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KIRKONKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIVAT RY:N TOIMINTAKAUDEN 2013 – 2014 
TOIMINTAKERTOMUS 
 
Toimintakertomuksen kohteena on Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Kivat ry:n viides toimintakausi. 
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. Jäsenrekisterin päivitys on 
todettu haasteelliseksi. Yhdistyksellä on ollut toimintakaudella jäseniä yli 150. Olemme aktivoineet koko 
koulun vanhempia osallistumaan tapahtumien järjestelyihin, ja onnistuimme siinä vaihtelevasti. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintakaudella seitsemän kertaa. Virallisten kokousten lisäksi pidettiin 
muutama tapahtumien suunnittelukokous sekä toimintakauden päättäjäiset. Hallitus toteutti 
toimintakaudella Hallituksen käsikirjan, ja hyväksyi siitä ensimmäisen version käyttöön. Hallituksen 
käsikirjan tarkoituksena on ohjata yhdistyksen toimintaa täydentäen yhdistyksen sääntöjä, ja toimia 
perehdyttämisvälineenä uusille hallitusjäsenille. 
 
Järjestimme kolmannen kerran koko koulun Halloween tapahtuman. Lokakuun lopulla järjestetyssä 
juhlassa oli oppilaita ja vanhempia paikalla sankoin joukoin, arviolta yli 200 henkilöä. Joulukuussa 
toteutettiin ”Operaatio Joulupussi”, jonka puitteissa tarjosimme jokaiselle oppilaalle perinteisen 
joulupussin syyslukukauden päätteeksi. Maaliskuussa yhdistys järjesti 1-3 luokkalaisille suunnatun 
Möyriäistapahtuman, joka keräsi lähes 200 osanottajaa. Tavoitteena oli järjestää kyseinen juhla koko 
Kirkkonummen lastenjuhlana, mutta tämä kariutui toteuttajien puutteeseen. Kirkkonummen kunnan 
käynnistämät lomautukset peruuttivat vanhemmille suunnatun kevätjuhlan, kulttuuri-illan, jossa Kivat ry 
on perinteisesti järjestänyt kahvituksen. Tulot tuosta tapahtumasta jäivät näin saavuttamatta. 
 
Yhdistys sai tukea oppilaskunnalta, joka toteutti edellä mainittujen oppilastapahtumien markkinoinnin 
koululla. Yhdistys päätti myöntää 700 euron avustuksen oppilaskunnalle oppilaiden viihtyvyyttä tai 
toimintaa lisääviin toimenpiteisiin. Oppilaskunta päätti käyttää kyseisestä rahasta 200 euroa Maukka & 
Väykkä esityksen järjestämiseen. Vanhempainyhdistys maksoi esityksen laskusta toisen 500 euroa. 
Oppilaskunta hankki myös tussikyniä luokkien tarpeisiin. Osa rahasta jää käytettäväksi seuraavan 
lukuvuoden aikana. 
 
Kivat ry hyödynsi Helmi-reissuvihko –järjestelmää viestinnässään koteihin koulun ystävällisellä 
avustuksella. Kivat ry:n omat tunnukset poistuivat järjestelmän laajennetun käytön vuoksi (oppilashallinto 
tuli mukaan). 
 
Kirkonkylän koulun ja Kirkkoharjun koulun yhtenäiskouluhanke toteutui 1.1.2014 alkaen. Kirkonkylän 
koulun vanhempainyhdistys Kivat ry aloitti tunnustelut Kirkkoharjun koulun vanhempainyhdistyksen kanssa 
vanhempainyhdistysten yhdistämiseksi. Näin päätettiinkin tehdä. Yhdistykset valmistelivat 
yhdistymissopimuksen, joka allekirjoitettiin helmikuussa 2014. Käytännössä yhdistyminen tehdään  
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toimintakauden päättävien vuosikokousten jälkeen. Toiminta jatkuu Kirkkoharjun koulun 
vanhempainyhdistys Kivat ry:n nimellä. Kirkkoharjun koulun vanhempainyhdistys puretaan. 
 
Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Kivat ry oli aloitteellinen myös Kirkkonummen 
vanhempainyhdistysten verkostoitumistoiminnan jatkajana. Kivat ry järjesti yhteisen tapaamisen 
lokakuussa 2013, jossa päätettiin lähteä uudistamaan vanhempainyhdistysten yhteisiä verkkosivuja 
osoitteessa: www.kotijakoulu.fi  Yhtenä yhteisenä toimintona otettiin kantaa Kirkkonummen kunnan 
päätökseen lomauttaa koko henkilökuntansa, mukaan lukien opetustoimessa työskentelevät opettajat. 
Nettiadressin oikaisuvaatimuksen tueksi allekirjoitti yli 1.000 henkilöä. Oikaisuvaatimus hylättiin. 
 
 
 

http://www.kotijakoulu.fi/

