HAARLAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
2009–2010
Tavoitteet
Haarlan koulun vanhempainyhdistyksessä on tilikauden päättyessä varsinaisia jäseniä 42 ja kannatusjäseniä 2. Varsinainen jäsenmäärä on kasvanut edellisvuodesta, ja
toivotaan, että jäsenmäärä lisääntyisi entisestään. Tulevanakin tilikautena pyritään
hankkimaan lisää jäseniä lähettämällä yhdistyksen jäsenmaksukirjeet toimintakauden
alussa koteihin. Nettisivuillamme pyrimme myös tuomaan asiaa esille. Kaikki jäsenmaksuista saatu tuotto käytetään oppilaiden hyväksi, mm. erilaisiin vanhemmille ja
lapsille suunnattuihin tilaisuuksiin ja 6.luokan luokkaretkeen.
Kaudella 2009- 2010 yhdistyksen tavoitteena on etusijalla ollut oppilaiden virkistystoiminnan tukeminen mm. Ray Edenin taikashow, koulun retkien tukeminen kustantamalla bussikortit koululle sekä kuudennen luokan luokkaretken mahdollistaminen. Lisäksi yhdistys on osallistunut keväällä oppilaiden koulutyön palkitsemiseen
tsemppari- stipendein. Tämä kaikki on aiheuttanut runsaasti kustannuksia, joten yhdistys on pyrkinyt tietyin väliajoin kauden aikana keräämään varoja myymällä pääsääntöisesti oppilaiden koteihin erilaisia sesonkituotteita. Tällä kaudella suurista kustannuksista on suurimmaksi osaksi selvitty kakkutukusta saadulla tuotolla.
Yhdistys päätti myös tällä kaudella huolehtia osaltaan oppilaiden hampaiden hyvinvoinnista koulussa. Vanhempainyhdistys osti koululle syksyllä -09 ksylitolipastillit.
Pastilliautomaatit oli hankittu jo edellisellä kaudella, mutta luokkien lisäännyttyä hankimme tällä kaudella vielä muutaman lisää. Jokainen koulun oppilas saa opettajan valvonnan alla ottaa yhden pastillin aina ruokailun jälkeen. Vanhempainyhdistys rahoitti
toimintaa osittain, ja kotoa kerättiin pankkisiirtoina pastillirahaa 3€/lapsi.
Toimintaa tullaan jatkamaan edelleen.
Tapahtumat
Vanhempainyhdistyksellä on ollut paljon aktiivista toimintaa ja erilaisia oppilaille
sekä oppilaiden vanhemmille järjestettyjä tapahtumia. Lokakuussa kerättiin yhdistykselle rahaa kakkutukkumyynnillä, joka osoittautui jälleen menestyksekkääksi. Suurien
tilausten kakkutukkujako tapahtui koululla, pienet tilaukset lähetettiin oppilaiden mukana koteihin. Lokakuussa järjestettiin koulun oppilaille myös halloween-disco, joka
pidettiin koululla. Disko oli kaikkine järjestelyineen onnistunut, ja tänä vuonna suuresta osallistujamäärästä huolimatta buffetin tuotteet riittivät. Discotunnelmaa oli kanssamme luomassa DJ Late, joka huolehti illan musatarjonnasta. Oppilaat olivat askarrelleet opettajien johdolla diskoon halloween koristuksen.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin koululla 6.10.09, johon osallistui koko hallitus, Haarlan - ja Kakskerran koulun johtaja Minna Kirkkola sekä muutama muu aktiivi. Käsitellyt asiat etenivät virallisen vuosikokous esityslistan mukaisesti.
Marraskuussa järjestimme koululla joulumyyjäiset, tällä kertaa ilman päiväkotilaisia. Myyjäisissä oli myytävänä paljon leivonnaisia ja jonkin verran käsitöitä, lisäksi
järjestimme arpajaiset sekä lapsille ongintaa. Asiakkaille myytiin myös lämmintä glögiä ja pipareita. Väkeä oli liikkeellä vilkkaasti, ja myyjäisten tuotto olikin tänä vuonna
kaikkia edellisvuosia parempi.
Helmikuussa järjestettiin Haarlan - ja Kakskerran koululaisille perheineen talvi- ja
luistelurieha Haarlan koulun jääkentällä. Tapahtuma sisälsi makkaran ja mehumyynin
lisäksi erilaisia leikkejä ja musiikkia. Lisäksi tunnelmaa oli esityksellään luomassa
Trun Riennon 11-12-vuotiaitten muodostelmaluistelujoukkue. Tunnelma oli talvisen
mukava, ja lapsia oli saapunut paikalle odotettu määrä. Kokonaisia perheitä jäätiin
edelleen kaipaamaan lisää; onhan kyseessä perheille suunnattu tapahtuma.

Huhtikuussa järjestimme koululla koko perheen tapahtumana Ray Eden taikashown, johon lippuja myytiin etukäteen. Lisäksi lipunmyynti toteutettiin myös tuntia
ennen ovelta. Lippuja esitykseen myytiin yhteensä 217 kpl. Sali oli melkein täysi katsojista, ja ammattimaisesta, hauskaksi luonnehditusta koko perheen taikuriesityksestä
selkeästi nautittiin. Tapahtuma tuotti yhdistykselle selkeästi voittoa, joten tämänkaltaisia tapahtumia tullaan järjestämään myös jatkossa.
Toukokuussa -10 Haarlan - ja Kakskerran koulun oppilaille järjestettiin koulullamme jo perinteiseksi muodostunut vappudisco. Diskossa pidettiin buffet sekä kilpailuja.
Lisäksi discon musiikkiviihteestä vastasi DJ Late. Oppilaita oli paikalla huomattavasti
edellisvuotta vähemmän. Tämän uskottiin johtuvan siitä, että kotiin menevät discoilmoitukset loppuivat kesken, ja osa jäi ilman. Liikkeellä oli ollut myös huhu etteivät
ykkös-kakkoset pääsisi discoon.
Yhdistys avusti toukokuussa koulun 6. luokan luokkaretkeä 562,50 eurolla. Tänä
vuonna oppilaat viettivät varsinaista luokkaretkipäiväänsä koulussa, koska he itse niin
halusivat. Luokkaretki-iltana heillä oli koululla erilaisia toimintapisteitä mm. liikuntarata liikuntasalissa, elokuvan katselua sekä he tilasivat paikallisesta pitseriasta koko
luokalle pitsat. Rahaa oli käytettävissä 22 €/opp., joten tästä jäi vielä rahaa jäljelle. Sen
he käyttivät viettämällä myöhemmin keväällä Skanssi-päivän, jossa he mm. ruokailivat
pitseria Raxissa. Loppurahat käytettiin herkkujen ostoon leffapäivää varten, joka vietettiin koulussa viimeisellä kouluviikolla. Koteja ei pyydetty osallistumaan retkikustannuksiin.
Toukokuun alkupäivinä Haarlan koulun läheisyydessä järjestettiin peltojen siunaustilaisuus, johon Haarlan- ja Kakskerran koulun oppilaat osallistuivat. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Martin seurakunnan, Kakskerran ja Haarlan koulujen sekä Kakskerran tiistaikerhon kanssa. K-market Deli tarjosi oppilaille ”kirkkokahvit” Haarlan ja Kakskerran vanhempainyhdistyksen pyynnöstä. Tämänkaltaisia tapahtumia järjestämällä lapset pääsevät osaksi vanhan kansan perinnettä, joka muuten jää helposti kovin vieraaksi jälkipolville.
Toukokuun puolivälissä sekä Haarlan että Kakskerran koulun 6.luokkalaiset osallistuivat ENO Tree Planting Day 2010-tapahtumaan, jossa molemmat luokat istuttivat
oman luumupuunsa koulun läheisyyteen. Yhdistykset sponssasivat oman koulunsa
kuutosille nämä puut. Samaisena päivänä puita istutettiin n. 5000 eri koulussa, 150 eri
maassa, joka juhlisti kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää sekä verkkokoulun kymmenvuotista taivalta kestävän kehityksen hyväksi.
Toukokuun lopussa vanhempainyhdistyksen hallitus piti virkistäytymisillan ruokailun merkeissä Red Hot Chilissä . Tilaisuudessa muistettiin kukkasin edellistä rahastonhoitajaa Sari Asplundia, sekä puheenjohtajaa.
Muuta
Tammikuussa -10 vanhempainyhdistys latasi opettajien toivomuksesta koulun bussikortit uudelleen; lataus oli syksyllä unohtunut. Sovittiin, että yhdistys huolehtii myös
jatkossa kevät lukukaudella korttien uudelleen lataamisesta aiheutuvista kustannuksita.
Helmikuussa vanhempainyhdistys hankki opettajien toivomuksesta uusia lautapelejä koulun kirjastoon. Myös käytettyjä pelejä ja kirjoja otetaan mielellään vastaan kirjaston valikoimiin.
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