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YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2019-2020
Yhdistyksen hallinto
Hallitus
Toimintakautena 2019-2020 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat:
Kaisa Tainio-Keinonen, puheenjohtaja
Ira Ensio, varapuheenjohtaja
Eeva Peltonen
Tarja Repo
Petra Soidinsalo (jättäytyi pois toiminnasta 1.1.2020)
Virpi Mikama
Tuulia Tötterström.
Lisäksi koulun edustajana hallituksen kokouksiin ja toimintaan osallistui apulaisrehtori Marika Ketomäki.
Rahastonhoitaja ja toiminnantarkastajat
Toimintakauden 2019–2020 alussa rahastonhoitajana toimi Petra Soidinsalo, joka jättäytyi pois tehtävästään
1.1.2020. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Valtteri Lahikainen ja varatoiminnantarkastajaksi Sami
Ketomäki.
Vuoden 2020 alusta yhdistyksen raha-asioita on hoitanut hallitus ja hallituksen valtuuttamana
puheenjohtaja. Hallitus päätti kokouksessaan 15.4.2020 siirtää yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen
laatimisen ulkoisen palveluntarjoajan tehtäväksi. Tehtävään valittiin Tilibic Oy, edustajanaan Mika Pitkänen.
Yhdistyksen toiminnantarkastaja Valtteri Lahikaista kuultiin ennen päätöksen tekemistä.
Kokoukset
Hallitus kokoontui toimintakauden 2019–2020 aikana neljä kertaa (9.9.2019, 26.11.2019, 15.4.2020 ja
8.5.2020). Lisäksi juoksevia asioita hoidettiin ja tapahtumajärjestelyistä sovittiin sähköpostitse. Hallituksen
kokoukset pidettiin joko koulun tiloissa tai videoyhteyden välityksellä.
Jäsenet
Rekisteröityneitä jäseniä yhdistyksellä on kuusi.
Talousasiat
Yhdistyksellä on tili Nordea-pankissa. Sääntöjen mukaisesti tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja
puheenjohtajalla. Yhdistyksellä on lisäksi 500 euron suuruinen käteiskassa, joka on ollut Eeva Peltosen ja Ira
Ension hallussa. Tilikauden 1.8.2019-31.7.2020 lopussa käteiskassan suuruus oli 1.166,70 euroa, sillä se sisälsi
myös joulujuhlakahvion tuoton.
Yhdistykselle on hankittu oma SumUp-maksupääte ja -tili. Tiliä hallinnoivat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
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Jäsenmaksu
Toimintakaudella 2019–2020 yhdistys ei perinyt jäseniltään jäsenmaksua. Halukkaita on kannustettu
maksamaan yhdistykselle kannatusmaksuja.
Varainhankinta
Toimintakaudella 2019-2020 yhdistyksen tulot muodostuivat vapaaehtoisista jäsen- ja kannatusmaksuista
(180 euroa) sekä erilaisten tapahtumien buffet- ja muusta myynnistä.
Rahankäyttö
Yhdistys käytti varoja erilaisiin Ymmerstan koulua tukeviin avustuksiin:
- hymypatsaat ja stipendilahjakortit kevätjuhlan yhteydessä.
Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen toiminnasta vastasivat pääasiassa hallituksen jäsenet. Kahvioita järjestettäessä leivontaan ja
kahvion ylläpitämiseen osallistuivat myös muut aktiiviset vanhemmat.
Yhdistyksellä on koulun liikuntasalissa vakiovuoro perjantaisin. Yhdistyksen puolesta liikuntasalivuorolla ei
ole toimintakauden aikana ollut aktiivista vetäjää, joten salivuoron käytöstä ei ole tietoja.
Viestintä
Yhdistys on toimintakauden aikana viestinyt sidosryhmilleen lähinnä Wilma-viesteillä.
Yhdistyksellä on verkkosivut www.ykky.fi, joita toimintakauden 2019-2020 aikana ei päivitetty aktiivisesti.
Lisäksi yhdistyksellä oli toimintakauden 2019-2020 aikana ensin kaksi ja sitten yksi Facebook-sivu.
Lopuksi
Ymmerstan 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.
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