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TAKAHUHDIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
LUKUVUODELTA 2020–2021 
 
 
Yhdistyksen 28. toimintakausi alkoi vuosikokouksella 15.9.2020. 
 
 
Kokoonpano 

Vuosikokouksessa valittiin vanhempainyhdistyksen hallitukseen erovuorossa olleiden tilalle uudet 
jäsenet. (u = uusi / uudelleen valittu) (v=varajäsen) (j=jäsen) 

 
Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 
 
Jonna Rinne pj.(j) 
Marianne Stenholm varapj. (u/j) 
Veera Keso, sihteeri (j) 
Mari Hämäläinen rahastonhoitaja (u/j) 
Satu Sukanen (v) 
Laura Korhonen (u/j) 
Kati Bertling (v) 
Jaana Silvennoinen (v) 
Sirkku Kankaanpää (v) 
Anu Mäkelä (u/j) 
Tiina Nikka (v) 
Johanna Kallio (u/j) 
Tiina Viljakka (v) 
Ulriikka Katila (j) 
Naomi Rask (j) 
Marja Kervinen (j) 
Ella Näsi (v) 
Maija Lähteinen (v) 
Teija Näsinlinna-Repo (u/j) 
Leena Laankoski (u/v) 
Marjukka Hourunranta (u/v) 
Hanna Härkki (u/v) 
 

Yhdistyksen viestintävastaavana toimi Silja Vastera.  
 

Tilinpäätös ja kirjanpito hoidettiin yhdistyksen ulkopuolisen kirjanpitotoimiston, New Factory 
Accounting Oy:n (Laura Karppinen) avulla.  

 
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Sanna Elonen ja Jukka Partanen.  
 

Kokoukset 
Hallitus kokoontui toimintakautena kahdeksan kertaa. Kokousten sihteereinä toimi hallituksen 
jäsen Veera Keso ja Veeran poissa ollessa Satu Sukanen, Tiina Viljakka ja Anu Mäkelä. 
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Tapahtumat 
Callunoiden ja hopealankojen myyntitempaus ti 22.9.2020 

 
Välituntivälineiden hankkiminen  

 
Kalentereiden, heijastintuotteiden ja koulun kahvin myynti joulun alla 

Viestintä  
Yhdistys tiedotti toiminnastaan luokkien yhteyshenkilöiden, omien kotisivujensa, Takahuhdin 
koulun vanhemmille/huoltajille suunnatun Facebook-ryhmän, kaikille kiinnostuneille suunnatun 
Instagram-tilin sekä erillisten tiedotteiden, Wilman ja koulun infolehtisen Tietoarkun kautta.  

  
Avustukset 

Yhdistys haki toimintaansa kaupungin toiminta-avustusta ja sitä saatiin 2516 euroa. Kaupungin 
avustus maksettiin oppilasmäärän perusteella.  

 
Yhdistys ei kerännyt tänä lukuvuonna kannatusjäseniä eikä siten myöskään kannatusjäsenmaksuja. 

 
Vanhempainyhdistys oli päättänyt vuosikokouksessaan keskittää luokkaretki- ja 
leirikouluavustukset kahdelle ikäluokalle, nelos- ja seiskaluokkalaisille. Nelosluokille oli varattu 
budjetissa 500 € teatteriretkeen tai vastaavaan, mutta koronan vuoksi teatteriretkiä ei järjestetty. 
Niinpä vanhempainyhdistyksen hallitus päätti tukea nelosluokkalaisten leirikouluja, ja kolme 
luokkaa tätä tukea hakikin, ja heitä tuettiin yhteensä 375 eurolla. Seiskaluokkalaisten 
Viikinsaariretkeä oli varauduttu tukemaan n. 1620 eurolla (oppilasmäärän mukaan), mutta 
seiskaluokat eivät lähteneet koronaepidemian vuoksi keväällä 2021 Viikinsaareen, joten 
vanhempainyhdistyksen hallitus päätti, että tänä vuosiluokka voi käyttää tuen myös 
syyslukukauden 2021 aikana. Tätä kirjoittaessa ei ole vielä varmuutta, onnistuuko retki vielä 
syksylläkään 2021, mutta siihen varaudutaan.  

 
Välituntivälineiden hankintaan vanhempainyhdistyksen hallitus käytti toimintakautena 
1151,83 euroa. Opettajille menneiden tarvekyselyiden perusteella hankittiin erilaisia 
välituntivälineitä ala- ja yläkoululaisille. 
 
Kevätjuhlassa vanhempainyhdistys jakoi stipendejä 3240 eurolla. 
 
Vanhempainyhdistys tuki yhdeksäsluokkalaisten brunssia toukokuussa 2021 
500 eurolla. 
 

Muuta 
Hallituksen jäseniä osallistui seuraaviin tilaisuuksiin: 

 
• Tampereen vanhemmat ry:n kokoukset etenkin koulurauhatyöhön liittyen 
• Tampereen kaupungin Osallistuva budjetointi – yläkoulun pihan parannushanke 
• Yhdistystoiminnan perusteet -koulutussarja 
• Yhteistyötä tehtiin myös Pappilan OKY:n kanssa vieraslajien torjunnassa 

 
Koronaepidemian takia perinteisesti järjestettyjä yleisötapahtumia: joulutapahtumaa, 
ystävänpäivä- tai Halloweendiskoa eikä kevättapahtumaa voitu järjestää.  

 
 

Jonna Rinne 
Takahuhdin koulun vanhempainyhdistyksen pj. 
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