HAARLAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
2010-2011
Tavoitteet
Haarlan koulun vanhempainyhdistyksessä on tilikauden päättyessä varsinaisia
jäseniä 62 ja kannatusjäseniä 3. Varsinainen jäsenmäärä on kasvanut edellisvuodesta
jonkin verran, ja toivotaan, että jäsenmäärä kasvaa 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 2010- 2011 yhdistyksen tavoitteena on ollut oppilaiden virkistystoiminnan
tukeminen mm. koulun retkien tukeminen kustantamalla bussikortit koululle, kuudennen luokan luokkaretken mahdollistaminen, sekä kulttuurivuoteen osallistuminen. Lisäksi yhdistys on osallistunut keväällä oppilaiden koulutyön palkitsemiseen Tsemppari- stipendein, ja matikkastipendeinä jaettiin Teuvo Aittokallion ”Patikkaretkiä matematiikan maisemaan”- kirjoja 4 kpl. 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 hyvin
voinnista koulussa. Vanhempainyhdistys osti koululle syksyllä -10 ksylitolipastillit.
Pastilliautomaatteja ei tarvinnut tällä kaudella hankkia lisää. Vanhempainyhdistys
rahoitti toimintaa osittain, ja kotoa kerättiin pankkisiirtoina pastillirahaa 3€/lapsi.
Toimintaa tullaan jatkamaan edelleen.
Toiminta
Vanhempainyhdistyksellä on ollut paljon aktiivista toimintaa, ja erilaisia oppilaille ja
oppilaiden vanhemmille järjestettyjä tapahtumia.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin koululla 28.9.2010, johon osallistui koko
hallitus, Haarlan - ja Kakskerran koulun johtaja Minna Kirkkola, kaksi koulun opettajajaa ja jonkin verran muita aktiiveja. Käsitellyt asiat etenivät virallisen vuosikokousesityslistan mukaisesti. Kaiken kaikkiaan menneellä kaudella yhdistys kokoontui 12
kertaa. Kokoukset on pidetty suurimmalta osin Hirvensalon urheilutalolla, mutta välillä
myös koululla. Tällöin kokoukseen on osallistunut myös koulun edustaja.
Yhdistys kustansi koulunkäyttöön talviurheiluvälineitä: 4 paria tyttöjen luistimia,
4 paria poikien luistimia ja yhden suksisetin (sukset,sauvat ja monot) sekä paljon uusia
nauhoja luistimiin.
Yhdistys osallistui omalta osaltaan myös kulttuurivuoteen.
Tapahtumat
Lokakuussa järjestettiin koko koulun oppilaille halloween-disco, joka pidettiin
koululla. Disko oli kaikkine järjestelyineen onnistunut, ja tänä vuonna suureen osallistujamäärään osattiin jo varautua hyvin; myytäviä tuotteita oli sopivasti ja valvojiakin
oli tarpeeksi. Discotunnelmaa oli kanssamme luomassa DJ Late, joka huolehti illan
musiikista.
Marraskuussa kerättiin yhdistykselle rahaa kakkutukkumyynnillä, joka oli
menestyksekkäin koskaan järjestetty. Suurien tilausten kakkutukkujako tapahtui
koululla joulumyyjäisten yhteydessä. Pienimmät tilaukset lähetettiin oppilaiden
mukana koteihin.
Marraskuussa järjestimme koululla joulumyyjäiset. Myyjäisissä oli perinteisesti
paljon leivonnaisia ja jonkin verran käsitöitä. Lisäksi järjestimme arpajaiset sekä
lapsille ongintaa. Oppilaiden vanhemmat osallistuivat talkootyönä leivontaan,

käsitöiden tekoon sekä arpajaispalkintojen toimittamiseen. Tapahtumassa oli tarjolla
asiakkaille myös lämmintä glögiä, kahvia ja pipareita. Väkeä oli liikkeellä vilkkaasti,
ja väkeä olikin tänä vuonna liikkeellä edellisvuotta paremmin. Myyjäisten tuotto oli
odotettua parempi.
Perinteisestä helmikuun luisteluriehasta päätettiin luopua kiireellisen aikataulun
vuoksi. Lisäksi syynä tähän oli se, että Haarlan koulu pääsi Wäinö Aaltosen koulun
kanssa mukaan Turku Ice Skating Tour- tapahtumakiertueeseen. Luistelutapahtuma
oli koulupäivän aikana Haarlan koulun jääkentällä, ja se hoitui täysin kaupungin
puolesta.
Huhtikuun lopussa yhdistys järjesti Kakskerran yhdistyksen kanssa yhdessä koko
koulun oppilaille vappukarnevaalit. Järjestimme yhdessä Kakskerran
yhdistyksen kanssa buffetin, jonka tuotto jaettiin tasan. Discon musiikkiviihteestä
vastasi jälleen DJ Late. Oppilaita oli paikalla huomattavasti edellisvuotta enemmän,
reilusti yli sata. Silti valvojia oli tarpeeksi, ja kaikki sujui mallikkaasti.
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.
Toukokuussa myytiin oppilaiden koteihin koulun sloganilla painatettuja tuotteita.
Tuotteiksi valittiin päätuubi, känny-avainkaulanauha sekä huppari, josta lapsille ja
aikuisille omat kokonsa. Järjestimme huhtikuun lopulla Haarlan koulun
oppilaille slogankilpailun, jonka jälkeen äänestimme kokouksessa annetuista
ehdotuksista voittajan. Voiton veivät viidesluokkalaiset sloganilla Haarlan koulu –
Just Learn It. Kampanja ei saanut kovin suurta kannatusta, ja syyksi arveltiin kiireistä
aikataulua, jonka vuoksi harkitaan tuotteiden lisäpainatusta syksyllä 2011.
Yhdistys avusti myös koulun 6. luokan luokkaretkeä 504 eurolla. Luokkaretki
suuntautui tänä vuonna Särkänniemeen. Oppilaiden vanhemmilta pyydettiin osa retken
kustannuksista. Mukana retkellä valvojana opettajan lisäksi oli muutama oppilaan
vanhempi.
Toukokuun lopussa vanhempainyhdistyksen hallitus piti omakustanteisen virkistäytymisillan ruokailun merkeissä Trattoria Romanassa. Samalla pidettiin myös yhdistyksen 2011 kevään viimeinen kokous.
Toukokuun loppu puolella saarilla toteutettiin School´s Out- tapahtuma, jossa
vanhempainyhdistys antoi panoksensa School´s Out tapahtumailtana pitämällä Haarlan
koulun pihalla Kakskerran yhdistyksen kanssa buffettia, jonka tuotto jaettiin yhdistysten kesken tasan. Kahvibuffetin pullat sekä servietit ja grillimakkarat saatiin sponssina,
ja muut myytävät artikkelit hankittiin Kakskerran yhdistyksen kanssa puoliksi.
Muuta
Tammikuussa -11 vanhempainyhdistys latasi koulun bussikortit uudelleen. Korttien
uudelleen lataaminen tulee tapahtumaan jatkossakin aina heti vuoden alussa.
Maaliskuussa puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri osallistuivat Suomen Vanhempainliiton järjestämään koulutukseen ”Virtaa ja virikkeitä vanhempainyhdistys toimintaan”. Koulutus järjestettiin Turussa ja se oli ilmainen. Koulutus oli hyvin mielenkiintoinen ja antoisa, ja se koettiin hyvin tarpeelliseksi.
Turussa 5.9.2011
Haarlan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Minna Räisänen

