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TOIMINTAKERTOMUS
Toimintakertomuksen kohteena on Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Kivat ry:n neljäs toimintakausi.
Yhdistyksen toiminta tähtäsi edelleen yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseen aktiivisen toiminnan ja
erilaisten tapahtumien kautta. Yhdistyksen toiminta tähtää kodin, koulun ja oppilaiden välisen yhteistyön
parantamiseen, mukavan oppimisympäristön sekä osaltaan koulun me-hengen luomiseen. Yhdistyksen
jäsenistö koostuu vanhemmista, jotka ovat liittyneet yhdistyksen jäseneksi liittymislomakkeella.
Yhdistyksellä on ollut toimintakaudella 204 jäsentä. Olemme aktivoineet koko koulun vanhempia
osallistumaan tapahtumien järjestelyihin, ja se on tuottanut hyvää tulosta.
Yhdistyksen hallituksen järjestäytyminen saatiin tehtyä vasta joulukuussa 2013. Yhdistyksen hallitus
kokoontui toimintakaudella seitsemän kertaa. Virallisten kokousten lisäksi pidettiin muutama tapahtumien
suunnittelukokous sekä toimintakauden päättäjäiset.
Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Kivat ry:n neljännellä toimintakaudella toteutettiin toiset talkoot.
Tällä kertaa kohteena oli koulun näytelmävarasto. Saimme kalusteet kunnan varastolta, ja innokas
talkooväki sai muutamassa tunnissa varaston aivan uuteen uskoon. Järjestimme toistamiseen koko koulun
Halloween tapahtuman. Lokakuun lopulla järjestetyssä juhlassa oli oppilaita ja vanhempia paikalla sankoin
joukoin. Joulukuussa toteutettiin jälleen ”Operaatio Joulupussi”, jonka puitteissa tarjosimme jokaiselle
oppilaalle perinteisen joulupussin syyslukukauden päätteeksi. Maaliskuussa yhdistys järjesti 1-3
luokkalaisille suunnatun Möyriäistapahtuman, joka keräsi lähes 200 osanottajaa. Kivat ry haki S-Ryhmän
monitoimikenttähankkeen kautta avustusta tällaisen kentän rakentamiseksi koulun yhteyteen. 10.000
euron avustus S-ryhmältä saatiin, mutta päätös tuli sen verran myöhään että emme ehtineet hakea muita
julkisia avustuksia hankkeelle. Yrityksiltä yritettiin hankkia loppurahoitus, mutta laihoin tuloksin.
Harmiksemme hankkeen toteutus kaatui rahoituksen puutteeseen. Hankkeen kokonaisbudjetti oli n.
40.000 euroa. Koulun vanhemmille suunnattuun kevätjuhlaan, kulttuuri-iltaan, Kivat ry järjesti kahvituksen
puffetin muodossa.
Yhdistys sai tukea oppilaskunnalta, joka toteutti edellä mainittujen oppilastapahtumien markkinoinnin
koululla.
Kivat ry hyödynsi Helmi-reissuvihko –järjestelmää viestinnässään koteihin.
Keväällä 2013 osallistuttiin Suomen Vanhempainliiton ja Kansallisteatterin järjestämään varainhankinnasta
teatterilipuin tilaisuuteen. Päätettiin järjestää varainhankintaan tähtäävä yksi maksullinen teatteritilaisuus
syyskaudella 2013.
Kirkonkylän koulun ja Kirkkoharjun koulun yhtenäiskouluhanke ei toteutunut toimintakaudella, joten
yhteisen vanhempaintoiminnan suunnitteluun ei lähdetty, vaan päätettiin odottaa päätöstä
yhtenäiskoulun perustamisesta.
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