HAARLAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
2018-2019

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 2018-2019 8 e/talous ja
kannatusjäsenmaksu oli 25 e (yksityiset, yritykset ja yhteisöt). Jäsenmäärämme oli kuluneella kaudella 41 ja kannatusjäseniä oli 14. 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 sihteeri.
Johanna B. ja Maria N. osallistuivat huhtikuussa koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän (KOR) kokoukseen koulun kutsumana.

Keväällä tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivänä Maria N. kertoi koulutulokkaiden vanhemmille vanhempainyhdistyksen toiminnasta.

Tapahtumat
Perinteinen syyslukukauden disco järjestettiin tänäkin vuonna naamiaisdiscona 31.10.2018. 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 myytiin myös valotikkuja tehtiin kasvomaalauksia.
Perinteiset joulumyyjäiset pidettiin tänä 2.12. klo 11-13. Vanhemmat saivat osallistua myyjäisiin
lahjoittamalla leivonnaisia, käsitöitä sekä arpavoittoja. Myyjäisissä myytiin siis erilaisia leivonnaisia
ja käsitöitä. Buffetista sai ostaa joulutorttuja, kahvia, glögiä ja mehua. Myyjäisissä oli myös muutamia ulkopuolisia myyjiä, jotka myivät erilaisia jouluisia tuotteita ja käsitöitä. Myyjäispöydän
vuokra oli 10 euroa.
Marraskuussa järjestettiin varainhankintana Kakkutukku-tuotteiden myyntikampanja. Myyntikampanja onnistui hienosti ja tuotto oli hyvä. Tilatut Kakkutukku-tuotteet sai noutaa joulumyyjäisistä.
Vanhempainyhdistys haluaa kannustaa koululaisia lukemaan ja siihen liittyen kutsuimme kirjailija
Roope Lipastin puhumaan koululaisille. Hän vieraili koululla 6.3. ja puhui erikseen 1-3.luokkalaisille
sekä 4.-6.luokkalaisille.
Syvälahden koululla oli 25.4. MLL:n sosiaalisen median ja turvataitojen vanhempainilta, joka järjestettiin yhteistyössä Syvänlahden vanhemmat ry:n, Wäiskin vanhemmat ry:n ja Haarlan koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa.
Kevätdisco järjestettiin koululaisille 4.4. Discon musiikista vastasi Dj Late ja disco järjestettiin syyslukukauden discon tavoin samana iltana kahtena kappaleena. Ensimmäinen 1-3 luokkalaisille sekä
toinen 4-6 luokkalaisille. Discossa tanssittiin ja kilpailtiin ja buffetissa myytiin tuttuun tapaan erilaisia herkkuja. Onnenpyörää sai pyörittää maksu vastaan ja voittaa pieniä voittoja. Kevätdiscoon lippu maksoi yhden euron.

Hankinnat
Koulun toiveesta hankimme 4 kpl jalallisia iPad-telineitä. Myös luistelukypäriä kaivattiin lisää ja niitä
hankittiin 4 kpl.

Oppilaiden ja opettajien bussikortit ladattiin syyskuussa siten, että niissä oli kaksi matkaa/oppilas.
Lisäksi lukumummin bussikorttia ladattiin 50 eurolla.
Kuudesluokkalaisten kevätretkeä tuettiin tänäkin vuonna. Tukisumma oli 10 euroa/oppilas. Kuutosluokkalaiset menivät tänä vuonna retkelle Särkänniemeen.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne mahdollisti jälleen myös stipendien jakamisen. 30 euron arvoisia
tsempparistipendejä jaettiin yhteensä 19 kpl: 1 kpl jokaiselle luokalle luokka-asteilla 1-5 ja 2kpl
jokaiselle luokalle luokka-asteella 6.
Yhdistys hankki koulun toiveesta kuudesluokkalaisten päättäjäispäiväruusut, yhteensä 70 kpl. Ruusut hankittiin Flöristä ja toimitettiin kouluun päättäjäislauantaina.

Kirjasto Lukupuu
Lukupuu jatkoi toimintaansa. Lukuvuoden aikana kirjasto sai lahjoituksina ja kirjakierrätyksen
kautta satoja kirjoja ja runsaasti sarjakuvalehtiä. Lisäksi yhdistys kohdensi varoja uusien kirjojen
hankintaan, joita hankittiin kirjakaupoista ja kirppareilta. 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 2019-2020
Toiminta jatkuu tuttuun tapaan myös tulevalla kaudella. 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.

Turussa 12.9.2019

Johanna Böckerman
puheenjohtaja
Haarlan koulun vanhempainyhdistys ry
ry

