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Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Kivat ry jatkoi toimintaansa toisella toimintakaudella 
tavoitteenaan lisätä yhdistyksen tunnettuutta sekä aktiivisen toiminnan, viestinnän että erilaisten 
tapahtumien kautta. Yhdistyksen toiminta on tähdännyt kodin, koulun ja oppilaiden välisen yhteistyön 
parantamiseen sekä mukavan oppimisympäristön luomiseen. Yhdistyksen jäsenistö koostuu vanhemmista, 
jotka ovat liittyneet yhdistyksen jäseneksi liittymislomakkeella. Yhdistyksellä on ollut toimintakaudella 181 
jäsentä. Lisäystä ensimmäisen vuoden jäsenmäärään tuli 39 jäsenen verran. Yhdistyksen toimijaringissä on 
ollut toimintakaudella 54 jäsentä, jossa lisäystä ensimmäiseen toimikauteen on 17 jäsentä. Toimijarinki on 
osallistunut tapahtumien järjestelyihin muutaman jäsenen voimin. Yhdistyksen hallitus kokoontui 
toimintakaudella kahdeksan kertaa. Virallisten kokousten lisäksi pidettiin muutama tapahtumien 
suunnittelukokous sekä toimintakauden päättäjäiset. Hallitus sai laadittua yhdistykselle vuosikellon. 
 
Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Kivat ry:n toinen toimintakausi toi mukanaan uusia tuulia,  tosin 
perinteitäkin kunnioitettiin. Syyskuussa järjestettiin talkoot koululla. Talkootapahtumassa muutama 
innokas isä korjaili rikkinäisiä kalusteita ja asensi verkkokaapeleita turvallisempiin uomiin. Syyskuussa 
tuettiin koulun opetustyötä hankkimalla kaikille oppilaille omat liimapuikot. Joulukuussa toteutettiin 
”Operaatio Joulupussi”, jonka puitteissa tarjosimme jokaiselle oppilaalle perinteisen joulupussin 
syyslukukauden päätteeksi. Tästä tempauksesta saimme hyvää palautetta vanhemmilta. Helmikuussa 
yhdistys järjesti 1-3 luokkalaisille suunnatun Möyriäistapahtuman, joka keräsi yli 150 osanottajaa. Diskojen 
järjestelyt hoituivat toimintakaudella 6-luokkien itsensä toimesta, joten näihin ei vanhempainyhdistys 
osallistunut. Tammikuussa kokeiltiin uudenlaista basaari-kirpputori –tapahtumaa koulun tiloissa. 
Tapahtumassa oli runsaasti kävijöitä, ja palaute oli positiivinen. Tapahtumalle keksittiin uusi ajankohta ja 
teema seuraavalle toimintakaudelle. Toukokuussa yhdistys hoiti koulun kevätjuhlakahvituksen.  
 
Yhdistys sai tukea oppilaskunnalta, joka toteutti edellä mainittujen oppilastapahtumien markkinoinnin 
koululla. 
 
Kivat ry pyrki edistämään näkyvyyttään toimintakaudella puffaamalla julkisia tapahtumia Kirkkonummen 
Sanomissa. Basaari-kirppiksestä tehtiin juttu Verkkonummi.fi –verkkolehteen. Kivat ry hyödynsi Helmi-
reissuvihko –järjestelmää viestinnässään koteihin. Näiden lisäksi on lähetetty tiedotteita reppupostin 
välityksellä. Yhdistys teki toimintaansa tunnetuksi ekaluokkalaisten vanhempainillassa syksyllä, kouluun 
ilmoittautumisen yhteydessä helmikuussa sekä koulutulokkaiden infotilaisuudessa toukokuussa. 
 
Kivat ry vastasi myös kunnan laatukriteerien määrittelyyn liittyvään kyselyyn, joka toimitettiin yhdistykselle 
rehtorin välityksellä. 


