	
  
	
  
HAARLAN	
  KOULUN	
  VANHEMPAINYHDISTYKSEN	
  TOIMINTAKERTOMUS	
  
2013-‐2014	
  
	
  
Tavoitteet	
  ja	
  yleistä	
  
Haarlan	
  kouluun	
  perustettiin	
  vanhempaintoimikunta	
  koulun	
  toiminnan	
  alkaessa	
  syksyllä	
  2005.	
  
Parin	
  vuoden	
  päästä	
  6.3.2007	
  pidettiin	
  vanhempainyhdistyksen	
  perustamiskokous	
  ja	
  se	
  
rekisteröitiin	
  virallisesti	
  yhdistykseksi	
  18.6.2007.	
  Yhdistyksen	
  tarkoitus	
  on	
  tukea	
  ja	
  edistää	
  koulun	
  
ja	
  kodin	
  välistä	
  kanssakäymistä.	
  Yhdistys	
  on	
  hyväksytty	
  Suomen	
  Vanhempainliiton	
  jäseneksi	
  sekä	
  
kuuluu	
  Turvary	
  ry:een	
  eli	
  Turun	
  alueelliseen	
  vanhempainyhdistykseen.	
  Pyrimme	
  aktiivisesti	
  
tekemään	
  yhteistyötä	
  koulun	
  henkilökunnan,	
  Kakskerran	
  vanhempainyhdistyksen	
  ja	
  Haarlan	
  
päiväkodin	
  vanhempaintoimikunnan	
  kanssa.	
  	
  
Vanhempainyhdistys	
  järjestää	
  oppilaille	
  erilaisia	
  tapahtumia	
  ja	
  tempauksia	
  vuodenajan	
  mukaan.	
  
Pyrimme	
  myös	
  järjestämään	
  vanhemmille	
  ajankohtaisia	
  keskustelutilaisuuksia	
  ja	
  lapsille	
  
suunnattuja	
  luentoja	
  tärkeistä	
  asioista.	
  Myös	
  ksylitolipastillien	
  tarjoaminen	
  koulussa	
  ruokailun	
  
jälkeen	
  oppilaille	
  on	
  vanhempainyhdistyksen	
  ansioita.	
  6.	
  luokan	
  kevään	
  luokkaretkeä	
  tuetaan	
  
rahallisesti	
  ja	
  kaikille	
  luokka-‐asteille	
  tarjotaan	
  vuosittain	
  2	
  bussimatkaa.	
  Tänäkin	
  vuonna	
  
luokkaretki	
  suuntautui	
  toukokuussa	
  Linnanmäelle	
  ja	
  sitä	
  tuettiin	
  24,-‐/oppilas.	
  	
  
Vanhempainyhdistyksen	
  toiminta-‐ajatuksena	
  on:	
  	
  
•
•
•
•

edistää	
  koulun	
  ja	
  kodin	
  yhteistyötä	
  	
  
toimia	
  oppilaiden	
  vanhempien	
  yhteistyöelimenä	
  	
  
tehdä	
  esityksiä	
  ja	
  aloitteita	
  	
  
tukea	
  koteja	
  ja	
  koulua	
  niiden	
  pyrkimyksissä	
  luoda	
  lapsille	
  hyvä	
  oppimis-‐	
  ja	
  kasvuympäristö	
  	
  

	
  
Varainhankinta	
  ja	
  toiminta	
  
Haarlan	
  koulun	
  vanhempainyhdistyksen	
  jäsenmaksu	
  oli	
  toimintakaudella	
  2013	
  –	
  2014	
  7e/talous	
  ja	
  
kannatusjäsenmaksu	
  oli	
  25e	
  (yritykset	
  ja	
  yhteisöt).	
  	
  Jäsenmäärämme	
  oli	
  kuluneella	
  kaudella	
  83	
  ja	
  
kannatusjäseniä	
  2.	
  Kaikki	
  Haarlan	
  koulun	
  oppilaiden	
  vanhemmat	
  ovat	
  tervetulleita	
  yhdistyksen	
  
jäseniksi.	
  Yhdistyksen	
  jäseniä	
  voivat	
  olla	
  kaikki	
  koulun	
  oppilaiden	
  vanhemmat	
  tai	
  huoltajat,	
  koulun	
  
henkilökunta	
  ja	
  muut	
  yhdistyksen	
  toimintaa	
  tukevat	
  tahot.	
  Tavoitteena	
  on	
  saada	
  yhdistykselle	
  
lisää	
  jäseniä!	
  Jäsenmaksun	
  pankkisiirto	
  löytyy	
  sivuiltamme	
  www.hakova.fi.	
  
Hallitus	
  kokoontui	
  noin	
  kerran	
  kuukaudessa	
  yhteensä	
  8	
  kertaa,	
  koululla.	
  Useammassa	
  kokouksessa	
  
oli	
  mukana	
  myös	
  koulun	
  edustaja	
  kertomassa	
  koulun	
  terveisiä.	
  	
  

Kirjasto	
  Lukupuu	
  jatkoi	
  toimintaansa.	
  Lukuvuoden	
  aikana	
  saimme	
  lahjoituksina	
  ja	
  kirjakierrätyksen	
  
kautta	
  puolet	
  vähemmän	
  kirjoja	
  kuin	
  edeltävänä	
  aloitusvuotena.	
  Kirjoja	
  tuli	
  n.	
  450	
  kpl.	
  Lukupuussa	
  
olevaan	
  idealaatikkoon	
  oppilaat	
  saavat	
  esittää	
  kirjatoiveita.	
  Näitä	
  toiveita	
  vanhempainyhdistys	
  
täytti	
  ostamalla	
  n.100	
  kpl	
  toivekirjoja	
  kirppiksiltä	
  ja	
  kirjakauppojen	
  loppuunmyynneistä.	
  	
  
Lainausten	
  määrä	
  oli	
  viime	
  lukuvuonna	
  3357	
  kappaletta	
  ja	
  kasvua	
  edellis	
  lukuvuoteen	
  oli	
  654	
  
kappaletta.	
  Tämä	
  on	
  valtavan	
  hieno	
  saavutus.	
  Edelleen	
  kaivataan	
  uutta	
  luettavaa	
  eli	
  kirjakierrätys	
  
myös	
  jatkuu.	
  Kirjaston	
  toiminnasta	
  vastaa	
  Jaana	
  Elo	
  ja	
  häneen	
  voi	
  ottaa	
  yhteyttä	
  suoraan	
  
osoitteeseen	
  jaana.elo@elononni.fi.	
  
Yhdistys	
  oli	
  edelleen	
  kiinnostunut	
  oppilaiden	
  hampaiden	
  hyvinvoinnista	
  ja	
  jatkoi	
  Ksylitoli-‐	
  
pastillitoimintaa.	
  Kodit	
  maksoivat	
  halutessaan	
  yhdistyksen	
  tilille	
  pastillirahaa	
  5€/lapsi,	
  ja	
  yhdistys	
  
osallistui	
  kustannuksiin	
  osittain.	
  Kouluun	
  tilattiin	
  2000	
  pastillin	
  erä.	
  	
  
Yhdistyksen	
  kautta	
  koululle	
  hankittiin	
  lisää	
  laadukkaita	
  diaboloja	
  välituntiaktiviteetiksi	
  1/luokka.	
  
Vuoden	
  alussa	
  ladattiin	
  jälleen	
  myös	
  bussikortteja	
  2	
  matkaa/oppilas.	
  	
  
Yhdistyksen	
  taloudellinen	
  tilanne	
  mahdollisti	
  jälleen	
  myös	
  stipendien	
  jakamisen.	
  30	
  euron	
  arvoisia	
  
tsempparistipendejä	
  jaettiin	
  yhteensä	
  14	
  kpl:	
  1	
  kpl	
  1-‐5	
  lk:n	
  oppilaille	
  ja	
  2kpl	
  6	
  lk:n	
  oppilaille.	
  
Nettisivut	
  uudistettiin	
  vuoden	
  alussa	
  ja	
  osoite	
  muuttui.	
  Uusi	
  osoite	
  on	
  www.hakova.fi	
  
Nettisivujemme	
  kautta	
  on	
  voinut	
  seurata	
  toimintaamme	
  ja	
  lähettää	
  palautetta/ideoita	
  
sähköpostiosoitteeseemme:	
  hakova@luukku.com.	
  Ilmoituskanavana	
  käytimme	
  kotiin	
  jaettavan	
  
reppupostin	
  lisäksi	
  myös	
  Wilmaa	
  ja	
  paikallista	
  Maininki-‐lehteä.	
  	
  
	
  
Tapahtumat	
  
Perinteinen	
  lokakuun	
  lopun	
  disco	
  järjestettiin	
  tänä	
  vuonna	
  Naamiais-‐Discona	
  	
  31.10.2013.	
  Dj.	
  Late	
  
viihdytti	
  hyvällä	
  musiikilla	
  ja	
  musiikin	
  väliin	
  oli	
  järjestetty	
  monenlaisia	
  leikkejä	
  ja	
  omien	
  pinssien	
  
tekoa.	
  Tänä	
  vuonna	
  Disco	
  järjestettiin	
  kahdessa	
  osassa	
  1-‐3lk	
  ja	
  4-‐6	
  lk	
  erikseen.	
  Buffetissa	
  riitti	
  
asiakkaita	
  ja	
  herkkusuut	
  saivat	
  shoppailla	
  mm.karkkeja,	
  poppareita	
  ja	
  mehua.	
  Teeman	
  mukaan	
  
pukeutuneista	
  palkittiin	
  näyttävimmät	
  asukokonaisuudet.	
  	
  
Marraskuun	
  puolessa	
  välissä	
  järjestettiin	
  jo	
  toista	
  kertaa	
  	
  5-‐luokkakaisille	
  Hirvensalon	
  ja	
  
Kakskerran	
  ”Kotiseutu	
  tutuksi”-‐kiertoajelu,	
  jossa	
  oppaana	
  toiminut	
  Sakari	
  Itä-‐Haarla	
  kertoi	
  
oppilaille	
  saarten	
  mielenkiintoisesta	
  historiasta.	
  Vanhempainyhdistys	
  kustansi	
  bussin	
  yhdessä	
  
Kakskerran	
  yhdistyksen	
  kanssa.	
  Retkestä	
  tuli	
  oppilailta	
  hyvää	
  palautta.	
  
Marraskuun	
  lopulla	
  järjestimme	
  ja	
  kustansimme	
  ensiapukoulutus-‐tapahtuman.	
  
Ammattikorkeakoulun	
  sairaanhoitaja-‐	
  ja	
  ensihoitajaopiskelijat	
  opettivat	
  ensiaputaitoja	
  koulumme	
  
oppilaille.	
  Innokkaita	
  ensiavunantajia	
  riitti	
  ja	
  kuuleman	
  mukaan	
  taitoja	
  pidettiin	
  yllä	
  
välitunneillakin.	
  	
  
Marraskuussa	
  järjestettiin	
  varainhankintana	
  perinteinen	
  Kakkutukku-‐myyntikampanja.	
  
Vanhempainyhdistyksen	
  joulumyyjäiset	
  järjestettiin	
  Haarlan	
  koulun	
  ruokalassa	
  14.12.2013.	
  Tällä	
  
kertaan	
  myyjäisten	
  oheen	
  järjestettiin	
  myös	
  lastentarvikekirppis,	
  jossa	
  kirpputoripöytäpaikka	
  
maksoi	
  5	
  euroa.	
  Paikalle	
  järjestettiin	
  myös	
  buffet.	
  Kodeilla	
  oli	
  mahdollisuus	
  osallistua	
  myyjäisiin	
  

haluamallaan	
  vaihtoehdolla,	
  mitkä	
  olivat:	
  leipominen,	
  käsityöt	
  ja	
  arpajaispalkinnot.	
  Kakkutukun	
  
tilaukset	
  noudettiin	
  myös	
  tänä	
  vuonna	
  kaikki	
  koululta	
  joulumyyjäisistä.	
  Mukana	
  oli	
  myös	
  
muutamia	
  ulkopuolisia	
  myyjiä	
  täydentämässä	
  valikoimaa.	
  Arvat	
  kävivät	
  taas	
  hyvin	
  kaupaksi	
  ja	
  
myyntipöytä	
  oli	
  täynnä	
  kotien	
  leipomia	
  herkullisia	
  leivonnaisia.	
  Kuudennen	
  luokan	
  tytöt	
  esittivät	
  	
  
tonttutansseja.	
  Tapahtumassa	
  oli	
  mukava	
  tunnelma	
  ja	
  myyjiä	
  ja	
  ostajia	
  oli	
  mukavasti.	
  	
  
Kirjailija	
  Roope	
  Lipasti	
  vieraili	
  koulullamme	
  helmikuisena	
  talvipäivänä	
  jutustelemassa	
  lasten	
  
kanssa	
  kirjoista,	
  kirjallisuudesta	
  ja	
  lukemisesta	
  Haarlan	
  vanhempainyhdistysten	
  kutsumana	
  ja	
  
kustantamana.	
  ”Jutusteluhetkestä”	
  kantautui	
  valtavasti	
  positiivista	
  palautetta	
  oppilailta	
  ja	
  itse	
  
tilaisuuskin	
  muodostui	
  hyvin	
  interaktiiviseksi.	
  	
  Roope	
  toi	
  mukanaan	
  Lounais-‐Suomen	
  kirjailijoiden	
  
lahjoituksen	
  Lukupuulle,	
  yhteensä	
  57	
  kirjaa.	
  
Maaliskuussa	
  vanhemmille	
  järjestettiin	
  luento	
  aiheesta	
  ”Kohti	
  murrosikää;	
  kasvatusta,	
  asenteita	
  ja	
  
kaupankäyntiä”.	
  Aiheesta	
  luennoi	
  terveydenhoitaja/seksuaaliterapeutti	
  Marjukka	
  Takala	
  Turun	
  
kaupungin	
  terveydenedistämisyksiköstä.	
  Paikkana	
  oli	
  	
  koulun	
  liikuntasali.	
  Tilaisuuteen	
  olivat	
  
tervetulleita	
  kaikki	
  saarten	
  alakouluikäisten	
  lasten	
  vanhemmat.	
  Kutsut	
  oli	
  lähetetty	
  Haarlan	
  koulun	
  
lisäksi	
  Wilman	
  kautta	
  Kakskerran	
  ja	
  Wäinö	
  Aaltosen	
  koulun	
  oppilaiden	
  vanhemmille	
  ja	
  myös	
  
paikallisessa	
  lehdessä	
  Mainingissa	
  oli	
  mainos.	
  
Toukokuussa	
  järjestettiin	
  perheen	
  yhteinen	
  ulkoilutapahtuma	
  yhdessä	
  Hirvensalon	
  partiojaoston	
  
Louhen	
  tyttöjen	
  kanssa.	
  Louhen	
  tytöt	
  järjestivät	
  lähimetsään	
  partiohenkisen	
  suoritusradan	
  ja	
  
buffetissa	
  oli	
  tarjolla	
  mm:	
  makkaraa,	
  nakkisämpylää,	
  kahvia	
  ja	
  mehua.	
  Tapahtuma	
  järjestettiin	
  
osana	
  Saarten	
  Triennaalia.	
  Tapahtuman	
  yhteydessä	
  koulu	
  julkisti	
  oppilaiden	
  yhteistyönä	
  tekemän	
  
merihirviön	
  ja	
  koulun	
  oppilaskunta	
  piti	
  pistettä,	
  jossa	
  sai	
  antaa	
  äänensä	
  kuuluville	
  liittyen	
  koulun	
  
järjestyssääntöihin.	
  Tapahtuma	
  houkutteli	
  vain	
  muutamia	
  innokkaita	
  partiohenkisiä	
  paikalle	
  
sateisen	
  sään	
  vuoksi.	
  	
  
	
  
Toiminta	
  jatkuu	
  kaudella	
  2014-‐2015	
  
Haarlan	
  koulun	
  vanhempainyhdistyksessä	
  on	
  tilikauden	
  päättyessä	
  varsinaisia	
  jäseniä	
  83	
  ja	
  
kannatusjäseniä	
  2.	
  Jäsenhankintaa	
  on	
  tarkoitus	
  tehostaa	
  kuluvalla	
  toimikaudella	
  Kakskerran	
  
koulun	
  oppilaiden	
  siirryttyä	
  Haarlan	
  koulun	
  oppilaiksi.	
  	
  
Aktiivisia	
  aikuisia	
  kaivataan	
  lisää	
  mukaan	
  yhdistyksen	
  toimintaan,	
  jotta	
  toiminta	
  voisi	
  jatkua	
  
sujuvasti.	
  Lisääntynyt	
  oppilasmäärä	
  asettaa	
  taloudellisia	
  haasteita	
  toiminnalle,	
  mutta	
  
vanhempainyhdistyksen	
  tavoitteena	
  on	
  toteuttaa	
  tulevalla	
  kaudella	
  mahdollisimman	
  paljon	
  
samoja	
  toimintoja	
  kuin	
  aikaisemminkin.	
  
	
  
Turussa	
  15.9.2014	
  
Haarlan	
  koulun	
  vanhempainyhdistyksen	
  puheenjohtaja	
  Tanja	
  Nevalainen	
  	
  

