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TAKAHUHDIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
LUKUVUODELTA 2021–2022
Yhdistyksen 29. toimintakausi alkoi vuosikokouksella 15.9.2021.
Kokoonpano

Vuosikokouksessa valittiin vanhempainyhdistyksen hallitukseen erovuorossa olleiden tilalle uudet
jäsenet.
Hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
Marianne Stenholm (varapuheenjohtaja)
Mari Hämäläinen (rahastonhoitaja)
Anu Mäkelä
Johanna Kallio (varasihteeri)
Jonna Rinne (puheenjohtaja)
Ulriikka Katila (kausi 1 v.)
Marja Kervinen
Satu Sukanen (sihteeri)
Sirkku Kankaanpää
Tiina Viljakka.
Varajäsenet:
Laura Korhonen
Leena Laankoski
Marjukka Hourunranta.
Kati Bertling
Tiina Nikka
Ella Näsi
Maija Lähteinen (kausi 1 v.)
Anu Hemming
Maria Järvinen
Yhdistyksen kirjanpito hoidettiin ja tilinpäätösdokumentit laati yhdistyksen ulkopuolinen
kirjanpitotoimisto, New Factory Accounting Oy, Laura Karppinen.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hanna-Kaisa Kari, varalla Päivi Peltonen.

Kokoukset

Hallitus kokoontui toimintakautena 11 kertaa. Kokousten sihteereinä toimi hallituksen jäsen Satu
Sukanen ja Sadun poissa ollessa Johanna Kallio.

Tapahtumat

Callunoiden ja hopealankojen myyntitempaus ke 22.9.2021.
Välituntivälineiden hankkiminen.
Kalentereiden, heijastintuotteiden ja muiden varainhankinnan tuotteiden myyntikampanja sekä
koulun kahvin myynti joulun alla
Joulutapahtuman järjestelyissä oltiin jo lähes valmiita, kun tapahtuma jouduttiin koronan vuoksi
perumaan viime tingassa.

Viestintä

Avustukset

Keväällä järjestettiin perinteinen koulun vapputapahtuma parin koronavuoden tauon jälkeen.
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.
Yhdistys haki toimintaansa kaupungin toiminta-avustusta ja sitä saatiin 2706,90 euroa. Kaupungin
avustus maksettiin oppilasmäärän perusteella. Irjalan omakotiyhdistys lahjoitti
vanhempainyhdistykselle 300 € ja 9A luokka (lv 2020-21) 147,56 € luokan tilille käyttämättä
jääneitä varoja.
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, sitä luokat hakivat 350 €. Seiska- ja
kasiluokkalaisten Viikinsaariretkeä tuettiin yhteensä 2569 € (maksu oppilasmäärän mukaan).
Kasiluokkalaisille maksettiin retki nyt, koska he eivät seiskaluokalla päässeet koronaepidemian
vuoksi keväällä 2021 Viikinsaareen. Vanhempainyhdistys piti kirpputoripöytää MiniPandassa
keväällä 2022, ja ohjasi pöydän tuoton 106,02 € Ukrainan lasten hyväksi Pelastakaa lapset ry:n
kautta.
Välituntivälineiden hankintaan vanhempainyhdistyksen hallitus käytti toimintakautena
2604,16 €. Opettajille menneiden tarvekyselyiden perusteella hankittiin erilaisia välituntivälineitä
ala- ja yläkoululaisille.
Kevätjuhlassa vanhempainyhdistys jakoi stipendejä raha- ja kirjastipendeinä 3425,15 eurolla.
Vanhempainyhdistys tuki yhdeksäsluokkalaisten brunssia toukokuussa 2022
500 eurolla ja yhden hygieniapassin hankkimista 40 €:lla. Vanhempainyhdistys hankki koululle
lukuvuoden aikana suksipaketteja (1496 €), kaksi kuntopyörää koulun kuntosalille (yhteensä 847,90
€) sekä 3D-tulostimen (4500 €). Lisäksi yhdistys teroitutti koulun luistimet (135 €).

Muuta

Hallituksen jäseniä osallistui seuraaviin tilaisuuksiin:
•
•

Tampereen vanhemmat ry:n kokoukset etenkin koulurauhatyöhön liittyen
Yhteistyötä tehtiin myös Pappilan OKY:n kanssa vieraslajien torjunnassa

Koronaepidemian takia perinteisesti järjestettyjä yleisötapahtumia: joulutapahtumaa,
ystävänpäivä- tai Halloweendiskoa ei voitu järjestää.
Jonna Rinne
Takahuhdin koulun vanhempainyhdistyksen pj.

