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KIRKONKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIVAT RY:N TOIMINTAKAUDEN 2011 – 2012 
TOIMINTAKERTOMUS 
 
Toimintakertomuksen kohteena on Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Kivat ry:n kolmas 
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. Lisäystä kahden ensimmäisen 
vuoden jäsenmäärään tuli 23 jäsenen verran, vaikka jäseniä on myös poistunut oppilaan koulusta 
siirtymisen vuoksi. Yhdistyksen toimijaringissä on ollut toimintakaudella 53 jäsentä. Määrässä tuli 
poistuman kautta yhden jäsenen vähennys.  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 ja hyväksyttyä yhdistyksen hallitukselle käsikirjan, jonka tavoitteena on helpottaa 
yhdistyksen toiminnan organisointia, kun hallituksen jäsenet vaihtuvat. Käsikirja toimii myös uusien 
hallitusjäsenten perehdyttämisvälineenä. 
 
Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Kivat ry:n kolmannella toimintakaudella toteutettiin ensimmäinen 
koko koulun Halloween tapahtuma. Lokakuun lopun ”synkässä” juhlassa oli oppilaita ja vanhempia paikalla 
sankoin joukoin. Marraskuun lopulla toteutui Joulubasaari, joka osoittautui hieman myöhässä aloitetun 
markkinoinnin vuoksi hieman haasteelliseksi toteuttaa. Totesimme että joulunaikaan on jo paljon 
tapahtumatarjontaa, ja Joulubasaarimme ei onnistunut tavoitteissaan. Joulukuussa toteutettiin 
toistamiseen ”Operaatio Joulupussi”, jonka puitteissa tarjosimme jokaiselle oppilaalle perinteisen 
joulupussin syyslukukauden päätteeksi. Tammikuussa järjestimme ensimmäisen yhteisen tapaamisen 
Kirkkonummen vanhempainyhdistysten kesken. Tavoitteena oli saada verkostot luotua mahdollista 
yhteistyötä varten, ja tässä onnistuttiinkin. Helmikuussa yhdistys järjesti 1-3 luokkalaisille suunnatun 
Möyriäistapahtuman, joka keräsi lähes 200 osanottajaa. Maaliskuussa oli toinen Kirkkonummen 
vanhempainyhdistysten tapaaminen Veikkolassa. Maaliskuussa otettiin myös kantaa opetustoimen 
kyselyyn oppilaaksiottoalueiden muuttamisesta. Tässä tehtiin tiivistä yhteistyötä Kimukat ry:n kanssa (mm. 
Nettiadressi vastustamaan suunniteltuja muutoksia). Toukokuussa yhdistys hoiti koulun 
kevätjuhlakahvituksen. Kesällä haettiin tukea If-vakuutusyhtiön turvarahastolta suojavälineiden hankintaan 
koulun liikuntakasvatukseen. If myönsi 400 euroa Kivat ry:lle tähän tarkoitukseen. Elokuussa aloitetaan 
uusi kouluvuosi järjestämällä Syksyyn Sysäys –pihatapahtuma jo toisen kerran. 
 
Yhdistys sai tukea oppilaskunnalta, joka toteutti edellä mainittujen oppilastapahtumien markkinoinnin 
koululla. 
 
Kivat ry hyödynsi Helmi-reissuvihko –järjestelmää viestinnässään koteihin. Näiden lisäksi on lähetetty 
tiedotteita reppupostin välityksellä. Yhdistys teki toimintaansa tunnetuksi ekaluokkalaisten 
vanhempainillassa syksyllä sekä koulutulokkaiden infotilaisuudessa toukokuussa. 


