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YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021
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 ja koulukirjastoon kirjoja tarpeen mukaan. Lisäksi yhdistys
osoittaa varoja hymypatsaisiin, stipendeihin, oppilasparlamentin toivomiin kohteisiin sekä muihin
yhdistyksen toimintaa tukeviin kohteisiin. Kuuntelemme koulun toivomuksia ja tuemme tarpeen ja
yhdistyksen rahatilanteen mukaan. Toimintakauden suunnitelluista menoista kerrotaan tarkemmin
vuosisuunnitelmassa.
TOIMINTA JA YHTEISTYÖ
Toimintakauden 2020–2021 teemat
•
•

Digitaalisuus: koronatilanne luo epävarmuutta ja haastaa etsimään uusia keinoja kodin ja koulun
väliseen vuorovaikutukseen ja tukeen. Näemme, että voimme edistää asiaamme myös digitaalisesti.
Tulevaisuususko: Koronatilanne aiheuttaa huolta ja erityisjärjestelyjä koteihin, kouluun ja oppilaiden
elämään. Haluamme edistää hyvää yhteishenkeä, tuottaa iloa koulun arkeen sekä vahvistaa
oppilaiden uskoa tulevaisuuteen.

Toimintakauden ohjelma
Toimintakauden 2020–2021 suunnittelua vaikeuttaa koronatilanne. On mahdollista, että fyysisiä tapahtumia
emme pysty järjestämään turvallisuussyistä. Luovuimme myös koulun liikuntasalivuorosta vähäisen käytön
ja valvontavastuun vuoksi.
Tapahtumien vähyys tulee heikentämään yhdistyksen varainhankintaa ja sitä kautta yhdistyksen
taloustilannetta. Yhdistys varautuu siihen, että toiminta on toimintakautena 2020–2021 vähäistä ja tulee
painottumaan tarvike- ja välinehankintoihin.
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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.
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