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Toimintakertomus 2021-22

1. Yhdistys
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys ry on vanhempainyhdistys, jonka tavoite on tukea
kotien ja koulun välistä yhteistyötä Ymmerstan koulussa. Yhdistys on perustettu vuonna
2003 ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistys käyttää nimeä Ykky.

Ymmerstan koulussa jokaisen tarina on tärkeä. Ponnistelemme eriarvoistumisen
ehkäisemiseksi ja tuemme yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin kehittymistä koulussa.
Pyrimme toiminnallamme vaikuttamaan lasten oppimisympäristöön niin, että se takaa
oppilaille mahdollisimman turvallisen, tasapainoisen ja monipuoliseen kehityksen.

Yhteisöllisyys on meille tärkeä arvo. Haluamme olla yhtenä toimijana mukana
kehittämässä ja ylläpitämässä Ymmerstan koulun erinomaista työskentelyilmapiiriä.
Yhteisöllisyys syntyy keskinäisestä luottamuksesta, avoimesta vuorovaikutuksesta,
osallistumisesta, osallistamisesta ja oppimisesta. Yhteisöllisyyden kehittymiseen tarvitaan
meidän kaikkien läsnäoloa, yhteistä aikaa, perinteitä ja kohtaamisia.

2. Jäsenet
Yhdistyksellä on kuusi rekisteröitynyttä jäsentä.

On hyvä huomata, että yhdistyksen toimintaa ei ole suunnattu jäsenille, vaan koko
kouluyhteisölle. Toimintaa ei siis tule tarkastella jäsenmäärän, vaan toiminnan piirissä
olevien tahojen kautta. Yhdistyksen toiminnan piirissä on ollut koko Ymmerstan
kouluyhteisö (oppilaat, huoltajat, opettajat, koulun henkilökunta ja sidosryhmiä).

3. Hallinto
Hallitus
Toimintakaudella 2021-22 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat:

● Kaisa Tainio-Keinonen, puheenjohtaja
● Ira Ensio, varapuheenjohtaja
● Eeva Peltonen, sihteeri
● Anu Helomaa, viestintä
● Jenni Litja

Koulun edustajana hallituksen kokouksiin ja toimintaan osallistui apulaisrehtori Marika
Ketomäki.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kaksi kertaa. Lisäksi hallitus keskusteli
ajankohtaisista aiheista, hoiti juoksevia asioita ja tapahtumajärjestelyjä sähköpostitse ja
WhatsAppin välityksellä.

Rahastonhoitaja ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Joni Helomaa. Toiminnantarkastajana toimi Valtteri
Lahikainen ja varatoiminnantarkastajana Sami Ketomäki.
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4. Talous
Yleistä
Yhdistyksellä on:

● pankkitili Nordeassa. Tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla.
● käteiskassa, joka on rahastonhoitajan hallussa. Tilikauden 1.8.2021-31.7.2022

lopussa käteiskassan suuruus oli 500 euroa.
● SumUp-käyttäjätili ja maksukorttilukija, jotka ovat rahastonhoitajan hallussa. Tiliä

hallinnoi rahastonhoitaja.
● MobilePay-tili, jota hallinnoi rahastonhoitaja.

Jäsen- ja kannatusmaksut sekä varainhankinta
Yhdistys ei perinyt jäsenmaksua toimintakaudella 2021-22. Yhdistyksen tulot koostuivat
vapaaehtoisista kannatusmaksuista, joulukuusimyynnistä sekä varainkeruukampanjasta
välitunti- ja liikuntavälineiden hankkimiseksi.

Varainkäyttö
Yhdistys käytti varoja stipendeihin ja harrastusvälineisiin.

Tase
Toimintakauden 2021-22 ylijäämä oli 913,92€. Varoja oli kauden lopussa 4 724,83€.

5. Toiminta
Toimintakaudella 2021-22 koronapandemia rajoitti edelleen Ykkyn mahdollisuuksia
järjestää tapahtumia, joten keskityimme varainkeruuseen ja hankintoihin.

● Hankimme ja lahjoitimme jalkapallot paitsi uusille ekaluokille mutta myös kaikille
muille luokille.

● Organisoimme joulukuusien myyntikampanjan.
● Organisoimme talviliikuntavarusteiden keräyskampanjan. Luovutimme lahjoituksena

saadut liikuntavarusteet koululle ja hankimme puutelistan mukaisia tarvikkeita kuten
monoja kirpputoreilta.

● Organisoimme harrastusväline- ja kirjojen keräyskampanjan. Luovutimme
lahjoituksena saadut välineet koululle ja hankimme puutelistan mukaisia tarvikkeita
kuten hyppynaruja, katuliituja ja twist-naruja koulun välkkälainaamoon.

● Selvittelimme frisbeegolfkorien ja -kiekkojen hankintaa.
● Hankimme stipendit (lahjakortit) Suomalaiseen kirjakauppaan. Luovutimme stipendit

ja hymypatsaat koulun kevätjuhlassa oppilaille.
● Järjestelimme koulun talviliikuntavarastoa.
● Osallistuimme ranskalaisen aterian kuluihin, joka tarjoiltiin kaikille Ymmerstan

koulun oppilialle ranskankielen Francofonian juhlan kunniaksi 16.3.22 Ymmerstan
koulussa.
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Lahjoitimme koululle hiihtovälineitä, jalkapalloja, kirjoja, mailoja ja muita tarvikkeita. Osan
tarvikkeista saimme lahjoituksina ja osan hankimme Ykkyn varoista.

Hankimme Ykkylle varoja myymällä joulukuusia Ymmerstan koulun pihalla. Reippaat Ykky-aktiivit
sahasivat kuuset sopivaan mittaan ja pussittivat ne kotiinkuljetusta varten.
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Ykky lahjoittaa joka vuosi koululle stipendit ja hymypatsaat. Saamme myös ilon olla mukana
kevätjuhlassa jakamassa ne oppilaille.

6.Viestintä
Yhdistyksellä on:

● sähköpostiosoite ykky@ykky.fi
● nettisivut www.ykky.fi
● Facebook-sivu facebook.com/ykkyfi

Yhdistys on viestinyt toiminnastaan pääasiallisesti Wilma-viestien kautta.

7. Yhteistyö ja kiitokset
Toimintaa on ollut järjestämässä pieni, mutta sitoutunut porukka. Oman henkilökohtaisen
panoksen antaminen yhteisen hyvän eteen on arvokasta ja yhdistyksen toiminnan kannalta
myös välttämätöntä. Ilman aktiiveja ei ole yhdistystä, joten sydänlämpöiset kiitos teille.

Kiitos huoltajille, että olette kannattaneet ja tukeneet Ykkyä ja sen toimintaa. Toivomme,
että saamme yhdistyksen toimintaan runsaasti uusia huoltajia - lämpimästi tervetuloa!

Kiitos koululle, että Ykky saa olla osa Ymmerstan kouluyhteisöä ja osallistua koulun
toimintaan ja tilaisuuksiin. Arvostamme luottamusta.

Kiitos Marika Ketomäki siitä, että yhteistyö koulun ja opettajien kanssa on sujunut ihanalla
yhteishengellä; mutkattomasti ja rakentavasti.

mailto:ykky@ykky.fi
http://www.ykky.fi
https://www.facebook.com/ykkyfi
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Kiitos Semi Hallikas Ykky.fi-domainin tarjoamisesta yhdistykselle.

Kiitos yhteistyökumppanit ja sidosryhmät hyvästä yhteistyöstä.

Jokaisen tarina on tärkeä.

Espoossa 12.9.2022

Hallitus


