1(4)

HAARLAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
2015-2016

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.
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 2015 – 2016 8e/talous ja
kannatusjäsenmaksu oli 25e (yksityiset, yritykset ja yhteisöt). Jäsenmäärämme oli kuluneella
kaudella 84 ( kasvua 10 jäsentä) ja kannatusjäseniä 12 (kasvua 4 kannatusjäsentä). 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.
Puheenjohtaja Johanna Böckerman ja sihteeri Maria Nylund osallistuivat tammikuussa
oppilashuoltopalaveriin koulun kutsumana.
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Tapahtumat
Perinteinen lokakuun lopun disco järjestettiin tänä vuonna Naamiaisdiscona 28.10.2015. 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. Koululaiset voivat myös ostaa ja
”laitatuttaa” hohtotatuoinnit.
Haarlan koulu täytti kymmenen vuotta, joten lukuvuosi oli nimetty kymppivuodeksi. Kymppivuosi
sisälsi koko vuoden erilaisia opettajien ja koululaisten järjestämiä kymppitempauksia koulussa.
Vanhempainyhdistys osallistui 12.12 lauantaikoulupäivään pitämällä buffettia ja arpajaispöytää.
Lauantaikoulupäivä oli samalla Haarlan koulun kymmenvuotisjuhla sekä joulujuhla. Kaikki
vanhemmat pääsivät katsomaan juhlaesitykset.
Marras-joulukuussa järjestettiin varainhankintana Kakkutukku-tuotteiden myyntikampanja.
Myyntikampanja onnistui hienosti ja tuotto oli hyvä. Kampanjaan osallistuneille jaettiin
Kakkutukun-tuotteet lauantaikoulupäivänä.
Yhdistys kustansi koulun toiveesta syksyllä sekä keväällä koululaisille Stephen Evansin klassisen
musiikin konsertit. Esitykset pidettiin koulussa.
Maaliskuussa koulu järjesti koko koulun vanhempainillan koskien uutta opintosuunnitelmaa.
Vanhempainyhdistyksellä oli illassa buffetti.
Huhtikuun 27. päivä järjestettiin koululaisille Vappudisko. Diskon musiikista vastasi Dj Late ja disko
järjestettiin samana iltana kahtena kappaleena. Ensimmäinen 1-3 luokkalaisille sekä toinen 4-6
luokkalaisille. Vappudiskossa oli Dj Laten järjestämiä kilpailuja ja tanssitusta sekä buffetissa
myynnissä mehua, karkkia, popparia, sipsejä ja valotikkuja. Vappudiskoon lippu maksoi yhden
euron.
Toukokuussa koululaisille kävi esiintymässä palkittu kansanmusiikkiyhtye Freija
vanhempainyhdistyksen järjestämänä ja kustantamana. Konsertti tilattiin Konserttikeskuksesta
yhdessä Martin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa.
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Hankinnat
Koululla ei ole ollut tavallisia frisbee-kiekkoja eikä frisbee-golfiin sopivia kiekkoja. Koulun lähellä on
kuitenkin frisbee-golf rata ja näin ollen olisi mahdollista tutustuttaa koululaiset lajiin. Koulun
toiveesta vanhempainyhdistys hankki koululle sekä tavallisia että frisbee-golfiin sopivia kiekkoja
liikuntatunneilla käytettäväksi.
Lisäksi koululaisten välituntipallot olivat kuluneet puhki jo edeltävänä vuonna, joten
vanhempainyhdistys hankki jokaiselle luokalle kaksi palloa välitunti käyttöön.
Vuoden alussa ladattiin jälleen myös bussikortteja 2 matkaa/oppilas. Bussikorttien latauksen
tarkoituksena on mahdollistaa luokille retkiä joukkoliikennettä käyttäen.
Koulussa toimii Lukumummi kerran viikossa. Vanhempainyhdistys maksaa hänen bussimatkansa
kotoa koululle lataamalla hänen bussikorttiinsa matkoja.
Kuudesluokkalaisten kevätretkeä Linnanmäelle tuettiin tänäkin vuonna. Tukisumma oli 550€.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne mahdollisti jälleen myös stipendien jakamisen. 30 euron arvoisia
tsempparistipendejä jaettiin yhteensä 18 kpl: 1 kpl 1-5 lk:n oppilaille ja 2kpl 6 lk:n oppilaille. Lisäksi
vanhempainyhdistys halusi palkita viidesluokkalaisen pojan kouluhengen ja yhteishengen
luomisesta Vappudiskoon. Koululaista kiitettiin lahjoittamalla hänelle kaksi elokuvalippua koulun
kevätjuhlassa.
Yhdistys hankki koulun toiveesta kuudesluokkalaisten päättäjäispäiväruusut Kauppilalta.
Vanhempainyhdistys kilpailutti totuttuun tapaan valokuvausyritykset ja pyysi tarjouspyynnöissä
kohdistamaan mahdolliset järjestelypalkkiot suoraan valokuvien hintoihin. Tarjousten perusteella
syksyn 2016 koulukuvauksen suorittaa Kuvaverkko.

Kirjasto Lukupuu
Lukupuu jatkoi toimintaansa. Lukuvuoden aikana saimme lahjoituksina ja kirjakierrätyksen kautta
kirjoja 900 kpl, joista 70 kpl oli yhdistyksen hankkimia. Lahjoittajina oli monia yksityisiä henkilöitä.
Lukupuussa olevaan idealaatikkoon oppilaat saavat esittää kirjatoiveita ja näitä toiveita pyritään
toteuttamaan lahjoitusten avulla. Joka vuosi lahjoituksena tulee muutamia kirjoja, jotka soveltuvat
paremmin alle kouluikäisille. Nämä kirjat Lukupuu lahjoittaa edelleen Haarlan päiväkotiin ja
esikouluun.
Lainausten määrä oli viime lukuvuonna 4600 kappaletta ja kasvua edellislukuvuoteen oli 1200
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.elo14@gmail.com.
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Toiminta jatkuu kaudella 2016-2017
Haarlan koulun vanhempainyhdistyksessä on tilikauden päättyessä varsinaisia jäseniä 84 ja
kannatusjäseniä 12. Jäsenhankintaa on tarkoitus tehostaa tulevallakin toimikaudella
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 lähettää palautetta/ideoita sähköpostiosoitteeseemme: hakova@luukku.com.
Ilmoituskanavana käytimme kotiin jaettavan reppupostin lisäksi myös Wilmaa ja paikallista
Maininki-lehteä.

Turussa 31.8.2016

Johanna Böckerman
puheenjohtaja
Haarlan koulun vanhempainyhdistys ry

