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Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Kivat ry perustettiin 8.9.2009 pidetyssä perustamiskokouksessa. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Virtanen. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 22.9.2010. 
Toimintakauden ensimmäiset kokoukset menivät pitkälti toiminnan suunnitteluun, hallinnollisten sekä 
käytännön toimista päättämiseen. Hallitus selvitti tarvittavia viranomaiskäytäntöjä tilaisuuksien 
järjestämiseen liittyen mukaan lukien vakuuttamistarpeet. Yhdistys jätti rekisteröintihakemuksen Patentti- 
ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin heti toiminnan käynnistyttyä. Yhdistys merkittiin rekisteriin 
4.1.2010. Yhdistys haki jäsenyyttä Suomen Vanhempainliitto Ry:n ja jäsenyys myönnettiin 27.3.2010. 
 
Yhdistyksen hallitukseen ensimmäiselle toimintakaudelle valittiin seuraavat henkilöt: Marja Alkio, Niina 
Frondelius, Tiina Hämäläinen, Kristian Kauppinen, Petri Palovaara, Eevi Ruskeepää, Maarit Savolainen, 
Katja Vihelä ja Kari Virtanen. Sihteerinä on toiminut Katja Vihelä ja rahastonhoitajana Petri Palovaara. 
Hallituksen opettajajäsenenä on toimintakaudella ollut Satu Soini. Hallitus on kokoontunut 
toimintakaudella 11 kertaa, ja pitänyt lisäksi muutaman työ-/suunnittelukokouksen tapahtumiin liittyen. 
 
Yhdistyksen jäsenistö koostuu vanhemmista, jotka ovat liittyneet yhdistyksen jäseneksi 
liittymislomakkeella. Yhdistyksellä on ollut toimintakaudella 142 jäsentä. Yhdistyksen toimijarinkiin on 
ilmoittaunut toimintakaudella 37 jäsentä. Toimijaringin aktivoimiseksi on järjestetty yksi yhteinen kokous 
hallituksen kanssa. 
 
Yhdistys järjesti toimintakaudella kolme tapahtumaa oppilaille, koulun henkilökunnalle sekä kotiväelle. 1-3 
luokkalaisille suunnattu Möyriäistapahtuma keräsi yli 150 osanottajaa helmikuussa. 4-6 luokkalaisten 
diskossa helmikuun lopulla oli hieman alle 100 osanottajaa. Toukokuussa järjestettyyn suureen 
kevätkirmaukseen osallistui yli 100 oppilasta, vanhempaa ja koulun henkilökuntaan kuuluvaa osanottajaa. 
Näiden tapahtumien lisäksi yhdistys hoiti koulun kevätjuhlakahvituksen. Näiden tapahtumien lisäksi 
järjestettiin Suomen itsenäisyyspäiväjuhlien kunniaksi oppilaille mehu- ja piparitarjoilu juhlatilaisuuden 
päätteeksi luokissa. Yhdistys osallistui yhdessä Kirkkonummen musiikkiluokkien tuki Kimukat ry:n 
Kiiriminna-kuoron kahvitusjärjestelyiden toteuttamiseen. 
 
Yhdistys teki yhteistyötä oppilaskunnan kanssa usealla eri tavalla. Oppilaskunta toteutti edellä mainittujen 
oppilastapahtumien markkinoinnin koululla. Kivat ry järjesti yhdistyksen logokilpailun, jonka 
käytännönjärjestelyissä oppilaskunta oli myös suureksi avuksi. Kilpailun voittaja palkittiin elokuvalipuilla. 
Lisäksi jaettiin yksi kunniamaininta. 
 
Kivat ry pyrki edistämään näkyvyyttään toimintakaudella rekisteröitymällä Verkkonummi.fi –palvelun 
yhdistyssivustolle. Sen lisäksi yhdistys sai oman sivun koulun Internet-sivujen yhteyteen. Kivat ry on saanut 
koululta myös Helmi-reissuvihkotunnukset voidakseen välittää viestejä koteihin toiminnastaan. Näiden 
lisäksi on lähetetty tiedotteita reppupostin välityksellä. 
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Kivat ry otti kantaa oppilaiden ja opettajien puolesta sijaistäyttökieltoa vastaan lähettämällä kunnanjohtaja 
Tarmo Aarniolle pyynnön sijaiskiellon poistamiseksi. Kivat ry koordinoi aktiivisten 1. ja 2. luokan 
vanhempien vetoomustoimia näiden luokkien toimintaan liittyvien säästötoimenpiteiden peruuttamiseksi. 
Tässä onnistuttiin odotusten mukaisesti, ja ensimmäisten vuosiluokkien opetus on saatu toteutettua 
edellisvuosien mallin mukaisesti.  
 


