohteita Ykky tukee tänä vuonna taloudellisesti. 
Annamme myös ohjeet yhdistyksen kannatusmaksun maksamiseen. Tervetuloa viettämään lukuvuosi 
2019-2020 kanssamme!  

 

Kodin ja koulun päivä 27.9. aloitti Ykkyn 

toimintakauden 
Ymmerstan koulu osallistui valtakunnalliseen Kodin ja 

koulun päivään 27.9. Ykky tarjosi koulun ruokalassa 
vanhemmille aamiaisen ja aamukahviseurana olivat 
rehtori Hannele Frantsi ja apulaisrehtorit Hanna Ylimaula 
ja Marika Ketomäki. Aamiaisen jälkeen vanhemmat 

suuntasivat luokkiin seuraamaan opetusta. 

Iltaohjelmana oli kuntotanssia koulun liikuntasalissa. 

Kiitos kaikille Kodin ja koulun päivään osallistuneille!  
 

Terveisiä vuosikokouksesta 
Ykkyn vuosikokous pidettiin 30.9.2019 Lorupajassa. 
Kokoukseen osallistui 11 henkeä. Vuosikokous valitsi 

yhdistykselle hallituksen ja vahvisti toiminta-

suunnitelman ja talousarvion kaudelle 2019-2020. 

Kokouksen pöytäkirja on saatavilla nettisivuiltamme 
www.ykky.fi. Hallitukselle voi lähettää sähköpostia 

osoitteeseen ykky@ykky.fi.  

 

Toimintakauden teemat ovat hyvinvointi, 
luontoympäristö ja kestävä kehitys  
Kuluvana toimintakautena 2019-2020 pyrimme 
edistämään oppilaiden hyvinvointia ja tuomaan esille 

luontoympäristön ja kestävän kehityksen teemoja. 

Lisäksi suuntaamme resursseja koulupolun nivel- 
vaiheiden tukemiseen. Nivelvaiheita ovat ekaluokkalaisten ja heidän perheidensä kotiutuminen 

Ymmerstan kouluun sekä kuutosluokkalaisten yläkouluun siirtyminen. Entiseen tapaan osallistumme 

koulun tapahtumiin, kuten juhliin ja vanhempainiltoihin. 

 

Ykky tukee oppilaiden lukemista, liikkumista ja hyvinvointia 
Tänä kautena Ykky suunnittelee käyttävänsä varoja seuraaviin kohteisiin: 

• uusia kirjoja koulukirjastoon 700€ 

• uusia välituntivälineitä koululle 300€ 

• hymypatsaat 200€ 

• stipendit 550€ 

• koulun ”kaveripenkkien” kunnostus-

tarvikkeet 200€ 

• muita oppilasparlamentin ja koulun toivomia 
kohteita  

H A L L I T U S   2 0 1 9 – 2 0 2 0 

Kaisa Tainio-Keinonen, puheenjohtaja 

Ira Ensio, varapuheenjohtaja 
Petra Soidinsalo, taloudenhoitaja 

Virpi Mikama 
Eeva Peltonen 
Tarja Repo 
Tuulia Tötterström 

Hallitustyöskentelyyn osallistuu lisäksi 
koulun edustajana apulaisrehtori 
Marika Ketomäki.  
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Ykky kerää varoja kannatusmaksujen ja varainhankinnan avulla 
Kaudella 2019-2020 emme peri jäsenmaksua, vaan Ykkyn toiminta rahoitetaan vanhempien maksamilla 
kannatusmaksuilla sekä järjestämällä kahvituksia ja tuotemyyntiä. Toivomme, että mahdollisimman 
moni vanhempi tukisi tärkeää työtämme kannatusmaksun muodossa. Kannatusmaksun 

maksaminen on vapaaehtoista ja summan voi päättää itse. Tästä alta löydät ohjeen kannatusmaksun 
maksamista varten.  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Ykkyn toimintaa voi tukea myös: 

• leipomalla leivonnaisia Ykkyn tapahtumien buffetteihin/kahvituksiin 

• tekemällä ostoksia Ykkyn tapahtumissa ja kahvituksissa 

• hankkimalla Ykkyn varainhankintatuotteita 

• osallistumalla tapahtumien talkootöihin 

 

Ykky lainaa tarvikkeita luokille ja luokkatoimikunnille 

YKKY lainaa luokille ja luokkatoimikunnille tarvikkeita buffetien ja kahvitusten järjestämiseen. 
Lainattavat tavarat: 

• kassalippaita 2 kpl 

• maksukorttilukija, jolla voi vastaanottaa korttimaksuja 

• keittiötarvikkeita, kuten vedenkeitin, termoskannuja, vesikannuja ja -kanistereja, kakkuottimia, 

leikkuuveitsiä, leikkuulauta.  
 
Lainausohjeet: 

• KASSALIPPAAT JA MAKSUKORTTILUKIJA: sovi lainaamisesta 

lähettämällä sähköposti osoitteeseen ykky@ykky.fi hyvissä 

ajoin ennen lainausajankohtaa 

• KEITTIÖTARVIKKEET: luokat ja luokkatoimikunnat voivat 
omatoimisesti lainata Ykkyn keittiötarvikkeita esimerkiksi 
omiin pikkujouluihin tai kahvituksiin. Tarvikkeet löytyvät 

Ykkyn keittiöpisteestä, joka sijaitsee koulun ruokalassa 

(linjastojen takana, vastapäätä takkaa). Lainaamisen ehtona 
on, että keittiöpiste pidetään siistinä ja että lainatut 
tarvikkeet palautetaan omille paikoilleen pestyinä.  

 

YKKYN VAPAAEHTOINEN KANNATUSMAKSU 

Summa: omavalintainen summa esim. 20,00€ 

Tili: FI72 1378 3000 2109 36 
Tilin omistaja:  Ykky ry 
Viite: 1122330 
 

 

Lämmin 
kiitos 

tuestasi! 

Joulukuussa voit tilata aidon, 
kotimaisen Ykky-joulukuusen. 

Seuraa ilmoittelua! 

mailto:ykky@ykky.fi
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Seuraa ja tykkää Ykkyä somessa 
Tiedotamme ajankohtaisista asioista Facebookissa, Instagramissa ja nettisivuilla. Lisäksi lähetämme 
Wilman kautta viestejä ja uutiskirjeitä silloin tällöin.  
• FACEBOOK Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys 

• INSTAGRAM ykky_ry 

• NETTISIVUT http://www.ykky.fi/  

• SÄHKÖPOSTI  ykky@ykky.fi  

  

Ykkyn tapahtumakalenteri 

 
PERJANTAISIN KLO 17.00-19.00 VAPAA SALIVUORO KOULUN LIIKUNTASALISSA 
Ykkyllä on perjantai-iltaisin oma salivuoro klo 17.00-19.00 Ymmerstan koulun liikuntasalissa. Sali on 

silloin perheiden vapaassa liikuntakäytössä. Tervetuloa pelaamaan esimerkiksi sählyä, sulkapalloa tai 
keppihevostelemaan. Ota omat välineet mukaan! Sali voidaan tarvittaessa jakaa eri käyttäjäryhmien 
kesken pienempiin osiin. Salin käyttö on maksutonta eikä käyttö vaadi ennakkoilmoittautumista. 
Huomioithan, että salivuorolle tullaan ja siellä liikutaan oman vanhemman valvonnassa ja vastuulla. 

 
MAANANTAI 28.10.2019 KOULUN RETKIPÄIVÄ ESPOON KESKUSPUISTOSSA 
Koko koulu ulkoilee Espoon keskuspuistossa ma 28.10.  Ohjelma liittyy monialaisiin opintoihin, joiden 
teema on ympäristö, luonto ja kestävä kehitys. Päivän aikana oppilaat toimivat ryhmissä erilaisilla 

rasteilla haistaen, maistaen, katsellen ja kuunnellen luontoa. Etsimme vapaaehtoisia vanhempia ja 

isovanhempia avustamaan toimintarasteilla. Lisätietoa ja pikaiset ilmoittautumiset Wilman kautta 

Marika Ketomäelle. 
 

LAUANTAI 14.12.2019 JOULUJUHLAKAHVILA KOULULLA 

Koulun joulujuhlia vietetään lauantaina 14.12. Ykky on perinteisesti järjestänyt joulujuhlapäivänä 

kahvilan oppilaille ja perheille. Kahvilassa on myynnissä jouluisia kotileivonnaisia, kahvia ja glögiä. 
Tämän tapahtuman järjestämiseen tarvitsemme teidän vanhempien apua: voit osallistua leipomalla 

leivonnaisia kahvilaan tai tulemalla kahvilaan myyntiavuksi. Lisätietoa ja ilmoittautumiset joulukuun 
alussa erillisellä viestillä.  

 
 

 

Ykky ry on vuonna 2003 perustettu Ymmerstan koulun 

vanhempainyhdistys, jonka tavoitteena on tukea kotien ja 

koulun välistä yhteistyötä. Ponnistelemme eriarvois-

tumisen ehkäisemiseksi ja vaalimme yhteisöllisyyttä.  

Ymmerstan koulussa jokaisen tarina on tärkeä.  

https://www.facebook.com/ykkyfi/
https://www.instagram.com/ykky_ry/
http://www.ykky.fi/
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