HAARLAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
2017-2018

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 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.
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

Toiminta
Haarlan koulun vanhempainyhdistyksen jäsenmaksu oli toimintakaudella 2017-2018 8 e/talous ja
kannatusjäsenmaksu oli 25 e (yksityiset, yritykset ja yhteisöt). Jäsenmäärämme oli kuluneella kaudella 57 ja kannatusjäseniä oli 6. 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 koululla. Useammassa kokouksessa oli mukana myös
koulun edustaja kertomassa koulun terveisiä. Hallitukseen kuului kymmenen jäsentä ja puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja ja sihteeri.

Johanna Böckerman ja Maria Nylund osallistuivat maaliskuussa koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän (KOR) kokoukseen koulun kutsumana.
Keväällä 8.5.2018 tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivänä Johanna Böckerman ja Jonna Aaltonen kertoivat tulevien koulutulokkaiden vanhemmille vanhempainyhdistyksen toiminnasta.

Tapahtumat
Perinteinen syyslukukauden disco järjestettiin tänäkin vuonna naamiaisdiscona 26.10.2017. Dj. Late viihdytti hyvällä musiikilla ja musiikin väliin oli järjestetty monenlaisia leikkejä ja kilpailuja. Tänäkin vuonna disco järjestettiin kahdessa osassa 1-3lk ja 4-6 lk erikseen. Buffetissa riitti asiakkaita ja
herkkusuut saivat shoppailla mm. karkkeja, poppareita ja mehua. Discossa sai pelata myös Bean
Boozled –karkkirulettia.
Tänä lukuvuonna joulujuhlien sijaan koulu järjesti Suomi100 juhlat lauantaina 2.12., jossa jokainen
luokka esiintyi. Perinteisiä joulumyyjäisiä ei tänä vuonna pidetty vaan lauantaikoulupäivänä vanhempainyhdistys piti buffettia ja myi arpoja. Koulun kuvaamataidon luokassa pidettyyn buffettiin
oli tervetulleita sekä aikuiset että oppilaat. Buffetissa myytiin mm. mokkapaloja, joulutorttuja ja
glögiä. Koululaisten Suomi100 esitykset olivat juhlasalissa kahdessa eri näytöksessä.
Loppuvuodesta järjestettiin varainhankintana Kakkutukku-tuotteiden myyntikampanja. Myyntikampanja onnistui hienosti ja tuotto oli hyvä. Kampanjaan osallistuneille jaettiin Kakkutukkutuotteet Suomi100-juhlissa.
Huhtikuun 26. päivä järjestettiin koululaisille vappudisco. Discon musiikista vastasi Dj Late ja disco
järjestettiin syyslukukauden discon tavoin samana iltana kahtena kappaleena. Ensimmäinen 1-3
luokkalaisille sekä toinen 4-6 luokkalaisille. Vappudiscossa oli Dj Laten järjestämiä kilpailuja ja
tanssitusta sekä buffetissa myynnissä mehua, karkkia ja popparia. Lisäksi koululaiset saivat halutessaan ostaa glitter tatuointeja. Vappudiscoon lippu maksoi yhden euron.

Hankinnat
Koululle kaivattiin lisää sählylaseja, joita yhdistyksemme hankki 25 lasit.
Oppilaiden bussikortteja ei tänä vuonna ladattu ollenkaan, koska niissä oli vielä arvoa runsaasti jäljellä. Ainoastaan opettajien korttia ladattiin 50 eurolla.
Koulu esitti pyynnön sekä kaunoluistimista että hokkareista koossa 37-39. Vanhempainyhdistys
järjesti keräyksen ja sai lahjoituksena muutamat luistimet, muutama luistinpari ostettiin uutena.
Yhteensä 11 paria luistimia toimitettiin koululle. Lisäksi kaikki koulun luistimet, 47 paria, teroitettiin toukokuussa yhdistyksen toimesta.

Vanhempainyhdistys auttoi oppilaskuntaa toteuttamaan kaveripenkki-idean hankkimalla tarvittavat maalit ja pensselit. Oppilaskunta maalasi kaksi koulun pihalla olevista penkeistä kirkkailla väreillä.
Kuudesluokkalaisten kevätretkeä tuettiin tänäkin vuonna. Tukisumma oli 575 euroa. Kuutosluokkalaiset menivät tänä vuonna retkelle Särkänniemeen. Kolmasluokkalaisille annettiin lisäksi avustusta 21,80 euroa, joka puuttui heidän retkirahastostaan.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne mahdollisti jälleen myös stipendien jakamisen. 30 euron arvoisia
tsempparistipendejä jaettiin yhteensä 18 kpl: 1 kpl jokaiselle luokalle luokka-asteilla 1-5 ja 2kpl
jokaiselle luokalle luokka-asteella 6.
Yhdistys hankki koulun toiveesta kuudesluokkalaisten päättäjäispäiväruusut, yhteensä 52 kpl. Ruusut hankittiin Flöristä ja toimitettiin kouluun päättäjäislauantaina.
Vanhempainyhdistys kilpailutti totuttuun tapaan valokuvausyritykset ja pyysi tarjouspyynnöissä
kohdistamaan mahdolliset järjestelypalkkiot suoraan valokuvien hintoihin. Tarjouksen perusteella
yhdistys solmi kuvaussopimuksen Frendikuvan kanssa vuosiksi 2018-2020.
Kirjasto Lukupuu
Lukupuu jatkoi toimintaansa. Lukuvuoden aikana kirjasto sai lahjoituksina ja kirjakierrätyksen
kautta satoja kirjoja ja runsaasti sarjakuvalehtiä. Hirvensalon kirjastossa esillä olleeseen lahjoituslaatikkoon kertyi myös mukavasti kirjoja. Yhdistys tuki Lukupuun toimintaa 144,55 eurolla, jolla
hankittiin kirjoja kirppareilta ja kirjakaupoista. Lisäksi Suomen kulttuurirahasto lahjoitti 50 kirjaa
koulun kirjastoon ilmoittautumisesta Lukuhanke-kilpailuun. Lukupuussa olevaan idealaatikkoon
oppilaat saavat esittää kirjatoiveita ja näitä toiveita pyritään toteuttamaan lahjoitusten ja hankintojen avulla.
Lainausten määrä on pysynyt edellisvuosien tasolla ja koulun oma kirjasto on tärkeä lisä oppilaille.
Edelleen kaivataan kuitenkin uutta luettavaa eli kirjakierrätys myös jatkuu.
Kirjaston toiminnasta vastaa Jaana Elo ja häneen voi ottaa yhteyttä suoraan osoitteeseen jaana.elo14@gmail.com.

Toiminta jatkuu kaudella 2018-2019
Haarlan koulun vanhempainyhdistyksessä on tilikauden päättyessä varsinaisia jäseniä 57 ja kannatusjäseniä 6. Jäsenhankintaa on tarkoitus tehostaa tulevallakin toimikaudella opetussuunnitelman
vanhempia osallistavan hengen mukaisesti.
Aktiivisia aikuisia kaivataan lisää mukaan yhdistyksen toimintaan, jotta toiminta voisi jatkua sujuvasti. Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on toteuttaa tulevalla kaudella mahdollisimman paljon
samoja toimintoja kuin aikaisemminkin.

Nettisivujemme (www.hakova.fi) sekä facebook-sivujemme kautta on voinut seurata toimintaamme ja palautetta/ideoita on voinut lähettää sähköpostiosoitteeseemme: hakova@luukku.com. Ilmoituskanavana käytimme kotiin jaettavan reppupostin lisäksi myös enenevissä määrin Wilmaa
sekä lisäksi paikallista Maininki-lehteä.
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